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foci az egész világ

M ontevideoból jelentik: a labdarúgó-világbajnokságra 12 nemzet csapata 
nevezett be. Európából Románia, Jugoszlávia, Belgium és Franciaország, 
Amerikából Chile, Argentína, Brazília, Uruguay, Peru, Mexikó, Bolívia 
és USA csapatai. Az első világbajnokság kérdését tehát az amerikai 
válogatott csapatok egymás között fogják elintézni” – írta 1930. 

június 21-i számában a kolozsvári Ellenzék. Hogy miért fontos ez a sporttörténet 
szemszögéből? Mindenekelőtt azért, mert egy szegényes kolozsvári kisebbségi 
napilap is helyet biztosított egy olyan rendezvénynek, amely korántsem ígérkezett 
világszenzációnak. Sőt mi több, az Ellenzék vezetőségének sikerült megnyerni Bodó 
Pált, egy Montevideóban élő hírlapírót, hogy a helyszínről tudósítson.

Pedig egyértelmű volt, hogy az első labdarúgó-világbajnokság – mint megannyi 
sportrendezvény első kiírása – nem lesz a sportág nemzetközi ünnepe, sokkal 
inkább a dél-amerikaiak házi versenye. S ha már világbajnokságnak nevezték, 
a montevideói politikum teljes háttérrel állott a rendezvény mögé, a szervezők pedig 
hamarosan széles körű támogatást kaptak szomszédjaiktól. „Az amerikai futball-
nemzetek képviselői értekezletet tartottak, melyen kimondották, hogy formálisan 
nem bojkottálják azokat az európai nemzeteket, melyek nem vesznek részt a 
futballvilágbajnokságon, de nem biztosítanak beutazást az ilyen csapatok számára” – 
olvashatjuk szintén az Ellenzékben, a lap 1930. június 28-i számában.

A résztvevőket négy csoportba sorsolták, a mérkőzéseket pedig tizenöt bíró – közülük 
négy európai, egy mexikói és tíz dél-amerikai – vezette. Minden csoportból a győztes 
jutott az elődöntőkbe – s kis bírói segítséggel adott volt az amerikai hegemónia. 
Ám nagy meglepetésre Jugoszlávia 2:1 arányban legyőzte Brazíliát, alaposan felrúgva 
ezzel a papírformát. Hogy hab is legyen a tortán, az elődöntőben – az egész világot 
meglepve – szinte lefocizta a házigazdát. A tudósítások tükrözték „a szakemberek 
azon megállapítását, hogy Jugoszlávia csapata jobb volt az ellenfelénél. Jobb volt 
technikailag, taktikailag, és normális körülmények között semmi esetre sem vesztette 
volna el a meccset” – üzente az Ellenzék révén Bodó Pál. A brazil bíró megadta a 
házigazda első, „kiáltó” lesgólját, sőt érvényesítette a másodikat is, ahol a játékteret 
elhagyó labdát egy fényképész rúgta vissza a jugoszláv kapu elé. Egy világ láthatta, 
hogy Dél-Amerika még nem alkalmas ekkora világverseny megszervezésére.

A foci-világbajnokság viszont túlélte az idő próbáját. Két európai rendezés után 
(1934 és 1938), a második világháborút követően a nagy esemény ismét visszatért Dél-
Amerikába. Egy máig hihetetlen Rio de Janeiró-i döntőre 1950-ben több mint 170 ezren 
váltottak jegyet – sőt, nem hivatalos adatok szerint akár 200 ezer néző követhette végig 
az Uruguay–Brazília döntőt. Ez mindenképp máig érvényes, és a mai szabályokat 
figyelembe véve örök érvényűnek tekinthető világcsúcs. Más kérdés, hogy az „uruk” 
2:1-re megnyerték azt a meccset, alaposan elrontva a brazil fiesztát…

Fontos kiemelni, hogy hosszú ideig az amerikai rendezésű játékok magasabb 
nézőszámot vonzottak a stadionokba, mint az Európában szervezett vébék mérkőzései. 

A televíziós közvetítéseknek köszönhetően is, a labdarúgás népszerűsége az egekbe 
szökött, ma pedig a világ el sem tudná képzelni, hogy négyévente, közel négy héten át 
ne arra keresse mindenki a választ: ki lesz a világbajnok?

Számunkra, magyarok számára, az Aranycsapat fogalom lett. Milyen közel álltunk 
1954-ben ahhoz, hogy világbajnokok lehessünk… Azóta is beszélgetések, elemzések és 
viták tárgya, hogy miért veszítettünk? Hogyan veszíthetett az a csapat, amely a világ 
legjobbja volt, amely éveken át verhetetlennek bizonyult, csak éppen ama berni döntőn 
nem tudta feltenni csillogó pályafutására a koronát?… S talán eme máig bosszantó és 
megemészthetetlen ’54-es berni kudarcnak köszönhetően is merül feledésbe az 1938-
as vébén elért fantasztikus eredmény: az olaszokkal szemben elveszített döntő dacára 
nagyon szépen csillogó ezüstérem. Sőt, kevesen emlékeznek azoknak a játékosoknak 
a nevére is, akiknek köszönhetően a ’60-as években két negyeddöntős szereplés is 
sikerült a Baróti Lajos szövetségi kapitány által irányított csapatnak.

Ma pedig, amikor egy újabb világbajnokság következik Magyarország részvétele 
nélkül, csak reménykedni tudunk, hogy egy újabb sikeres nemzedék időszaka 
következik. Remélhetőleg Szoboszlaiéknak kilenc, azaz kilenc elbukott világbajnoki 
selejtező után sikerül kiharcolni a 2026-os részvételt. S mivel elég volt a böjtből, legyen 
a 2022-es vébé az utolsó nélkülünk!

Foci, világbajnokság

„
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világbajnokság a nemzetközi labdarú-
gás nagy ünnepe, és ebből az ünnepi 
jellegből valami megmaradt még a 21. 
században, a modern futball szórakoz-
tatóipari termékké válása, teljes kom-
mercializálódása után is  A tornán sze-
replő csapatok száma 1998-ban a korábbi 
24-ről 32-re emelkedett (2026-tól már 48 
lesz), ezzel együtt a mérkőzésszám – kö-
vetkezésképpen a televíziós piacon érté-
kesíthető közvetítési idő és felület – is 
számottevően nőtt, a sportközvetítési 
szolgáltatás és a kapcsolódó médiatar-
talom tálalásának módja, a marke-
tingérdekek érvényesítése jellemzően 
felülírja a sportszakmai szempontokat. 
Fokozottan igaz az üzleti szellem előre-
törése a helyszínek kijelölésénél, elegen-
dő a küszöbön álló, a sajátos klímavi-
szonyok miatt a szokott nyári időpont 
helyett 2022 novemberében kezdődő ka-
tari világbajnokságra gondolni, amely-
nek házigazdája sem futballhagyomá-
nyai, sem múltbeli érdemei, sem a mai 

nemzetközi futballéletben elfoglalt sze-
repe miatt nem jött volna szóba a ren-
dezésről határozó 2010-es döntésnél, de 
még csak az éghajlati, földrajzi körül-
mények, illetve addigi infrastrukturá-
lis felkészültsége sem indokolta volna 
kiválasztását. Lobbiereje nyilvánvalóan 
a katari állam pénzügyi hatalmában és 
hatékony nemzetközi érdekérvényesítő 
képességében rejlett.

Az első, 1930-as uruguayi torna 
óta érzékelhető sajátos vb-szellemet 
azonban a külsőségek gyökeres meg-
változása sem tudta teljesen kiölni. 
A nejlonzacskóba csomagolt futballpro-
duktum vagy – hogy aktuálisabb pél-
dával éljünk – mesterségesen hűtött 
stadionokban kínált látványosság nyo-
mokban még mindig őrzi az eredeti el-
gondolásban rejlő értékeket: a külön-
böző futballkultúrák találkozásában, 
a labdarúgás nagyhatalmainak erő-
versenyében, a nagyszínpadhoz nem 
szokott kis szereplők hősies bizonyítási 

Világbajnokságról 
tudósítottam 
A futballtorna egy magyar újságíró szemével

Csillag Péter

A

Grundfoci valahol Brazíliában
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esélyében megmutatkozó egyedi jelle-
get. Hiába a Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség (FIFA) sokszor gátlástalanul 
pénzközpontú sportágvezetési politiká-
ja és stílusa, a világbajnokságra ma is 
áll a sportújságírói közhelynek számí-
tó „nagy seregszemle” kifejezés, amely 
a globalizálódó és uniformizálódó fut-
ballvilágban is képes felvillantani kü-
lönbözőségeket, eltérő taktikai vagy já-
tékosfelfogásbeli karaktereket, nemzeti 
jellemvonásokat, sokkal inkább, mint 
például a pénzügyi-szórakoztatóipari 
szempontból végletekig áramvonala-
sított európai kupasorozat, az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) fő termé-
kének számító Bajnokok Ligája.

Amikor jelen szubjektív visszatekin-
tés megírására felkért kolozsvári sport-
történész barátom, Killyéni András, ezt 
a címet javasolta: Világbajnokságról tu-
dósítottam – a futballtorna egy ma gyar 
újságíró szemével  Ajánlását elfogad-
va, a témakijelöléshez szigorúan ra-
gaszkodva, annak elemein szóról szó-
ra végighaladva a következő kérdésekre 
igyekszem választ adni az alábbiakban  

Mi adja a labdarúgó-világbajnok-
ság különlegességét? Milyen munka-
környezetben dolgozik egy helyszí-
ni vb-tudósító? Mit jelent magyarként 
közreműködni a vb-n? Mely feladatok 
hárulnak a Nemzeti Sport újságírójára? 
Hogyan és milyen mértékben érvénye-
sülhet ilyen újságírói helyzetben a saját 
szemlélet, stílus, érdeklődés? 

A témákat vizsgálva értelemszerű-
en elsősorban személyes tapasztala-
tomra támaszkodom, már csak azért 
is, mert megbízásom erre irányult  
A Nemzeti Sport munkatársaként, 

majd főmunkatársaként három alka-
lommal ért a megtiszteltetés, hogy az 
újság vezetőinek megbízásából a vi-
lágbajnokságon dolgozzak a tornát vé-
gigkövető helyszíni kiküldöttként: 
2010-ben Dél-Afrikában, 2014-ben Bra-
zíliában és 2018-ban Oroszországban  
Természetesen mindhárom feladatot 
meghatározza emlékeimben akkori 
helyzetem, családi életem alakulása, 
gyermekeim születése, újságírói pálya-
futásom akkori szakasza, a világbajno-
ki kiküldetés módja, helyszíne, a kol-
légák személye, a velük folytatott napi 
együttműködés jellege, és bár a vb-n 
töltött hetekre visszagondolva az em-
lítettek ötlenek fel elsőként, ebben az 
írásban mégsem térnék ki rájuk – a sze-
mélyes dimenziónak ez a szelete elüt a 
tárgytól, amely az egyéni szűrőn ke-
resztül is a szakmai hátteret volna hi-
vatott megvilágítani 

Ami a világbajnokság egyedi miliő-
jét, magasztosabban fogalmazva a vi-
lágbajnokság varázsát illeti, a bevezető 
gondolatok során részben rögzítettem 
ezzel kapcsolatos benyomásaimat. 

…a világbajnokság 
a globalizálódó és 

uniformizálódó 
futballvilágban is képes 

felvillantani eltérő taktikai 
karaktereket, nemzeti 

jellemvonásokat…

Így látszik az oldalvonalról. Belgium–Tunézia (5:2) mérkőzés a 2018. évi világbajnokságon
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Kiegészítésképpen és az izgalmas sok-
színűség érzékeltetésére egy utólag is 
igen tanulságos rovat példáját hoznám 
fel. Mielőtt kiutaztunk Dél-Afrikába 
Lipcsei Árpád kollégámmal, elhatároz-
tuk, hogy kint tartózkodásunk minden 
napján készítünk egy interjút valamely 
külföldi médiaorgánum helyszíni ki-
küldöttjével, megismertetve saját olva-
sóinkkal az ő véleményét, szemléletét, 
tapasztalatait. Nem volt könnyű fel-
adat minden nap megfelelő személyt 

találni, a megjelent beszélgetések azon-
ban éppen a vb ezerarcúságát igazolták 
az uruguayi, mauritiusi vagy japán új-
ságíró gondolatai révén, felvillantva 
olyan spontán történelmi, kulturális 
vagy sportbeli magyar párhuzamokat, 
amilyenekre például az etióp kolléga 
utalt, amikor a kommunista elnyomás 
közös élményéről és az ebből fakadó 
régi szimpátiájáról beszélt. De talál-
koztunk indiai riporterrel, aki az 1960-
as Magyarország–India (2:1) olimpiai 

mérkőzés emlékeivel hökkentett meg 
minket, vagy hondurasi televízióssal, 
aki a hazájából hozott keserű teát mu-
tatta be hasonló lelkesedéssel.

Ezt a fajta sokszínűséget megtapasz-
talni különleges élmény, amely talán 
többet is jelent egy helyszíni tudósító-
nak, mint a pályán látott mozzanatok 
dokumentálása. Az olvasó, néző a vég-
terméket látja, amely igyekszik egye-
di tartalommal szolgálni az általános 
médiazajban, ehhez azonban számos 
nehézséggel meg kell küzdeni. Legfő-
ként magával a FIFA régóta rendkívül 
szigorú és egyre merevebb médiaszol-
gálati rendszerével, amely – a szerve-
ző futballszövetség szemszögéből ta-
lán valamelyest érthető módon – arra 
törekszik, hogy a sajtó és a vb aktív 
résztvevői (futballisták, edzők, stáb-
tagok) közötti érintkezés minél szabá-
lyozottabban, a váratlan és kellemetlen 
kiszólások esélyét minimálisra csök-
kentve történjen. Általános tévedés, 
sokszor még az otthoni szerkesztőségek 
vezetői részéről is, hogy a világbajnok-
ságon nyílik a legjobb lehetőség sze-
mélyes interjút készíteni a futballélet 
mindenütt csodált csillagaival. Ezzel 
szemben a tapasztalat az, hogy ilyen 
jellegű beszélgetéseket megszervezni 
bárhol és bármikor könnyebb feladat, 
mint a világbajnokságon, ahol a kérdé-
sek és válaszok fóruma a szűk keretek 
közé szorított sajtótájékoztatókra és a 
meccs utáni vegyes zóna szintén gon-
dosan felügyelt csatamezejére korlá-
tozódik. Ha mégis sikerül értékelhető 
szakmai beszélgetést folytatni, ahhoz 
szemtelenséggel határos szívósság és 
ritka szerencse szükséges – a 2010-es 
vb-döntő előtt három nappal így „kap-
tuk el” néhány kérdésre a spanyol vá-
logatott edzőtáborában az egyik félre-
eső pályán keresztül éppen rokonai felé 
sétáló, a Hollandia elleni döntőben az-
tán győztes gólt szerző Andrés Iniestát. 
Más a helyzet a kommentátorállások-
ban szakértőként dolgozó korábbi neves 
labdarúgókkal, edzőkkel, akikhez köny-
nyebb közel férkőzni, ám a szerződése-
ikbe foglalt kizárólagossági tétel mi-
att ritkán osztják meg gondolataikkal 
„külső” média munkatársaival.

A legérdekesebb és a budapesti sport-
média képviselőjeként egyben a leglé-
nyegesebb felvetés alighanem az, hogy 
mitől más magyarként szolgálatot tel-
jesíteni világbajnokságon, melyek a 
magyar tudósító sajátos szempontjai. 
Az Európa-bajnokság helyszíni magyar 
tudósítóinak életében a 2016-os áttörés 
érezhető változást hozott, hiszen az ad-
digi kívülálló, „morzsaleső” helyzet után 
egyszer csak magunk is az „asztalhoz Gyermekek focilabdával és vuvuzelával Dél-Afrikában

Himnuszok a Portugália–Spanyolország (3:3) mérkőzésen, a 2018. évi világbajnokságon
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ülhettünk”. Hirtelen olasz, német, fran-
cia újságírót egyaránt érdeklő téma lett 
a magyar válogatott sorsa, Király Gábor 
szürke mackónadrágja, Dzsudzsák Ba-
lázs szabadrúgása, Gera Zoltán gólja, és 
az előrelépés a magyar újságírót is más 
státusba helyezte. Ilyesmit nem élhet-
tünk meg eddig a világbajnokságokon, 
így itt egyelőre maradt a régóta megszo-
kott reflex: a közvetett módon, áttétele-
sen a magyarokhoz kötődő témák ke-
resése. Lehetett a kapcsolat a nelspruiti 
stadion feliratainak Újpesten kidolgozott 
betűkaraktere, a FIFA-nak Brazíliában 
fordítóként dolgozó Alexandre Károlyi 
munkája vagy éppen a Magyarországról 
érkező önkéntesek szerepe. Bár nem tar-
tozik az eseményhez, a helyszíni mun-
ka lehetőséget ad olyan helyi magyar 
témák feldolgozására is, mint például 
Dél-Afrikában a Johannesburgi Balaton 
futballcsapatának emléke, Brazíliában 
a São Pauló-i Magyar Ház kultúraszer-
vező munkája vagy az orosz földön dol-
gozó és a szovjet világban a harmincas 
évek végétől tíz évre nyomtalanul eltűnő 
Limbeck Gyula edző története. Egyensú-
lyozni kell a témaválasztásnál, hiszen 
a magyaros történetek túlzott erőlteté-
se aránytévesztésnek hathat, el kell fo-
gadni, hogy az embereket elsősorban a 
világbajnokság közvetlen eseményei és 
azok háttere érdekli. A Nemzeti Sport 
kiküldöttjeként további szempontot je-
lent az igazodás az újság működéséhez, 

hiszen a helyszínről nemcsak az online 
platformokra szükséges tartalmat biz-
tosítani, hanem a lapzárta kötöttségével 
együtt élő nyomtatott újságba is meg-
felelő időben kell szállítani a minőségi 
és egyedi médiatartalmat. Érthető mó-
don ilyen munkahelyzetben a gyorsa-
ság, a témafelismerés, a rugalmasság 
elengedhetetlen feltétel, amely minden 
más személyes igényt megelőz, a ké-
nyelmes utazás, a rendszeres étkezés, 
a nyugodt alvás nem jellemzője ezeknek 
a heteknek.

És végül egy igen fontos kérdés: ho-
gyan viheti bele az ember munkájába 
saját érdeklődését, mennyire építhe-
ti bele cikkeibe saját véleményét, illetve 
milyen mértékben avathatja be az olva-
sót a hosszú utazással járó személyes 
problémáiba, kihívásaiba, kalandjaiba? 
A válasz nem magától értetődő, mert egy 
helyszíni cikk, videó, fényképes tudósí-
tás hitelét részben a készítő személyes 
részvétele, bevonódása adja, ugyanakkor 
nem árt őrizni a kellő távolságot, hogy 

tárgyilagosan, józanul legyünk képesek 
tálalni azt, amit mi érzékelünk a körü-
löttünk zajló eseményekből. Éles helyzet-
ben a legtöbbször sem idő, sem alkalom 
nincsen arra, hogy esszéértékű eszme-
futtatásokhoz gyűjtsünk muníciót, mi-
közben éppen a lehetőségek szorításában 
kénytelen a szerző saját gondolataira, ko-
rábbi tapasztalataira, meglátásaira ha-
gyatkozni  Kissé tán furcsán fogalmazva 
lehet úgy mondani, hogy bizonyos nyo-
másszint felett már nem engedheti meg 
magának az ember a luxust, hogy ha-
gyományos értelemben cikket írjon, ha-
nem a cikk majdhogynem magától író-
dik, szinte ösztönösen kanyarodik át az 
ujjakból a számítógépre. Noha a tudósító 
kétségtelenül számos kellemetlen akad-
állyal kénytelen szembenézni munká-
ja során, régi csapdát jelent, ha ezen ki-
sebb-nagyobb bosszúságokkal az olvasót 
terheljük, aki joggal mondja azt: aki ott 
lehet a világbajnokságon, ne panaszkod-
jon! És tényleg ne panaszkodjon, hiszen 
– zárásként talán ennyi személyes meg-
jegyzés belefér – az embert próbáló mun-
ka közben az újságíró felkereshet olyan 
helyeket a Jóreménység fokától az ama-
zonasi őserdőn át a Volga menti orosz vá-
rosokig, ahova a maga erejéből talán so-
hasem jutott volna el. Megismerhet más 
kultúrákat, népeket, szokásokat, miköz-
ben újságíróként egyetlen és legfőbb fel-
adata, hogy a valóságot a maga változa-
tosságában bemutassa 

...egy helyszíni cikk, videó, 
fényképes tudósítás 

hitelét részben a készítő 
személyes részvétele, 

bevonódása adja...

Sajtópáholy egy brazíliai stadionban. Képek: Csillag Péter
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Sportfogadás  
és perspektívák 

okan sokfélét gondolnak, amikor meg-
hallják a sportfogadás szót. Van, aki sze-
rint egy elítélendő szerencsejáték, van, 
aki rajong érte, van, aki közömbös, de 
erkölcsi alapokra hivatkozva betiltaná, 
van, aki érdekesnek tartja, de sosem 
próbálta ki.

Az ember a kockáztatás iránti vá-
gyat a génjeiben hordozza és hordozta, 
így, legyen bármilyen meglepő, a sport-
fogadás távolról sem új keletű dolog. 
Számos, az ókori Rómáról szóló tanul-
mányban fellelhetők szerencsejáté-
kokról szóló történetek, a kockázástól 
a fogathajtásra történő fogadásig. A ró-
maiak pénzt tettek mindenre, amit meg 
lehetett próbálni előrejelezni, a gladiá-
torharcoktól kezdve egészen a társasjá-
tékokig, és ez nincs másképp ma sem, 
hiszen a lóversenytől a sakkon, Formu-
la–1-en és dartson keresztül, egészen a 
politikai választások kimeneteléig, meg 
persze az Eurovíziós Dalfesztivál győz-
teséig, bármire lehet tétet tenni.

A sportfogadás a nagyközönség szá-
mára a sport láthatatlan vonatkozása, 
egy olyan jelenség, amelyről ritkábban 
lehet hallani, pedig megkerülhetet-
len része a szórakoztatóiparrá fejlődött 
sportvilágnak. A napokban-hetekben 
labdarúgó-világbajnokságot rendez-
nek, és tekintsünk most el attól, hogy 
melyik ország rendezi, illetve a FIFA 
presztízsét (tovább) romboló korrupciós 
botrányt is hagyjuk figyelmen kívül – 
vizsgáljuk meg ezúttal a vb-t a sportfo-
gadás szemszögéből.

Miért is megkerülhetetlen 
része a futballvilágnak 
a sportfogadás?

Egyrészt azért, mert egy olyan réteget 
is bevonz a labdarúgásba, amely nem 
feltétlenül a kedvenc csapat(ok) miatt 
ül le a képernyő elé, hanem inkább az 

anyagiak jelentik számára a legfőbb mo-
tivációs forrást. A profi tipsterek (vagy a 
magukat annak gondoló sportfogadók), 
nem érzelmek alapján közelítik meg a 
focit, de ugyanúgy megnézik a közvetí-
téseket, fogyasztják a sportmédiumo-
kat, látják a reklámokat, vagyis értékes 
célközönségnek számítanak. Ha nem 
létezne a sportfogadás, akkor ez a réteg 
nem termelne profitot, vagyis kiesne 
egy gazdasági szereplő az egyenletből. 

A másik ok, ami miatt a sportfoga-
dás megkerülhetetlen része a sportnak, 
az a labdarúgásba visszafektetett pénz 
mennyisége  A világ legszínvonalasabb, 
legnézettebb és nem mellesleg legdrá-
gább bajnokságában, a húszcsapatos 
angol Premier League-ben a 2022–2023-
as szezonban hét olyan csapat (Bourne-
mouth, Brentford, Everton, Leeds Uni-
ted, Newcastle United, Southampton, 
West Ham United) is van, amelynek a 
főszponzora konkrétan fogadóiroda! 
Az egyesületek nyilván nagy pénzt ka-
szálnak egy-egy ilyen megállapodásból, 
és bár nem minden információ és ösz-
szeg nyilvános, de nagyságrendileg egy 
román bajnokcsapat éves költségvetésé-
vel egyenértékű summáról beszélünk. 
Ez nagyjából rávilágít arra is, hogy mi-
ért van ez az elképesztő és arcpirító szín-
vonalbeli szakadék a kelet-európai és a 
topligák között, ami a játékot illeti.

Számok és nagyságrendek, 
avagy miért a csúcsok 
csúcsa a világbajnokság?

A labdarúgó-világbajnokságnak enyhén 
vicces és ironikus színezetet ad az a tény, 
hogy bár nézettségben, reklámértékben, 
szervezési költségben és presztízsben is 
a világ vezető sporteseményének szá-
mít, a játék átlagos színvonalát tekint-
ve még a minimálisan elvárható mércét 
is csak az egyenes kieséses szakaszban 

S

Pálfi Csaba Sándor

A sportfogadás egy 
olyan réteget is bevonz 
a labdarúgásba, amely 

nem feltétlenül a kedvenc 
csapat(ok) miatt ül le 

a képernyő elé.
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üti meg. Ez valószínűleg azért van így, 
mert 1998-ban a FIFA úgy emelte 32 csa-
patosra a mezőnyt, hogy a plusz helyek 
zömét nem a jó futballt játszó európai 
és dél-amerikai válogatottak, hanem 
ázsiai és afrikai országok kapták meg. 
Viszont érdemes megvizsgálni a világ-
versenyt nézettségi, gazdasági, és ezen 
keresztül sportfogadási szemszögből is.

Ha a nézettséget vesszük alapul: a vi-
lágbajnokság a legnézettebb sportese-
mény a világon  Hogy egy kicsit szédül-
jünk a számoktól: egymástól független 
források szerint a 2018-as, Franciaor-
szág–Horvátország döntőt 1,08–1,15 mil-
liárd (nem elírás) ember látta élőben, 
a teljes torna nézettsége pedig elérte a 
3,5 milliárdot. Ez több, mint a Földön 
élő, négy évnél idősebb lakosság fele. 
Az olyan sportesemények, mint a Super 
Bowl, a maguk 100 milliós nézettségé-
vel a fasorban sincsenek a labdarúgó vi-
lágbajnoki döntőhöz képest, és ez igaz 
a Bajnokok Ligája döntőjére is, hiszen a 
BL csúcsát a 2014-es finálé jelentette a 
maga 380 milliós nézettségével  

Nagy nézettség,  
nagy marketingérték, ebből 
lesznek a nagy fogadások

A FIFA és stratégiai partnere, a Sportsra-
dar jelentése szerint a fogadók 136 mil-
liárd dollárt tettek fel a 2018-as világ-
bajnokság során, az egyes meccseken 
kockáztatott átlagos összeg meghaladta 

a kétmilliárd dollárt, a döntőn pedig 7,2 
milliárdot tettek fel globálisan. Csak ösz-
szehasonlításképp érdemes megemlíte-
ni, hogy Európában (a miniállamokkal 
együtt) 21 olyan ország van, amelynek az 
éves GDP-je kisebb, mint ez a 136 milliárd 
dollár. Általában véve igaz és alkalma-
zott az az elv, hogy minél több nézője van 
egy eseménynek, annál nagyobb számú 
szelvényt regisztrálnak a fogadási ügy-
nökségek, és ha ez most is így lesz, akkor 
a 2022-es világbajnokság minden bizony-
nyal új rekordokat fog döntögetni. 

Ha csak a nézettségből indulnánk ki, 
akkor akár biztosnak is gondolhatnánk 
a rekorddöntést, hiszen az elmúlt négy 
évben rengeteget változott az online 
tartalomszolgáltatás, sokkal könnyebb 
meccsközvetítésekhez jutni, és sokkal 
elterjedtebb a széles sávú internet  Ar-
ról nem is beszélve, hogy 2018-ban a Föld 
népessége 7,592 milliárd volt, 2022. no-
vember közepére pedig elérjük a 8 mil-
liárd főt. Ha ehhez hozzátesszük, hogy 
az online fogadóirodák sokadik virág-
korukat élik, a legalacsonyabb tét (1 dol-
lár vagy euró) ráadásul most az infláció 
miatt kevesebbet ér, mint valaha, akkor 
már látszik, hogy minden adott ahhoz, 
hogy minden idők legnézettebb és „leg-
fogadottabb” tornájaként emlegessük 
majd a 2022-es világbajnokságot  

Lehet rózsa tövis nélkül?

Nem lehet, a sport és a fogadások vi-
rágoskertjében a FIFA tevékenysége a 

bogáncs. Most, hogy túl vagyunk ezen 
cikk leglátványosabb képzavarán, tisz-
tázzuk, hogy milyen kockázati tényezők 
hátráltatják a világbajnokság rekord-
döntését sportfogadási szempontból. 

Az első, a legnyilvánvalóbb és a rö-
vid távú tényező a téli rendezés. Eddig a 
világbajnokság nem pusztán egy sport-
esemény volt, hanem – legfőképpen az 
európai sportkultúrában – közösségi él-
mény is. Nyári esték, sör, haverok, foci-
meccs, egy szűk hónapnyi kvázi felhőt-
len lazulás, miközben a világ legjobb 
válogatottjai esnek egymásnak. Ez me-
legágya mind a baráti, sörökben mérhe-
tő tétű fogadásoknak, mind az okostele-
fonról, online megtett téteknek  Télen ez 
teljesen másképp fog működni, hideg-
ben a felelőtlen személyek által kocs-
mának titulált vendéglátóipari egységek 
forgalma messze elmarad a nyáritól, és 
ha kivesszük a közösségi élményt a kép-
letből, akkor az nagy pofon lehet a né-
zettségnek, és az irodáknak is  

A második, hosszútávú tényező a 
Real Madrid elnöke, Florentino Pérez ál-
tal is emlegetett, úgynevezett ,,kima-
radt generáció”  A tinédzserkorból már 
kilépett, nyugati kultúrában szocializá-
lódott, de 25. évüket még be nem töltött 
fiatalok körében a futballnak riasztó-
an alacsony a vonzásértéke  A globális 
nézőbázisból hiányzik egy teljes nem-
zedék, ez pedig előbb-utóbb komoly 
problémákat okozhat a futballnak, és a 
futballból élőknek, ezen keresztül pedig 
a sportfogadás iparágának.

Nehéz eldönteni, hogy optimisták 
vagy pesszimisták legyünk-e. A futball-
nak nyilván az lenne jó, ha egyrészt 
nézettségi rekord születne, másrészt a 
sport részévé váló fogadásipar is nagyot 
kaszálna – de a fenti hátráltató ténye-
zők kétségessé teszik ezt a kimenetelt. 
Egy dolog biztos, a 2022-es torna tiszta 
és világos választ fog adni arra a kér-
désre, hogy a FIFA által kijelölt irány 
hosszú távon hova fog vezetni, hogy hol 
tart most a labdarúgás az elmúlt évek-
hez képest, és arra is, hogy „egy marék-
nyi dollárért” érdemes-e szembeköpni a 
célközönséget a téli rendezéssel.

Eddig a világbajnokság nem pusztán egy sportesemény volt, hanem – legfőképpen az európai 
sportkultúrában – közösségi élmény is. Kép: Freepik

136 milliárd dollárt 
tettek fel a 2018-as 

világbajnokság során, 
az egyes meccseken 

kockáztatott átlagos 
összeg meghaladta 

a kétmilliárd dollárt.
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Magyar szívvel,  
idegen mezben

magyar labdarúgó-válogatott – sajnos, 
immár nagyon távoli – világbajnoki sze-
repléseivel kapcsolatban a legfontosabb 
adatokat kapásból sorolja minden fut-
ballrajongó. Elsősorban a két ezüstérmet 
emlegetve, esetleg felidézve, hogy Egyip-
tommal játszottuk az első vb-meccsün-
ket és Teleki Pál lőtte az első gólt, vagy 
éppen citálva, hogy eddig Grosics Gyula, 
Mátrai Sándor és Sipos Ferenc játszott 
három-három tornán. De eszünkbe 
jut-e, hogy már a második világhábo-
rú előtt akadt olyan magyar nemzeti-
ségű labdarúgó, aki egymást követő há-
rom világbajnokságon is pályára lépett? 
Vagy, hogy nem az 1938-as gárda tagjai 
kaptak először vb-ezüst ér met a magyar 
futballisták közül? Érdemes felelevení-
teni azoknak a magyar nemzetiségű 
vagy magyar szülő(k)től származó já-
tékosoknak is a vb-történelmét, akik 

nem, vagy nem kizárólag magyar szí-
nekben szerepeltek a tornákon. 

Az 1930-as, uruguayi Mundialon Ma-
gyarország nem vett részt, Románia – el-
sősorban a nem egészen két héttel a tor-
nára indulás előtt királlyá koronázott II. 
Károlynak köszönhetően – igen. A keret 
elsősorban a bukaresti és temesvári játé-
kosok elegye volt, néhány aradival, resi-
cabányaival. A keretben öt magyar szár-
mazású is volt: Czakó József, Dezső Béla 
(Adalbert Deșu), Kovács Miklós, Raffins-
ky László és Wetzer Rudolf. Raffinsky 
Miskolcon született, de aztán soha nem 
játszott magyar klubban, ellentétben pél-
dául Kovács Miklóssal vagy az Uruguay-
ban a csapatkapitányi tisztet betöltő, Új-
pesten a Veder magyarosított nevet kapó, 
egyébként pályafutása különböző szaka-
szaiban a Törekvés és a Pécs-Baranya 
színeiben is játszó Wetzer Rudolffal  

Kovács Miklós – noha egyike a ma-
gyar válogatottban eddig szerepelt va-
lamivel több, mint ezer játékosnak 
– méltatlanul ismeretlen alakja fut-
balltörténelmünknek. Jobb esetben 
azt azért tudják róla, hogy az Ajax-szal 
BEK-et nyerő híres kolozsvári edző, Ko-
vács István bátyja volt. Azt már ke-
vesebben, hogy egyike a futballtör-
ténelem azon öt játékosának, akik a 
második világháború előtti mind a há-
rom világbajnokságon játszottak  Ro-
mánia válogatottja az első mérkőzé-
sén 3:1-re verte Perut, Dezső Béla lett a 
vb-történelem első magyar anyanyel-
vű gólszerzője. A gátaljai születésű csa-
tárnak tragikus sors jutott, mindössze 
28 évesen tüdőgyulladásban elhunyt. 
Azon a mérkőzésen egyébként Kovács 
Miklós is szerzett gólt. Ők ketten, va-
lamint Wetzer és Raffinsky voltak az 
első magyar szereplői a labdarúgó-vi-
lágbajnokságoknak, két nappal később, 
a chilei válogatott élén szövetségi ka-
pitányként vb-szereplő lett a magyar 
amatőrkorszak egyik legnagyobb alak-
ja, Orth György is. 

A

Dénes Tamás

Bodola Gyula fejel a bécsi döntés után a magyar bajnokságba visszatérő NAC színeiben a Gamma 
elleni bajnokin. Kép: a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapja
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Románia 1930-as, az 1934-es és az 
1938-as tornára benevezett kereteiben 
– számításaink szerint – tizennyolc 
magyar nemzetiségű szerepelt, Kovács 
Miklóst három, Barátky Gyulát, Bodo-
la Gyulát, Dobay Istvánt és Raffinsky 
Lászlót két vb-re is benevezték. A ti-
zennyolc játékosból hárman (Barátky, 
Bodola és Kovács) a magyar válogatott 
mezét is felhúzhatták, egyébként éppen 
a nagyváradi Barátky kapcsán állítot-
ta aztán évtizedekkel később az IFFHS, 
a labdarúgás történetével és statiszti-
káival foglalkozó nemzetközi szerve-
zet, hogy nem is lett volna a FIFA szabá-
lyai szerint nevezhető (éppúgy, mint az 
olaszok néhány honosított dél-ameri-
kai játékosa, Luis Montival az élen), or-
szágváltása miatt. Egyébként a magyar 
nemzetiségű romániai vb-szereplőkből 
jó néhányan játszottak pályafutásuk 
során a magyar élvonalban is (Wetzer, 
Kovács, Barátky, Bodola, Dobay, Juhász 
Gusztáv, Schwartz Sándor).

Érdemes még három kuriózumot ki-
emelni a két háború közötti tornákról. 
Az egyik, hogy a magyar nemzetiségű 
futballisták közül a beregszászi szüle-
tésű, 1934-ben Csehszlovákia keretébe 
benevezett – a tornán játéklehetőséget 
nem kapó – Kalocsay Géza vihetett el-
sőként haza világbajnoki érmet, ezüs-
töt, amit élete végéig őrizgetett újpesti 
otthonában. A másik, hogy a szövetsé-
gi kapitányok közül első külföldiként 
a magyar Nagy József – játékos korá-
ban az MTK balszélsője – jutott világ-
bajnoki elődöntőbe, ráadásul ott éppen 
hazája válogatottjától kapott ki a sár-
ga-kékekkel (1938, Magyarország–Svéd-
ország 5:1). A harmadik egy tényleg kü-
lönleges történet: akadt egy (második 

generációs) magyar az amerikai keret-
ben is az olaszországi Mondialén! Wil-
liam Fiedler ugyan már kint született, 
de az édesapja 1899-ben Magyarország-
ról vándorolt ki Philadelphiába. A nagy-
bátyja, bizonyos Fiedler Rezső nyugal-
mazott vasúti felügyelő itthon szurkolt 
neki, s aztán a torna után várta Pest-
re, hiszen addig még sohasem talál-
koztak  

Jutott magyar az 1950-es tornára, 
Brazíliába is, mégpedig a vajdasági Pál-
fi Béla, aki 1943–1944-ben az Újvidéki AC 
színeiben futballozott a magyar élvo-
nalban is. (Nem is akárhogyan, 30 mér-
kőzésen 15 gólt szerzett!)

A későbbi tornák kapcsán érdemes 
ismét csak az „elsőségekre” fókuszál-
ni. 1954-ben, Svájcban dolgozott először 
két külföldi válogatott élén is magyar 
edző, az olaszokat Czeizler Lajos, a cseh-
szlovákokat a budapesti születésű, 

a szlovák nyelvvel nagyon sokáig ha-
dilábon álló Borhy Károly vezette. 1962-
ben, Chilében a tizenhatos mezőny egy 
negyedében volt legalább egy magyar 
anyanyelvű futballista. Baróti Lajos 
csapatának tagjain kívül Csehszlová-
kia csapatában a pozsonyi Molnár Pál 
(tavaly novemberi halála előtt ő volt az 
utolsó, még köztünk lévő vb-ezüstér-
mes magyar labdarúgó), illetve a Szov-
jetunió együttesében az ungvári Szabó 
József, no meg természetesen Spanyol-
ország válogatottjában Puskás Ferenc 

1974-ben bukkant fel az első, az 1956-
os forradalom forgószele által gye-
rekként külföldre repített vb-szereplő 
futballista: a története során először 
világbajnoki résztvevő ausztrál váloga-
tott egyik csillaga a budapesti születésű 
Abonyi Attila volt. A hajdanán ven dég-
já té kosként a Manchester Unitedben 
is szereplő csatár még mindig ötödik a 
Socceroos, az ausztrál labdarúgó-válo-
gatott örök góllövőlistáján. 

Miközben az elmúlt majdnem ötven 
évben továbbra is kaptak szerepet a tör-
ténelmi Magyarországnak a mai or-
szághatárunkon kívüli területein szü-
letett és felnőtt játékosok (közülük is 
kiemelkedett a kárpátaljai Rácz László 
és a székelyföldi Selymes Tibor) vagy 
éppen szövetségi kapitány (Jenei Imre), 
maradjunk még egy gondolat erejéig az 
„ötvenhatosoknál”. Még pontosabban: 
gyermekeiknél. A forradalom utáni he-
tekben emigrált magyar (volt) az édes-
apja az Arsenalt is megjárt, svéd Anders 
Limparnak, a dán Miklós Molnárnak 
vagy az amerikai Peter Joseph Vermes-
nek. Hármuk közül Vermes rövid ideig 
a magyar élvonalban is futballozott  

Különleges történettel kezdtük, zár-
juk egy talán még különlegesebbel. 
Az 1962-es chilei világbajnokságon mű-
ködött közre játékvezetőként a bra-
zil João Etzel Filho. Elcsodálkozott, aki 
látta, illetve hallotta, hogy Dorogi An-
dorral, a torna magyar bírójával annak 
anyanyelvén cseverészik  Brazil forrá-
sok szerint Budapesten, mások szerint 
a Vajdaságban született 1915-ben, már a 
húszas-harmincas években kivándorolt 
a családjával Dél-Amerikába  A múlt-
ja bizonytalanabb, mint az, hogy a re-
mek ottani sportmagazin, a Placar azt 
írta róla 1988-as halálakor: ismert volt 
arról, hogy manipulálta az eredménye-
ket. Chilében egy mérkőzést dirigált, 
a Szovjetunió–Kolumbia találkozót (4:4). 
Megvan a gyűjteményemben a Placar 
1994-es különszáma, amely felidézte, 
Etzel a meccs után azzal dicsekedett, ő 
nem engedte győzni az „oroszokat”, így 
büntette meg őket azért, mert leverték 
1956-ban a magyar forradalmat  

Románia 1930-as, az 1934-
es és az 1938-as tornára 
benevezett kereteiben 
– számításaink szerint 

– tizennyolc magyar 
nemzetiségű szerepelt, 
Kovács Miklóst három, 
Barátky Gyulát, Bodola 

Gyulát, Dobay Istvánt és 
Raffinsky Lászlót két vb-re 

is benevezték. 

Rácz László, a szovjet válogatott egykori tagja, 
bal oldali középpályása

Dembrószky Imre, a román válogatott egykori 
csatára. Képek: Wikipédia
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Magyar nemzetiségűek, nem magyar színekben

1930 Chile: Orth György (szövetségi kapitány)
Románia: Czakó József, Dezső Béla (Adalbert Deșu), Kovács Miklós, Raffinsky László, Wetzer Rudolf

1934

Amerikai Egyesült Államok: William Fiedler
Csehszlovákia: Kalocsay Géza
Románia: Barátky Gyula*, Bodola Gyula, Dobay István, Fehér György (Gheorghe Albu), Juhász Géza*, Klimek István*, 

Kotormány Rudolf, Kovács Miklós, Moravetz József, Schwartz Sándor*, Weichelt Károly*, Zombori Vilmos (* nem 
kiutazó, otthoni tartalékok)

Svédország: Nagy József (szövetségi kapitány)

1938
Románia: Barátky Gyula, Bodola Gyula, Bogdán Kálmán (Coloman Braun-Bogdan), Dobay István, Kovács Miklós, Nagy 

Miklós, Prassler Gyula, Raffinsky László
Svédország: Nagy József (szövetségi kapitány)

1950 Jugoszlávia: Pálfi Béla

1958 Csehszlovákia: Molnár Pál

1962
Csehszlovákia: Molnár Pál
Spanyolország: Puskás Ferenc
Szovjetunió: Szabó József

1966 Szovjetunió: Szabó József

1970
Csehszlovákia: Horváth Sándor (Alexander Horváth), Vencel Sándor (Alexander Vencel)
Románia: Dembrószky Imre (Emerich Dembrovschi), Gergely László (Vasile Gergely), Szatmári Lajos (Lajos Sătmăre-

anu, Ludovic Sătmăreanu)

1974 Ausztrália: Abonyi Attila
Jugoszlávia: Kárászi László (Sztaniszlav Karaszi)

1978 Spanyolország: Kubala László (szövetségi kapitány)

1986 Szovjetunió: Rácz László (Vaszilij Rac)

1990

Amerikai Egyesült Államok: Vermes Péter (Peter Joseph Vermes)
Csehszlovákia: Fieber Péter
Románia: Jenei Imre (szövetségi kapitány), Bálint Gábor Pelé (Gavril Balint), Muzsnay Zsolt
Svédország: Limpár András (Anders Limpar)
Szovjetunió: Rácz László (Vaszilij Rac)

1994 Románia: Selymes Tibor
Svédország: Limpár András (Anders Limpar)

1998 Dánia: Molnár Miklós
Románia: Selymes Tibor

2006 Szerbia és Montenegró: Nagy Albert (Albert Nadj)

2010 Szlovákia: Saláta Kornél

Románia válogatottja az 1934-es világbajnokságon. Balról: Püllock, Kotormány Rudolf, Deheleanu, Albu, Dobay István, Ciolac, Kovács Miklós, Schwartz 
Sándor, Vogl Imre, Bindea, Moravetz József. Kép: a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapja
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agy örömmel vállaltam el a felkérést 
arra, hogy e jeles eseményen felvillant-
sam a magyar és a portugál labdarú-
gósport ezer szállal összekapcsolt törté-
netének néhány kiemelkedő pillanatát. 
Napjainkban kevesen tudnak ugyanis 
arról, hogy országaink labdarúgásának 
számos kiemelkedő alakjának életút-
ja szorosan összeköt bennünket. Olyan 
sportemberekről van szó, akikre mind-
két nemzet büszke lehet. Tanulmányoz-
nunk kell munkásságukat, és nevüket 
őrizzük meg emlékezetünkben.

Engedjék meg, hogy e nevek közül 
néhányat ehelyütt kiemeljek, röviden 
bemutatva e sportolók és edzők szerepét 
a portugál labdarúgás történetében. 

Ehhez vissza kell forgatnunk az idő 
kerekét majd’ 150 évvel, amikor az első 
magyar sportegyesületek az Osztrák–
Magyar Monarchia időszakában meg-
alakultak. Ez az időszak hozta az ország 
történetében a leggyorsabb gazdasági 
fejlődést, ami együtt járt a kultúra és a 
sport pezsgésével. 1875-ben például Bu-
dapesten rendezték meg a kontinens 

első nyilvános atlétikai versenyét. 
A labdarúgás 1896-ban kezdte meg di-
adalútját, 1897-ben rendezték az első 
mérkőzéseket, 1901-ben alakult meg a 
szövetség, és ekkor játszották az első 
válogatott meccset az osztrákokkal 

Az első fénykorát élő magyar foci az 
úgynevezett Duna menti iskolából nőtt 
ki, amely az egykori Osztrák–Magyar 
Monarchiában gyökerezett, de a mo-
narchia felbomlása után éreztette iga-
zán a hatását, amikor az utódállamok 
közül Ausztria, Csehszlovákia és Ma-
gyarország lettek a kontinens vezető 
futballhatalmai. A Duna menti iskola 
kialakulásában kulcsszerepe volt egy 
angliai ír edzőnek, Jimmy Hogannak, 
aki Ausztriában és Magyarországon is 
sikerrel dolgozott. Ő tanította meg az 
erőre és gyorsaságra épülő angol stílus-
tól gyökeresen különböző skót passzjá-
tékot, amely a technikát és az összjáté-
kot részesítette előnyben. Évtizedekig 
ez lett a közép-európai országok jellem-
ző stílusa.

Ezt a stílust tanulmányozta szász-
országi egyetemi tanulmányai alatt 
az 1900-as évek elején Augusto Sab-
bo, a portugál labdarúgás nagy teore-
tikusa, aki magyar és német gyöke-
rű családban született Lisszabonban. 
Hazatérve mérnöki munkája mellett a 
modern labdarúgás portugáliai meg-
honosításának szentelte idejét. Először 
az 1902-ben alapított CIF (Club Inter-
nacional de Foot-ball) edzője lett a fő-
városban, majd a Portugál Bajnokság 
(Campeonato de Portugal) indulásakor 
a Sporting (Sporting Clube de Portugal) 
edzőjeként 1922–23-ban második, 1923–
24-ben első helyre vezette csapatát. 

Van úgy, hogy a történelem nagy for-
dulatai és véletlenek egybeesése nyit új 
lehetőségeket tehetséges emberek szá-
mára  Így volt ez az 1920-as években Ma-
gyarországon. A világháborút követően 
Magyarországot ért traumák, a területi 
veszteségek és a gazdasági összeomlás 

Magyarok a portugál 
labdarúgásban

Szabó Lajos

N

Magyar sikeredzők Portugáliában: Bölöni László és Baróti Lajos 
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hatására ugyanis a megélhetést kereső 
labdarúgó játékosok és edzők tömegé-
vel hagyták el az országot. Egyik úti 
céljuk Portugália volt, sőt egy, az Ibé-
riai-félszigeten túrázó magyar futball-
csapat 1925-ben eljutott még Madeirára 
is. A Maritimóval játszott mérkőzések 
és az ott marasztalt edző, Ekker Ferenc 
meghozták a csapat legnagyobb sikerét, 
megnyerték a bajnokságot 

Külön szólnunk kell a portóiak-
ról, hiszen 1922 és 1947 között két sze-
zon kivételével csak magyar edzője volt 
az FC Portónak. Az első magyar név a 
klub történetében Tessler Ákosé, aki 

1923–24-ben a Campeonato de Portugal 
döntőjébe vezette a csapatot, a követke-
ző évben pedig megnyerték a bajnoksá-
got. Ebben a csapatban már Siska Mi-
hály volt a kapus. Érdekes tény, hogy 
Tessler volt az első professzionális edző 
Portugáliában, és az is, hogy új lehe-
tőséget keresve az 1926–27-es szezon 
végén az USA-ba távozott. Szabó Jó-
zsef 1930-ban Madeiráról érkezett a 
Portóhoz, és 1936-ig maradt a csapat-
nál. Kiemelkedő eredménye volt, hogy 
1932-ben veretlenül nyerték meg a baj-
nokságot. Szabó kemény edző volt, hit-
vallását így fogalmazta meg: a sikeres 

futball kilencven százalék edzés és tíz 
százalék tehetség… Őt magyar edzők 
sora követte a kispadon, sikert sikerre 
halmozva, egészen Guttmann Béláig, 
akivel a csapat megnyerte az 1958–59-
es bajnokságot (már többedszerre). 

És most szóljunk a portugál és ma-
gyar labdarúgás kiemelkedő alakjá-
ról, Guttmann Béláról  Guttmann igazi 
futballvándor volt. Játékosként három, 
edzőként 12 ország bajnokságában sze-
repelt. Játékosként kétszeres magyar 
és egyszeres osztrák bajnok, edzőként 
két magyar bajnokság, egy Közép-Eu-
rópa Kupa, három portugál bajnokság, 
egy portugál kupa és két BEK-győzelem, 
egy olasz bajnokság, egy Sao Paolo álla-
mi bajnokság, egy uruguayi bajnokság 
megnyerése fűződik a nevéhez.

Brazíliából érkezett 1958-ban előbb 
az FC Porto kispadjára, rögtön bajnok-
ságra és kupadöntőbe vezetve a csapa-
tot, majd átült a Benficához, ahol két 
bajnokság mellett a portugál kupát is 
megnyerte  Az igazi szenzációt a Baj-
nokcsapatok Európa Kupája hozta meg 
számára. A kupában addig csak a Real 
Madrid tudott nyerni (ötször), ezúttal 
a döntőbe a Realt legyőző Barcelona és 
a Benfica jutott be. Az ’54-es vb-dön-
tő helyszínén, Bernben a Benfica úgy 
győzte le a Barcelonát 3:2-re, hogy a „ka-
talán” gólokat a vb-döntőn vesztes Ko-
csis és Czibor lőtte. A következő évben a 
Benfica már a Reallal találkozott a BEK 
döntőben, ezúttal 5:3-ra győzött a Gutt-
mann legénység, mindhárom „spa-
nyol” gólt Puskás szerezte. Ezúttal már 
Guttmann nagy szerzeménye, Eusébio 
is a csapatban játszott, ő szerezte a dön-
tő két utolsó gólját.

Guttmann a második BEK győzelem 
után prémiumot kért a klub vezetőjétől, 
és miután azt nem kapta meg, felállt a 
Benfica kispadjáról. Egyes vélemények 
szerint ekkor hangzott el az „átok”, mi-
szerint nélküle a Benfica száz évig nem 
szerez nemzetközi kupagyőzelmet. 
Tény mindenesetre, hogy az azóta el-
telt több mint fél évszázad alatt nyolc 
európai kupadöntőt játszott a csapat, 
de egyszer sem tudott nyerni  Három 
évvel később Guttmann újra a Benfica 
edzője lett, de az UEFA kupa negyed-
döntőjében, a Manchester Unitedtől 

A Benficáról mindenkinek 
Guttmann Béla jut  

az eszébe, pedig neki is 
voltak híres  

magyar elődei.

A Benfica csapata 1944-45-ben

A Benfica fénykora. Eusebio, Guttmann Béla és Mario Coluna a BEK-serleggel
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elszenvedett 5:1-es hazai vereség után 
távozott. 1973–74-ben a Portónál láttuk 
utoljára edzőként, munkáját ezúttal 
sem kísérte siker 

A Benficáról mindenkinek Guttmann 
jut az eszébe, pedig neki is voltak hí-
res magyar elődei. 1935 és 1947 között 
Hertzka Lipót és Biri János hat portugál 
bajnokságot és három kupagyőzelmet 
szerzett a csapattal. Ezek azok az évek, 
amikor a bajnokság első két helyén szin-
te kizárólag, a harmadikon pedig több-
ször magyar edző csapata végzett. Ekkor 
a három nagy kispadján folyamato-
san váltották egymást a magyar edzők. 
A Benfica magyar edzőinek sorát Baró-
ti Lajos zárta, aki a magyar válogatot-
tal négyszer szerepelt világbajnokságon, 
a Benficával pedig bajnokságot és kupát 
nyert. Összességében a magyar edzők ti-
zenkét bajnoki arany, öt ezüst és három 
bronzérem megszerzésével beírták a ne-
vüket a klub aranykönyvébe.

Magyar edzők sora irányította a 
Sporting CP labdarúgó csapatának 
munkáját is 

Augusto Sabbóról már volt szó, őt a 
magyarok közül Lelovics Gyula, Jeny-
ny Rudolf és Possák Vilmos követte az 
edzői poszton, utóbbiak bajnokságig ve-
zették a csapatot. 

1937-ben érkezett Szabó József, aki 
a Portót már bajnokká tette  A legna-
gyobb sikereit itt érte el, a Sporting-
gal négyszer sikerült a bajnoki első-
ség, és háromszor a Portugál Kupát is 
elnyerték. Szabó megkapta a portugál 

állampolgárságot, és a nevét Joséra 
váltotta  

További három magyar edző nevét 
kell még megemlíteni, akik dirigálták 
a csapatot. Ők: Konrád Jenő, Peics Sán-
dor és Fábián József. A magyar edzők 
közreműködése nyolc arany, tizenkét 
ezüst és három bronzérmet jelentett 
a bajnokság történetében a Sporting 
számára 

Közülük is ki kell emelnünk Bölöni 
Lászlót, a Marosvásárhelyen született 
erdélyi magyar edzőt. Bölöni még játé-
kosként a Steaua Bukaresttel megnyer-
te a bajnokcsapatok Európa-kupáját, és 
108-szor szerepelt Románia válogatott-
jában. Román szövetségi kapitánysá-
ga után érkezett Lisszabonba. Két sze-
zonon át vezette a Sporting CP edzéseit. 
Irányítása alatt egy éven belül meg-
nyerték a bajnokságot, a Portugál Kupát 
és a Szuperkupát is. Legnagyobb erénye, 
ami legemlékezetesebbé teszi lisszabo-
ni működését, hogy be merte állítani 

a 16 éves Cristiano Ronaldót a Sporting 
nagycsapatába, és ő indította el a spor-
toló páratlan pályafutását.

Hely híján nincs lehetőségünk fel-
sorolni azokat a magyar labdarúgókat, 
akik portugál csapatokat erősítettek, 
és közülük sokan portugál bajnokok is 
lettek 

Egy fiatal játékosról azonban min-
denképpen meg kell emlékeznünk. Por-
tóban kezdte portugáliai pályafutását 
Fehér Miklós is, aki 2004. január 25-én 
a Benfica csatáraként Guimarãesben 
mérkőzés közben a pályán vesztette 
életét, hirtelen megállt a szíve. Bár az 
orvosok már a pályán is mindent meg-
tettek érte, nem sikerült megmenteni  
A kitűnő válogatott csatár tragikus ha-
lála megrázta mind a magyar, mind a 
portugál labdarúgás közösségét. Szobra 
ott áll Guttmannéval szemben a Benfi-
ca stadionjában, mezét visszavonultat-
ta a klub. Magyarországon Győrben lab-
darúgó akadémia viseli a nevét 

A magyar és a portugál labdarúgás 
egymásba fonódó történetének csak né-
hány pillanatára sikerült talán a fenti 
sorokban felhívnom az Önök figyelmét. 
Bízom azonban abban, hogy mindez ta-
lán alkalmas volt arra, hogy bemutas-
sam a magyar labdarúgó szakemberek 
hozzájárulását a portugál futball első 
időszakának szakmai fejlődéshez. Ők 
voltak azok, akik megteremtették azo-
kat az alapokat, amelyek az 1960-as 
évekkel kezdődő világraszóló portugál 
sikerekhez vezettek. 

A magyar edzők 
közreműködése nyolc 
arany, tizenkét ezüst 

és három bronzérmet 
jelentett a bajnokság 

történetében  
a Sporting számára.

Az 1937. november 28-án, Vigóban a spanyolok felett első győzelmét (2:1) arató portugál válogatott. A csapatban szereplő játékosok többségének magyar 
klubedzője volt. Képek: a szerző gyűjteménye
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lebelsberg Kuno, a miniszterelnök 
Bethlen István személyes jóbarátja, 
az 1918–19-es „forradalmak” után az ún  
konzervatív politikai erő hatalmának, 
a „csonka” Magyarország „életképes-
ségének” megszilárdításában vállalt 
alapvető szerepet. Korai – 57 éves korá-
ban bekövetkezett – haláláig jelentős, 
meghatározó személyisége volt a Beth-
len-kormány konszolidációs politiká-
jának. 1921-től 1922-ig belügyminiszter, 
majd 1922-től egészen a Bethlen-kor-
mány lemondásáig, 1931-ig a vallás- 
és közoktatásügyi miniszteri posztot 
töltötte be. (1930-ban közel tíz napig a 
népjóléti és a munkaügyi tárca is hozzá 
tartozott.) Tulajdonképpen ő dolgozta ki 
az ún. neonacionalizmus koncepcióját, 
amellyel nagymértékben meghatározta 
a korszak politikai arculatát, és amely 
szerves része lett a keresztény-nemzeti 
jelszóval jellemzett hivatalos államelv-
nek. Művelődéspolitikájának központi 

elemévé vált az ún. új keresztény közé-
posztály modernizációjának programja, 
s azon belül is a szaktudásnak, a „szel-
lemi hatékonyságnak” az előtérbe állí-
tása: „Ausztriával szemben kicsiny és 
nagy ügyekben nem egyszer azért ma-
radtunk alul, mert a részletes szaktu-
dást igénylő kérdésekben gyengébbnek 
bizonyultunk”; „A modern államnak 
sokoldalú nagy szakmai és műveltsé-
gi tudással rendelkező hivatalnokok-
ra, katonákra, tanárokra stb , egyszó-
val állampolgárokra van szüksége” 
– lehet summázni véleményét beszédei 
alapján.

A sportról a következőképp véleke-
dett: „A sportban sohasem tűrik, hogy 
a tusában lemaradt egyén keserűséggel 
teljék meg, nincs az a jóravaló sportkör, 
amely tagjai között tűrne meg olyan 
embert, aki azért, mert egy viadalon 
alulmaradt a győztes ellenféllel szem-
ben, a személyi ellenségeskedés teré-
re ragadtatná magát… Sajátos állapot, 
ha egy nemzetnek vannak nagyszerű 
atlétái és testi kultúrája még sincs […] 
a sport is csak akkor gyökeredzik mé-
lyen, ha a testnevelési feladatot be lehet 
vinni a magyar nemzet legszélesebb ré-
tegeibe ”

„Az anglomán 
sportminiszter”
A sport terén Klebelsberg Kuno az „ang-
lomán” szemléletet vallotta, általában 
nagy hatást kiváltó írásaiban, beszéde-
iben sokszor hivatkozott az angol sport-
élet hatékonyságára, annak társadal-
mi, gazdasági és politikai szempontú 
hasznosságára. „Nekem nem eszmé-
nyem a szűkmellű szemüveges gyerek, 
aki naphosszat könyve fölé görnyed, és 
akinek fejletlen mellkasában, egész-
ségtelen lakásainkban, hamarosan 
fészket rak a tuberkulózis halálma-
dara. Egyébként sem hiszem, hogy az 

Klebelsberg Kuno  
és a labdarúgás

Szikora Katalin 

K
„A sport is csak akkor 

gyökeredzik mélyen, ha 
a testnevelési feladatot 
be lehet vinni a magyar 

nemzet legszélesebb 
rétegeibe.”

Klebelsberg Kuno kultuszminiszter (balról a második) és kísérete a Testnevelési Főiskola előtt 1930-ban
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angol nép kultúrájának megártott vol-
na a sport. A kultúra és a sport között 
a valóságban nincs ellentét, az ellentét 
hiedelme legfeljebb az olyan koponyák-
ban él, amelyeket vaskalap fed” – írta 
a Küzdelmek könyve című, 1928-ban Bu-
dapesten megjelent munkájában. Ezért 
is tartotta fontosnak a főiskolai szin-
tű sportszakemberképzés megszerve-
zését. Számos „vaskalapos” emberrel 
kellett azonban megküzdenie ebben a 
kérdésben, hiszen több egyetemi, főis-
kolai professzor úgy tartotta, hogy a 
testnevelés és a sport területe tudomá-
nyos és felsőoktatási szempontból még 
nem elég fejlett, így egyik meglévő in-
tézmény sem kívánta befogadni ezt a 
„fiatal” tudományágat. Az 1921-es évi, 
53-as törvénycikk előírta ugyan a Test-
nevelési Főiskola jövőbeni létrehozását, 
konkrét dátumot azonban nem határo-
zott meg  

Klebelsberg kultúr- és oktatáspoli-
tikájában a felsőoktatás kiemelt he-
lyen szerepelt. Miniszteri székének 
elfoglalásakor még csak körvonalazó-
dott ezirányú elképzelése, ebben alap-
kérdésként szerepelt a „népiskola és 
egyetem” gondolat – a „népiskola vagy 
egyetem” ellenében. Az 1924–25-ös álla-
mi költségvetés nemzetgyűlési vitáján, 
1925. február 20-án elhangzott beszédé-
ben fejtette ki konkrét terveit. Elsősor-
ban a vidéki egyetemek (Szeged, Pécs) 
kiépítését, a külföldi magyar intéze-
tek és a külföldi ösztöndíjak létesítését, 
hallgatóbarát szociális intézkedések be-
vezetését indítványozta  Kultúr- és ok-
tatáspolitikáját a miniszterelnök Beth-
len István következetesen támogatta, 
s mindvégig kiállt Klebelsberg javas-
latai mellett, még akkor is, amikor a 
képviselőházi viták során többen tá-
madták a minisztert, mivel szerintük 

a kormány túl sokat költött a felsőok-
tatásra, a tudományra, a művészetekre 
és a sportra. 

Többször említette a Testnevelési 
Főiskola létesítésének szükségességét 
is. Indokait így összegezte: „A nemzetek 
ereje művelődésüktől és gazdaságuk-
tól függ  A modern világban azonban 
a gazdasági versenyben való sikeres 
megállásra [...] műveltség nélkül szó 
sem lehet… Az igazi műveltség fellen-
díti a gazdasági életet és gazdagságot 
teremt.” Klebelsberg példaként emlí-
tette a bukaresti testnevelési főiskolát, 
amelyet 1922-ben, és a berlinit, amelyet 
1920-ban alapítottak. 

Sportügyekben Klebelsberg elsősor-
ban az iskolai testnevelés fejleszté-
sét, a sportszakemberképzés felsőfokú 
szintre emelését, nemzetközi téren az 
olimpiai játékokon való részvételt tá-
mogatta  Az iskolai testnevelés esetében 
az iskolai sportkörök (egyesületek) lét-
rehozását sürgette, azok versenyrend-
szerét támogatta. A sportágak közül is 
voltak kedvencei, pépldául az úszás és 
az atlétika, de az igazi kedvenc az ak-
kor éppen a kezdeti nehézségeket legyő-
ző, és magyar sikersportágnak számító 
vízilabda volt. Olyannyira, hogy egy ku-
pát is felajánlott az 1929-ben Budapes-
ten rendezett nemzetközi verseny győz-
tesének. A hazai egyesületi (él)sportélet 
képviselői azonban többször sérelmez-
ték, hogy időnként a kiutazást egy-egy 
nemzetközi versenyre a miniszter ön-
célúnak tartotta, úgy vélte, egyéni érde-
keket képviselne, ezért anyagilag nem 
támogatta 

Fenntartásai voltak

A labdarúgással szemben a profesz-
szionalizmus és az amatőrizmus „ke-
veredése” miatt voltak fenntartásai  
Magyarországon 1926-ig csak amatőr 
bajnokság létezett, de a játékosok a hát-
térben eredményességi jutalmat, illet-
ve a támogatók vállalatainál jól fizetett 
állásokat kaptak. Ez azonban messze 
elmaradt a külföldi profi csapatok jut-
tatásaitól. Ennek volt köszönhető, hogy 
a legkiválóbb játékosok (pl. Schlosser 
Imre) külföldre távoztak, s a válogatott 

Klebelsberg Kuno (1875–1932) jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus

Klebelsberg példaként 
emlí tette a bukaresti 

testnevelési főiskolát, 
amelyet 1922-ben, és 

a berlinit, amelyet  
1920-ban alapítottak.
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mérkőzéseire is csak vonakodva tértek 
vissza. Az ún. KAC-botrány (a Kispes-
ti Atlétikai Clubnál történtek pénzügyi 
szabálytalanságok) kirobbanása után 
felmerült egy profi liga létrehozása, 
amelyet a legnagyobb budapesti klubok 
is támogattak (FTC, UTE, MTK). Ezt ter-
mészetesen már miniszterként Klebels-
berg is pozitívan értékelte, miután ko-
rábban többször nemtetszését fejezte ki 
a labdarúgók ún. „álamatőrsége” miatt. 
1926-ban megalakult a Professzionalis-
ta Labdarúgó Szövetség, amely ezután 
a profi liga versenyrendszeréért felelt a 
következő években. A labdarúgás kép-
viselői elsősorban a mérkőzésekre ki-
vetett „vigalmi” adó mértékét tartották 

sérelmesnek  Klebelsberg 1925-ben így 
nyilatkozott: „A professzionalizmus 
bevezetését nem ellenzem, sőt mond-
hatnám, kívánatosnak tartom, arról 
azonban szó sem lehet, hogy ennek elő-
segítése céljából mérsékeljük a testne-
velési adót ”

Klebelsberg és a labdarúgók vitája 
nagyrészt a Nemzeti Sport hasábjain 
zajlott  1925-ben az ún  nyári futballti-
lalom borzolta a labdarúgás híveinek 
kedélyeit. Ekkor miniszteri rendelettel 
június 10. és augusztus 25. között labda-
rúgómérkőzés-rendezési tilalmat ren-
delt el, arra hivatkozva, hogy „a külön-
böző sportágak nem bírják el a futball 
nyári konkurenciáját”  

A rendeletben szó szerint ez állt: „…a 
jelzett időszakban sem belépődíj mel-
lett, sem anélkül, nyilvános futball 
mérkőzéseket rendezni nem szabad, és 
ebben az időszakban nyilvános futball 
mérkőzésekre a hatóságok engedélyt 
nem adhatnak.” A rendelet a követke-
ző évben úgy módosult, hogy egyrészt 
a Magyar Labdarúgó-szövetség 25 éves 
fennállására való tekintettel 1926  jú-
nius 23-ra (egy napra) Budapest terüle-
tén felfüggesztették, másrészt a vidék 
sportjának fejlesztése céljából a buda-
pesti I. és II. osztályú élcsapatok vidé-
ki vendégjátékát engedélyezték azzal a 
feltétellel, hogy más sportágak sport-
szövetségi nyilatkozatait kellett mel-
lékelniük, miszerint nem sértik azok 
érdekeit 

Az 1929-től 1933-ig tartó gazdasági 
válság a labdarúgást is negatívan érin-
tette. 1928-ban már látszottak a sötét 
felhők, amelyek a sportéletre is hatás-
sal voltak. A Saint Moritz-i téli és az 
amszterdami nyári olimpia (1928) ki-
adásai jelentősen megterhelték a sport-
költségvetést, a korábbi sikerekre hivat-
kozással több sportági vezető továbbra 
is hazai rendezésű Európa-bajnoksá-
gok, világbajnokságok megpályázásán 
gondolkodott. A labdarúgásban felerő-
södtek azok a hangok, amelyek a sport-
ág világversenyének az elindítását ja-
vasolták. 1928 októberében Mamusich 
Mihály, a Magyar Labdarúgó-szövetség 
alelnöke felvette azt az ötletet is, hogy 
esetleg az első labdarúgó világbajnok-
ságnak Budapest lehetne a helyszíne. 
(Ez összekapcsolódott azzal a kérelem-
mel, hogy a FIFA 1930-ban, Budapes-
ten tartsa a 19  kongresszusát, amely 
egyébként meg is valósult.) Mamusich 
is Klebelsberghez, az állami vezetőhöz 
intézte kérését, indokolva, hogy a le-
endő világbajnokság az országimázs 
szempontjából lenne fontos, de ehhez 
korszerűsíteni kellene a létesítménye-
ket. Sérelmezte, hogy a labdarúgás „ki-
felé propagandaeszköz, befelé kiváló 
adóalany”, valamint a „futballsport ösz-
szeomlásával a többi sportág is lejtőre 
kerülne” 

A világ és benne Magyarország sem 
kerülte el azonban a gazdasági válság 
hatásait, majd több évre volt szükség az 
1928 előtti állapotok eléréséhez. A lab-
darúgásban a profi–amatőr vita ismét 
kiújult, Magyarország területi nagysá-
ga, lélekszáma nem volt elegendő két 
megfelelő szintű nemzeti bajnokság 
megszervezéséhez. 

1935-től ún. vegyes bajnokságot szer-
veztek (amatőr és profi csapatok együtt 
indultak), de ez már a nagy formátumú 
miniszter (korai) halála után történt. 

A Klebelsberg Kuno által 1925-ben alapított Magyar Királyi Testnevelési Főiskola épülete Budapesten

A FIFA-kongresszus megnyitása Budapesten 1930-ban
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…mindössze két olyan 
vb-t jegyeztek, amelyen 

mind két válogatott részt 
vett. Egymás útját egyiken 

sem keresztezték.

Jobb a békesség?
Román–magyar futballviszony csúcstalálkozók nélkül

utóbbi fél évszázadban csak hivatalos, 
azaz elkerülhetetlen mérkőzések szint-
jén találkozott a román és a magyar fut-
ballválogatott  A katari világbajnokság-
ról kiszoruló két ország futballviszonyát 
elsősorban ma is a történelmi múlt ha-
tározza meg, a sportrivalizálás csak fel-
vonulási terepe mindezen sérelmeknek. 

A dolog nem bizonyítható, de való-
színűsíthető: a legtöbben azért szur-
koltak, nehogy egyazon csoportba 
kerüljön a magyar és román labdarú-
gó-válogatott a 2024-es németországi 
Európa-bajnokság selejtezőiben. Akik 
ezért drukkoltak, megkönnyebbülten 
sóhajthattak fel: ezt megúsztuk. A ka-
tari világbajnokságon pedig eleve nem 
fenyeget ez a „veszély”, miután mindkét 
válogatott elvérzett a selejtezőkön. 

A világbajnokságokon amúgy is meg-
kímélte a sors a „jobb a békesség” tábor 
híveit, hiszen mindössze két olyan vb-t 
jegyeztek az idők során, amelyen mind-
két válogatott részt vett. Egymás útját 
egyiken sem keresztezték  Az 1934-es 
olaszországi vb-n Románia egyetlen 
mérkőzés – 1:2 a későbbi döntős Cseh-
szlovákia ellen – után máris indulha-
tott haza, igaz, a magyaroknak is csak 
eggyel több lehetőség jutott: Egyiptom 
4:2-es legyőzése után az Ausztria el-
leni 2:1-es vereség jelentette a végállo-
mást. Négy évvel később Románia egy 
3:3-as döntetlennel kezdett Kubával, 
majd mivel a megismételt mérkőzésen 
a közép-amerikaiak győztek 2:1-re, a ro-
mániai válogatott számára véget ért a 
nagy kaland. Miközben Magyarország 
egészen a döntőig menetelt.

A két együttes közötti két, világver-
senyen zajló összecsapás abszurd mó-
don nem szerepel a hivatalos statisz-
tikában, miután abban az időben az 
olimpián résztvevő csapatok közül csak 
a szocialista blokk képviselői vettek 
részt a legjobbjaikkal. Az amatörizmus 
jegyében a nyugati országok profijai 
nem kaphattak helyet az olimpiai vá-
logatottban, csak a kommunista világ 
álamatőrjei léptek pályára az olimpiai 
ötkarika jegyében. Az 1952-es helsinki 

olimpián 2:1-re, az 1964-es tokiói ne-
gyeddöntőben pedig 2:0-ra győztek a 
magyarok, ám az utóbbi történet ko-
rántsem volt izgalommentes: 1:0-s ma-
gyar vezetésnél a románok tizenegyest 
hibáztak.

Azt követően külön utakon jár a két 
nemzeti csapat, a hullámhegyek és 
-völgyek más-más időszakokban jöt-
tek-mentek mindkét válogatottnál: 
míg Magyarország 1986-ban Irapuató-
ban vett lassan negyven éve tartó bú-
csút a világbajnokság döntő tornájától, 
Romániát a kilencvenes években – leg-
utóbb 1998-ban – juttatta ki kétszer is a 
fényre a Hagi-féle aranygeneráció  Azó-
ta mindkét oldalon néma csend  

Tanítómesterek

Bár Európa-szerte akad még válogatot-
tak közötti éles rivalizálás, a magyar–
román futballviszony egészen különle-
ges. A közismert történelmi események 
által hevített indulatok legfőbb meg-
nyilvánulási terepe a futballpályára, 
még inkább a futballvilágba költözött. 
Mivel a román válogatott sokáig úgy ál-
talában nem nagyon „bántott” senkit, 
a magyarok egyik kedvenc bokszzsák-
jává vált  

A román labdarúgás amúgy sokat kö-
szönhet a magyaroknak. A szövetséget 
már 1909-ben megalakították, az első 
hivatalos válogatott mérkőzést azon-
ban csak 1922-ben játszották, amikor-
ra a magyar válogatott már 150 váloga-
tott meccsen, és a világ futballelitjéhez 
tartozott  A román válogatott gerincét 
a tehetségeket már akkor is ontó erdé-
lyi magyar játékosok képzeték, a klasz-
szikus példa Bodola Gyula, aki a ’30-as 
években 48-szor lépett pályára a román 
tizenegyben, majd a ’40-es évek kis 
Magyarországa idején 13 alkalommal 
a magyarban is  Nem ritkán magyar 
edző dirigálta a csapatot, a temesvári 
Vogl Imre három alkalommal is, a tör-
ténelem első román válogatott góljának 
szerzője, Rónay Ferenc egy alkalommal, 

Az

Csinta Samu
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de volt Barátky Gyula is, szövetségi ka-
pitány is, az aradi Braun-Bogdán Kál-
mán (a román nyilvántartás szerint 
Coloman Braun-Bogdan) pedig kétszer 
is. A „modern időkben” Jenei Imre tet-
te le a névjegyét, irányításával jutott ki 
húsz év múltán az 1990-es vb-re a ro-
mán válogatott, majd 2000 első felében 
még egyszer, őt váltotta Bölöni László, 
akivel egyelőre véget is ért a sor. Ennél 
jóval masszívabb volt a játékosjelenlét 
a válogatottban  A névsorolvasás igen 
terjedelmes lenne, de akadt olyan mér-
kőzés, amelyen mindössze két román 
származású játékos lépett pályára a ro-
mán színek képviseletében. 

Egyoldalú hőskorszak

Az első országok közötti találkozót a 
profizmust bevezető Magyarország 
amatőr válogatottja játszotta Romá-
niával 1931. október 4-én, Budapesten. 
A magyar lapok természetesen nagy fi-
gyelmet szenteltek a találkozónak: „Az 
elszakított Erdély futballistái vasárnap 
délután első ízben mutatkoznak be Bu-
dapesten. A magyar–osztrák mérkő-
zés előtt sorra kerülő magyar–román 
amatőr mérkőzésen ugyanis Románia 
csapatában egy román játékos szerepel, 
míg a többi erdélyi magyar fiú. A két 
tartalékkal együtt összesen tizenhárom 
játékos érkezett a mérkőzésre, s ezek 
közül mindössze kettő román” – írta a 
Budapesti Hírlap. Az első meccset a ma-
gyar „B” válogatott Déri Károly két, va-
lamint Szaniszló Zoltán és Engelhardt 

(Eőry) Mihály egy-egy góljával 4:0-ra 
nyerte 

Három évvel később, 1936. október 
4-én a román fővárosban rendezték 
meg a két ország válogatottjai közöt-
ti első hivatalos barátságos mérkőzést, 
amelynek előkészítése krimibe illő volt. 
A román–magyar sportkapcsolatok 
ugyanis gyakorlatilag Trianon óta szü-
neteltek, a magyar–román egyezmény 
értelmében pedig Romániában magyar 
sportolók csak a román sportfőhatóság 
engedélyével versenyezhettek. A meg-
állapodás alól a válogatott labdarú-
gó-mérkőzés sem volt kivétel. Az Orszá-
gos Testnevelési Tanács (OTT) azonban 
csak akkor adhatott ki startengedélyt, 
ha a román sportfőhatóság (Oficiul de 
Educaţie a Tineretului Român, OETR) 
engedélyét a startengedély kérésekor 
bemutatták. A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség azonban a románok hozzájáru-
lását nem mutatta be, így az OTT nem 
adhatta ki a startengedélyt. Az OTT 
mérkőzést letiltó határozatát a buka-
resti magyar követség útján közölte a 
már a helyszínen tartózkodó magyar 
válogatottal és a román sportfőható-
sággal, utóbbit egyúttal arról is tájé-
koztatva, hogy a magyar–román vá-
logatott-mérkőzés lejátszását a két 
ország közötti – nehezen tető alá hozott 
– sportegyezmény megszegésének te-
kintené. Az OTT táviratára az OETR az 
utolsó előtti percben megadta a starten-
gedélyt, így a mérkőzés megrendezhe-
tővé vált.

Anélkül, hogy a diplomáciai hát-
tér-machinációkra fény derült volna, 

a bukaresti mérkőzésre különvonatok 
szállították az erdélyi szurkolókat Bu-
karestbe, akik kitartóan biztatták a 
magyar csapatot, amely 2:1-es győze-
lemmel hálálta meg a szurkolók áldo-
zatkészségét. A mérkőzés természete-
sen nem fejeződhetett volna be nézőtéri 
incidens nélkül, az viszont inkább meg-
mosolyogtató volt a mai magyarelle-
nességhez képest: a második félidőben 
egy párna repült be a pályára, amit a já-
tékvezető egyszerűen kivitetett.

A két válogatott közötti harmadik hi-
vatalos mérkőzésre 1940. május 19-én 
egyre kényesebb külpolitikai helyzet-
ben került sor  A magyar fél igyekezett 
mindent megtenni annak érdekében, 
hogy a román válogatott magyarorszá-
gi tartózkodása minden szempontból 
megfelelő legyen, a szövetség képvise-
lői például a határra utaztak a román 
küldöttség fogadására. 

A második bécsi döntés után néhány 
nappal a bukaresti Venusban szerep-
lő sokszoros román válogatott Bodola 
Gyula és Juhász Gusztáv visszatértek 
Erdélybe, és magyar állampolgárságért 
folyamodtak. Összesen tizenhét válo-
gatott szintű futballista váltott akkor 
hazát, közülük Barátky Gyula, Bodola 
Gyula, Kovács Miklós, Perényi József, 
Sárvári (Spielmann) Ferenc korábban 
a magyar válogatott ellen is játszott  
A világháború befejeztét követően na-
gyon hamar, már 1945. szeptember 
30-án, Budapesten folytatódtak a ma-
gyar–román válogatott összecsapások. 
A 7:2-s magyar győzelemmel végződött 
mérkőzésen mutatkozott be a váloga-
tottban Hidegkuti, a román válogatott 
góljait pedig Fábián Ferenc és Perényi 
(Pecsovszky) József lőtték. 

Megroppant „barátság” 

Az egyre ritkuló találkozások sorában 
az 1958  október 26-án, Bukarestben ját-
szott mérkőzés számít mérföldkőnek. 
A kétoldalú kapcsolatok romlásának 
időszakában rendezett, túlfűtött han-
gulatú mérkőzést csak nehezen sikerült 

Románia válogatottja az 1930-ban, Uruguayban megrendezett FIFA labdarúgó-világbajnokságon. 
A keret tagjai: Ștefan Barbu, Borbély Sándor, Bürger Rudolf, Czakó József, Dezső Béla, Eisenbeisser 
Alfréd, Glanzmann Ede, Kocsis Elemér, Kovács Miklós, Ion Lăpușneanu, Raffinsky László, Corneliu 
Robe, Constantin Stanciu, Petre Steinbach, Steiner Béla, Steiner Rudolf, Ilie Subășeanu, Vogl Imre, 
Wetzer Rudolf, Zauber Sámuel. Kép: a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum Facebook-oldala

A második bécsi döntés 
után néhány nappal 

a bukaresti Venusban 
szereplő Bodola Gyula és 

Juhász Gusztáv magyar 
állampolgárságért 

folyamodtak.
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megnyernie 2:1-re a magyar válogatott-
nak. A találkozót megelőzően és azt kö-
vetően is atrocitások voltak, amelyek 
elszenvedői a magyar szurkolók és já-
tékosok voltak  Az év folyamán Romá-
niában játszó Budapesti Honvéd, és a 
vízilabda-válogatott meccsein is történ-
tek incidensek, így a bukaresti magyar 
nagykövet javasolta is, hogy egy ideig te-
kintsenek el a hasonló sportrendezvé-
nyek megrendezésétől. Keleti nagykövet 
javaslata meg is hallgattatott, hiszen a 
tokiói olimpián lejátszott találkozót le-
számítva tizennégy esztendeig nem ta-
lálkozott egymással Magyarország és 
Románia válogatottja  

A következő alkalom már kibekkel-
hetetlen volt, miután 1972 áprilisában 
Európa-bajnoki selejtezőn, pontosabban 
negyeddöntőn kényszerült találkozni 
újra a magyar és a román csapat. A fel-
fokozott érdeklődés és feszült várakozás 
közepette játszott meccs mindkét gólját 
magyar futballista szerezte: a magyar 
válogatottét már a 11. percben Braniko-
vits László rúgta be, az egyenlítés pe-
dig a Sătmăreanu „művésznéven” sze-
replő Szatmári Lajos nevéhez fűződik. 
A nagyszalontai születésű, 42-szeres 

román válogatott jobbhátvédnek ez ma-
radt az egyetlen válogatott gólja  A bu-
karesti visszavágó 2:2-es döntetlennel 
zárult 75 ezer néző előtt, köztük sokan 
a magyaroknak drukkoltak, ám ennek 
a „szigorodó” időkben már nem nagyon 
mertek hangot is adni. A mindent el-
döntő harmadik meccsen Belgrádban a 
magyar válogatott 2:1-re győzött, és így 
részt vehetett a kontinensbajnokság né-
gyes döntő tornáján.

A következő magyar–román csúcs-
találkozót újra csak a sorsolás kénysze-
rítette ki, 1981-ben az egy évvel később 
Spanyolországban rendezendő világ-
bajnoksági szereplés volt a tét. Az első 
mérkőzést óriási érdeklődés mellett a 
budapesti Népstadionban rendezték 
– kisebb incidenst követően: a román 
csapat budapesti szállása a Margitszi-
geti Nagyszállóban volt, ahol a román 
labdarúgók elszállásolása idején rádió-
felvételek zajlottak. A román sportveze-
tők ezt szándékosan előidézett zavaró 
tényezőnek nyilvánították, és hason-
ló válaszlépéseket helyeztek kilátásba 
a bukaresti visszavágóra  Az 1:0-s ma-
gyar győzelem után Bukarestben már 
a válogatottnak a reptérről befelé tartó 

autóbuszát kővel dobálták, de minden 
ellenséges körülmény ellenére sikerült 
0:0-val hozni a mérkőzést, és ez gyakor-
latilag eldöntötte a kérdést: a magyarok 
mennek Spanyolországba, a románok 
meg otthon maradnak. 

Újabb tizenhét éven keresztül sem 
barátságos, sem tétmérkőzésen nem 
találkozott a két válogatott. A követ-
kező alkalom az 1998-as budapesti Eu-
rópa-bajnoki selejtező volt, amely a 
2000-s holland–belga közös rendezé-
sű Európa-bajnokság döntőjére kvalifi-
kált. Az 1:1-es döntetlennel végződött 
találkozó és „környéke” magán hor-
dozta a román–magyar viszálynak a 

A Venus Stadion Bukarestben (ma a Parcul Venus van a helyén). A felvétel a Bocskai FC–Venus București 2:1 (0:1) labdarúgó-mérkőzés alkalmával készült 
1932. május 1-én. Balra a házigazdáktól kapott zászlóval Sajó István építész, a Bocskai FC társelnöke. Kép: Fortepan/Sajó István

A Népstadion környékén 
több román rendszámú 

személygépkocsit 
összetör tek, amivel 

elsősorban a döntően 
Erdélyből érkező magyar 

drukkereket sújtották.
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rendszerváltás után gyakorlatilag sza-
badjára engedett minden jegyét  A ma-
gyar szurkolók a román himnuszt 
ugyanúgy kifütyülték, mint a bukaresti 
visszavágón a román drukkerek a ma-
gyart. A Népstadion környékén több ro-
mán rendszámú személygépkocsit ösz-
szetörtek, amivel elsősorban a döntően 
Erdélyből érkező magyar drukkereket 
sújtották. A stadionban pedig a „Lesz 
még Bukarest magyar falu” felirat fo-
gadta a vendégcsapat szurkolóit. A ma-
gyar szempontból igazán fájdalmas 
fordulat azonban az volt, hogy a vissza-
vágón, 1999. június 5-én a Ghencea-sta-
dionban 25 ezer néző előtt szertefoszlott 
a mítosz: a 2:0-lal Magyarország elve-
szítette a román válogatottal szembeni 
veretlenségét  Amely azóta nyeretlensé-
gi sorozatba torkollt 

Régi-új toposzok

A magyar–román futballösszecsapáso-
kat gyakorlatilag folyamatosan a két 
közösség egymáshoz való viszonyának 
tükrében tematizálják. „Szociológiai 
szempontból az az érdekes, hogy olyan 
narratívát, diskurzust termel ki, amely 
a meccs ürügyén elbeszéli a magunk 
kollektív identitásának történetét: kik 
vagyunk, mit gondolunk magunkról, 
illetve milyen a valós és elképzelt a vi-
szonyunk nekünk, erdélyi magyarok-
nak a román többséggel – fogalmazott 
egy korábbi interjúban Péter László ko-
lozsvári sportszociológus. – De európai 
uniós kontextusban megjelenik a két or-
szág brüsszeli státusa is: az európaibb 

társadalom kérdése. És ez merőben új 
toposz. A sportról való értekezésben ezek 
a komplex kérdések az egyszerű ember 
nyelvén kerülnek a felszínre  A médi-
ában szükségszerűen előjönnek ezek 
a kérdések, a labdarúgás jelenségének 
társadalmi jelentését alakítják ki kö-
zérthetően. Ezek a látens feszültségek 
az etnikumok közti rivalizálás jelei.”

A nagy globális és regionális társa-
dalmi változások keretében megnyilvá-
nuló „helykeresés” a szurkolók számára 
nyilván mindig izgalmasabb, színe-
sebb. És harsányabb is, olyan szimbó-
lumok bevetésével, mint magyarok/ro-
mánok, Trianon/1918, vagy a Kárpátok 
átlépése, de ott van a sportszerűség/
civilizáció párosa is. A válogatottak kö-
zötti mérkőzések jelentős része hason-
lóan történeti és szimbolikus töltetű. 
A másik része pedig egyfajta szórako-
zás, az elsősorban a külföldi mintákat 
követő karneváli szurkolás megnyilvá-
nulási helye.

A magyar–román sportviszony el-
sősorban a történelmi, illetve sport-
történeti beágyazódás okán más, mint 
a többi regionális rivalizálás. Mivel az 
utóbbi évtizedekben nem sok siker ter-
mett a két ország futballja számára, 
a frusztrációk újra az egymással szem-
beni mérleg szintjére költöztek. Romá-
nia 2016 óta nem volt világversenyen, 
Magyarország hosszú szűk eszten-
dők után ugyancsak 2016-ban jutott el 
újabb kontinensviadal döntő tornájára, 
és ezt a „fájdalmat” mindkét sporttár-
sadalom nehezen élte meg. Maradt hát 
a románok számára a magyarok elle-
ni fölény fenntartásának illúziója, míg 

a magyaroknak változatlanul gyógyír 
lenne a „régi szép idők” életre keltése. 
A hagyományos rivalizálás korlátozott, 
szimbolikus keretek között zajló – bár 
helyenként nem túl korrekt – formá-
ja szerencsére a stadionok keretei közé 
szorul 

A nemzeti azonosítás, illetve azono-
sulás megnyilvánulásaihoz viszont az 
utóbbi években nem is kell feltétlenül 
román–magyar összecsapás. A Sepsi 
OSK-nak a román első osztályba jutá-
sával és fokozatos „izmosodásával” – 
majd az FK Csíkszereda másodosztály-
ba való felzárkózásával – gyakorlatilag 
mindennapos közelségbe került a ma-
gyarellenesség gyakorlótere  A folya-
matos nézőtéri gyalázkodások lassan 
ugyan a fegyelmezési mechanizmu-
sokat is kimozdították a holtpontról, 
mégis messzinek tűnik még a pillanat, 
amikor a büntetések és bírságok tényle-
ges visszatartó erővel is hatnak azáltal, 
hogy érdemi cselekvésre kényszerítik 
a klubokat. Magyarországi részről pe-
dig rendszeressé váltak a Sepsi meccse-
ire való átrándulások, amelyek után a 
balhézók hazamennek, a székelyföldi-
ek pedig kezdhetik újraépíteni szurkolói 
imázsukat 

„Leginkább az zavar, hogy sehogy 
sem akar kialakulni valamiféle emberi 
viszony a többségi nemzet és közöttünk 
– fogalmazott néhány éve néhai Albert 
Ernő, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 
Kollégium egykori legendás igazgatója  
– Nem akarják megérteni, hogy mi em-
berként akarunk itt élni, és az unoká-
ink is. Éppen emberségünkben aláznak 
meg bennünket azzal, hogy a szimbó-
lumaink, a magyar feliratok ellen indí-
tott buta perekben élik ki magukat so-
viniszta, korlátolt emberek. Miközben a 
pápa hetven nyelven mondja ki a béke 
szót, a mi nyelvünk ma is sértő ebben 
az országban. A bűnös ember mindig 
félti a napjait, mindig retteg valamitől. 
Bizonyára érzik ők is, hogy itt valami 
nagy bűn lappang. Ha megbecsülnének, 
talán még a román csapatnak is tudnék 
drukkolni egy-egy meccsen, de így kép-
telen vagyok mást kívánni, mint hogy 
verjék meg őket.”

Erről szól ma dióhéjban Romániá-
ban a többség–kisebbség, a román–ma-
gyar viszony, amelynek futballnyelvre 
való lefordítása a legkönnyebben dekó-
dolható. Közvetlen összeütközésre sem 
a november 20-án, Katarban kezdődő 
labdarúgó-világbajnokságon, sem pe-
dig a 2023 márciusában kezdődő Euró-
pa-bajnoki selejtezők során nem kerül 
sor. Barátságos szinten pedig egyik fél 
sem keresi egymás társaságát. Jobb a 
békesség?

1981. szeptember 23., Bukarest, Fazekas László harcol a román védők ellen a Románia–Magyarország 
(0:0) világbajnoki selejtezőn. Kép: origo.hu
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Miért éppen most?
A járvány után eldurvult a magyarellenesség a román stadionokban

koronavírus-járvány alatt elszoktunk a 
nézők előtt játszott labdarúgó-mérkőzé-
sektől, amikor pedig 2021 tavaszán végre 
visszatérhettek a szurkolók a stadionok-
ba, elemi erővel robbant az arcunk-
ba egy korábban csak román–magyar 
válogatott meccseken látott, brutális 
magyarellenesség  

Míg korábban a román klubfutball-
ban ez csak a Kolozsvári CFR mérkőzé-
sein volt jellemző, részben Pászkány Ár-
pád korábbi tulajdonos, részben a klub 
magyar múltja és szurkolói tekintélyes 
részének nemzetisége okán, az elmúlt 
két évben ez átterjedt a székelyföldi csa-
patok találkozóira. De a legkeményebb 
szurkolótáboroknál a magyar szem-
pontból „semleges” mérkőzésen is elő-
kerül a „Ki a magyarokkal az ország-
ból” vagy a „Magyarország kapja be” 
rigmus 

És itt nem csak hétköznapi magya-
rellenességről van szó. Egyrészt a közel 
két évig tartó sorozatos korlátozás miatt 
rengeteg feszültség felgyűlt a magukat 
a „szabadság korlátokat el nem foga-
dó bajnokainak” tartó ultratársadalom 

tagjaiban, másrészt a Székelyföld – je-
lentős magyarországi támogatással – 
egyre nagyobb szerepet hasít ki magá-
nak a román foci tortájából  És ennek 
felismerése nem is a Sepsi OSK 2017-es 
élvonalba jutásával tudatosult a román 
szurkolókban, hanem 2018 őszén, ami-
kor az akkor még Liga 3-as FK Csíksze-
reda kiejtette a Román Kupából a bu-
karesti Dinamót. Azóta a Sepsi már 
kupákat nyert és európai kupasoroza-
tokban is indul, a Csíkszereda pedig a 
másodosztály élvonalához tartozik, va-
lós feljutási esélyekkel – és az irigység 
biztos erős bűnbak-kreáló motiváció a 
nagymúltú, de gazdasági és szakmai 
válságban levő klubok szurkolóinak. 

A talán legfontosabb változás a jár-
vány előtti helyzethez képest az élvo-
nal térképének átrajzolódása. Olyan, 
alacsony nézőszámmal rendelkező kis-
városi vagy egyenesen községi csapa-
tok tűntek el a Liga 1-ből, mint az Ast-
ra Giurgiu, Academia Clinceni vagy a 
medgyesi Gaz Metan, az addig békés 
nézőkkel rendelkező Viitorul Constan-
ța pedig, a Farullal való fúzió után ké-
szen kapott egy eredményekre kiéhe-
zett, az első osztályra már tizenkét éve 
dühösen vágyó ultratábort. Igaz, kiesett 
a nagyon balhés társaságnak számí-
tó, a magyarellenességben „dobogós” 
Dinamo is, ám a klub múltja miatt a 
másodosztályban is megkapja a kel-
lő médiafigyelmet (minden mérkőzé-
sét közvetítik a televíziók), másrészt a 
kolozsvári U kemény magjával fennál-
ló „testvéri viszony” miatt fanatikusai 
továbbra is aktívan jelen vannak az él-
vonalban. Annak ellenére, hogy éppen 
az U volt az, amely kétmeccses osztá-
lyozón rányomta a pecsétet az évek óta 
a bennmaradásért küzdő Dinamo ki-
esésére  

Helyettük pedig megjelentek olyan 
jelentős múlttal rendelkező, nagyvá-
rosi kemény magok, mint a már emlí-
tett Farul, a Liga 1-ben többéves szünet 
után visszatérő Petrolul, a bukaresti 
Rapid, U, az FC Argeș és az UTA szurko-
lói, valamint a craiovai Universitatea 

A

Boros Miklós

Kolozsvári ultrák üzenete a sepsiszentgyörgyieknek: „A trianoni szent szerződés földünk határait 
igazolja”

Míg korábban csak 
a Kolozsvári CFR 

mérkőzésein volt jellemző 
a magyarellenesség, 

az elmúlt két évben ez 
átterjedt a székelyföldi 
csapatok találkozóira. 
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örökségéért folyó, helyi versengésben 
radikálizálódott FCU Craiova ultrái. 
Ezek közül csupán az Argeș és az UTA 
maradt ki eddig a magyarellenes meg-
nyilvánulásokból, a többiek egyenesen 
az élére álltak  A Viitorul–Farul fúziót 
követő szezonban például a konstan-
cai csapat lett a Liga 1 szurkolói rend-
bontások miatt legtöbbet büntetett csa-
pat, miközben Gheorghe Hagi csapata 
korábban ilyen szempontból is minta-
klubnak számított  A Farul legnagyobb 
büntetéseit nem is magyar-, hanem ci-
gányellenes rigmusokért kapta. 

A Farult leszámítva mind olyan klu-
bokról van szó, ahol az elmúlt évtize-
dekben hatalmas szakadék tátongott a 
klub eredményessége és a szurkolói el-
várások között. A rosszul vezetett, csőd 
után újraszervezett klubok mesterséges 
életben tartása a legtöbb esetben a helyi 
politika által fontosnak vélt társadalmi 
igényt elégített ki (a legjellemzőbb példa 
erre a város tulajdonába került kolozs-
vári U), viszont a gyatra menedzsment 
szurkolóuralomhoz vezetett: a kemény 
magtól tartó vezetők nem mertek/-nek 
szembemenni a frusztráltságból faka-
dó dühüket akár a saját csapaton is le-
vezető szurkolóikkal. A legtöbb esetben 
ezeknek a kluboknak helyben is van-
nak nagyon erős riválisai: az U-nak a 
CFR, a Rapidnak a Steaua és a Dinamo, 
az FCU Craiovának az CS Universitatea, 
a Petrolulnak az éppen emiatt később 
Giurgiuba költöző Astra – azaz nem a 
székely klubok előretörésével tört elő 
a gyűlöletük, hanem csupán egy új 
irányt kapott. 

Ezt az irányt pedig elsősorban a bu-
karesti sportmédia, elsősorban a – Pros-
port portállá sorvadása után – egyetlen 
sportlapként piaci monopóliumot élve-
ző Gazeta Sporturilor napilap kanalizál-
ta magyarellenes irányba  Nagyjából 

2019 őszétől váltak rendszeressé a bul-
városan túlzó címekkel ellátott „tény-
feltáró” cikkek a budapesti kormány 
székelyföldi sportbefektetéseiről és a 
magyar bajnokságba igazoló románi-
ai játékosok elvesztését vizionáló cik-
kek. Adrian Rus, Fülöp Lóránd, Marius 
Corbu, Claudiu Bumba,  Hindrich Ottó 
– egyelőre még senki sem lett magyar 
válogatott közülük – a bombasztikus, 
kattintásvadász címek mögé rejtett 
semmitmondó, önismétlő cikkek jósla-
tai valahogy soha nem jönnek be. 

A magyarokban örök riválist látó ro-
mán futballban azonban érzékelik a li-
bikóka átbillenését: most Románia éli 
át – elsősorban válogatott szinten, mert 
a klubfoci valamennyire még tartja 
magát – azt a permanens süllyedést, 
amit Magyarország 1986 és 2010 között 
megtapasztalt. És a keresett mentség, 

az önbecsapás („nem is vagyunk rosz-
szak, csak nincs szerencsénk”) is kísér-
tetiesen hasonlít. 

A médiával jár kéz a kézben a poli-
tika is: az AUR járvány alatti felfutásá-
val gyakorlatilag a mindenkit gyűlölő 
futballhuligánok jutottak parlamenti 
képviselethez. George Simionék állnak 
a válogatott meccseken, ellenféltől füg-
getlenül magyarokat, Magyarországot 
gyalázó szurkolói csoportok (Uniți Sub 
Tricolor, Honor et Patria) mögött. Mind-
ez Norvégiától Máltáig okozott már bot-
rányt, és gyűjtötte a büntetéseket a ro-
mán szövetség számlájára. Az FRF pedig 
hiába szórja a pénzbüntetéseket és oly-
kor a zárt kapus meccseket is, hatása 
ennek ritkán van  A büntetett klubok 
szurkolói legfeljebb ideig-óráig előve-
szik a burkolt xenofóbiát és soviniz-
must (ez általában Románia és Trianon 
éltetését, a nemzeti himnusz és más 
nacionalista dalok éneklését jelenti), de 
ha szembejön egy Sepsi vagy CFR elleni 
meccs, rögtön átváltanak a nyílt ma-
gyarellenességre 

A foci még mindig a legolcsóbb ki-
kapcsolódási, szórakozási lehetőség 
Romániában, a klubok nem is nagyon 
mernek jegyárakat emelni, attól tar-
tanak, hogy akkor elvesztik a kemény 
magjukat. A fogyasztó középosztály 
megnyerésére egyedül Pászkány Ár-
pád tett kísérletet a CFR-nél, ezért is 
van az, hogy a fellegvári csapatnak in-
kább nézői vannak, mint szurkolói, ám 
a klubok többsége még mindig a legki-
sebb pénztárcájú rétegekben látja a po-
tenciális közönséget. Abban, amely a 
szélsőséges szólamokra is a leginkább 
vevő. 

Dési ultrák üzenete a csíkszeredaiaknak: „Erdély román föld”

Dési ultrák üzenete: „Ébredj, román! Székelyföld nem létezik”. Képek: Riti József Attila
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mérkőzés előtt nem énekeltük az össz-
magyarság újkori nemzeti dalává vált 
Nélküledet, és a meccs után sem zendí-
tettünk rá a székely himnuszra. Mint 
ahogyan a kerítésre sem tűztük ki a 
piros-fehér-zöld vagy a kék-arany, na-
pos-holdas zászlót. A Ria, ria, Hungária! 
rigmust sem kiáltottuk torkunksza-
kadtából, de még csak suttogva sem  
Mégis a magyarságunkat – az otthoni 
négy fal, a templom, a színház és rész-
ben az iskola mellett – a lelátón éltük 
ki  A Huj, huj, hajrá!-val és a Szép volt, 
fiúk!-kal. A Bölöni, Nagy Miki, Fazakas, 
Hajnal és társaik nevének skandálásá-
val  Az együvé tartozás tudatával és jó 
érzésével  És mindezt mintegy fél év-
századdal ezelőtt, a nacionál-kommu-
nizmus legvadabbul dübörgő korsza-
kában tettük. Székelyföldön százezrek, 
országos viszonylatban milliók számára 
a vasárnapok főként a délutáni A divízi-
ós futballmeccs miatt váltak piros be-
tűs ünnepekké. Függetlenül attól, hogy 

a lelátón szurkolhattak kedvenceiknek, 
vagy a rádiós körkapcsolást hallgatva 
izgulták végig a csapat szereplését. 

„Bácsi, be tetszik vinni?” – ez volt az a 
kérdés, amit nem újságíróként, hanem 
tizenegy esztendős gyermekként éle-
temben először tettem fel a marosvá-
sárhelyi ligeti stadion bejáratánál. Mi-
vel egy ilyen kérdésre bármelyik kölyök 
törvényszerűen igenlő választ kap(ott), 
egy nyár végi napsütéses délután, egé-
szen pontosan 1980. augusztus 30-án, 
a Dobrinnal, Radu II.-vel, Stancuval, 
Doru Nicolaeval felálló piteşti-i arany-
gárda elleni találkozón elkezdődött a 
kedvenc csapatommal, a marosvásár-
helyi ASA-val a személyes ismerkedés. 
A játékosokat, az edzőket, a csapat orvo-
sát és gyúróját képekről, újságcikkekből 
addig is ismertem. Sőt még a tévében is 
láttam kétszer-háromszor… Tisztában 
voltam azzal, ki milyen poszton és há-
nyas számmal játszik, melyik lábával 
rúgja jobban a labdát, hogy s mint cse-
lez, adogat, fejel, távolról lő vagy lesi-
puskásként csap le a labdára. Pontos 
statisztikát vezettem arról, hogy ki há-
nyadik A osztályos mérkőzésénél tart, 
és eddig hányszor zörrentette meg az 
ellenfelek hálóját. Kívülről fújtam va-
lamennyi A osztályos gárda kezdőcsa-
patát, és azt is tudtam, kik azok a tar-
talékjátékosok, akik a leggyakrabban 
rúgnak labdába. A kilencesztendős ko-
romtól rendszeresen követett írott saj-
tóból (tételesen a Vörös Zászlóból és a 
Sportulból), valamint a Bukaresti Rá-
dió román nyelvű körkapcsolásos adá-
sából, a Fotbal minut cu minut (Labda-
rúgás, percről percre – szerk. megj.) 
műsorából mindent megtudtam, amit 
csak meg lehetett tudni a játékosok-
ról, a csapatokról, edzőikről. Mármint a 
dolgok szakmai oldalát, merthogy ak-
koriban a sportsajtó nem a magánéleti 
botrányoktól, autó- meg szeretőválto-
gatásoktól, csillagászati fizetések kibe-
szélésétől volt hangos. A sport a sportról 

Bölöniék, akikért 
Székelyföld szíve dobbant

Szucher Ervin

A

Biró Imre, azaz Biró 1. (jobbról a labdával) veszélyezteti az Universitatea Craiova kapuját
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szólt, a foci meg a fociról  És a lelátón 
sem foglaltak helyet ökölrázó és szék-
dobáló ultrák, mégis a hazai meccseken 
a stadion gyakran vulkánként tört ki, 
ahol a szurkolók sportszerűen biztatták 
kedvenceiket  Az ellenfél durváskodá-
sainál még felhangzott a füttykoncert, 
és a játékvezetőt is anyázták, amikor 
szemmel láthatóan az ASA ellen fújt, de 
amit ma látni, hallani, megtapasztal-
ni a hazai arénák úgynevezett B közép-
jeiben, az elképzelhetetlen volt annak 
idején  

Amikor a gólzáport 
kőzuhatag váltotta
Az egyébként rendkívül civilizált ma-
rosvásárhelyi közönség kétszer veszítet-
te el a türelmét, de akkor nagyon. Előbb 
1977 őszén, amikor a vajdahunyadiak-
tól elszenvedett hazai 1:0-s vereség után, 
a felbőszült nézők egy része a főtribün 
mögötti vasúti sínre vonult, tüzet ra-
kott, leállítva az éppen érkező vonatot, 
és a töltésről felszedett kövekkel dobál-
ta kedvencei öltözőablakát. A tömeget 
a bundagyanús játék és az eredmény 
hergelte fel, ami az akkori helyzetben 
akár érthetőnek is tűnt. A hazai pályán 
verhetetlennek bizonyuló ASA magabiz-
tos éllovas helyéről fogadta a kiesésére 
ítélt Corvinult. Az addig mindenkit fö-
lényesen verő vásárhelyiek botlása el-
fogadhatatlan volt, különösképpen egy 
olyan időszakban, amikor a papírforma 
nagyon ritka esetben borult, a hazai pá-
lya előnye meg legalább egy vékonyka 
győzelemre jogosította fel a favoritként 

induló együtteseket  Mindenki bundáról 
beszélt, csak a játékosok nem  Pontosab-
ban azok nem, akik állítólag érintettek 
voltak. A többiek is csak gyanakodtak, 
bosszankodtak és morgolódtak. Egye-
dül Hajnal Gyuszinak volt gatyája, pon-
tosabban köpenye, hogy a zuhanyzó 
alól kilépjen, elnézést kérjen a felbő-
szült drukkerektől, és megígérje, hogy 
a következő fordulóban, a nagy rivális-
nak számító Dinamo otthonából visz-
szaszerzik az elherdált pontokat. Ami 
részben sikerült is, mert az ASA éppen 
az ő góljával ikszelt a Ştefan cel Mare 
úti „gödörben”. Egy viszont biztos: a vaj-
dahunyadiaktól elszenvedett vereség 
nemcsak egy remek sorozatnak, hanem 
egy csodálatos korszaknak is véget ve-
tett. A csapat addig zsinórban három-
szor is UEFA-kupaszereplést érő helyen 
végzett: 1975 nyarán a második helyen, 
’76-ban a harmadikon, ’77-ben a negye-
diken. Az éppen aktuális, 1977–78-as 
idényben pedig a tabella legmagasabb 
fokáról vonult téli szünetre  A tavaszi 
idényben azonban semmiként nem ta-
lált magára, játéka felismerhetetlenné, 
eredményei kétségbeejtővé váltak. Hét-
ről hétre mindegyre lejjebb csúszott, ad-
dig, ameddig ingoványos talajra lépve a 
kiesési zónába süllyedt  Az utolsó fordu-
lóban kicsikart hazai döntetlen jelentet-
te azt a soványka pontocskát, amellyel 
megelőzte az első osztálytól búcsúzó 
tengerparti, konstancai legénységet. 

Másodjára 1982. április 10-én ké-
sett a vonat az ASA feldühödött rajon-
gói miatt. A csendesnek ígérkező ta-
vaszi, borús, szomorkás vasárnapon 
a kiesés ellen küzdő vásárhelyi gárda 
éppen a kommunista diktátor, Nico-
lae Ceauşescu szülőfalujának csapa-
tát fogadta. Nagy volt a nyomás, hi-
szen a minden irányból felturbózott 
FC Olt éppen a nemzetközi kupaszerep-
lést biztosító harmadik helyért könyö-
költ, a vásárhelyi 11 pedig a kiesés ellen 
gürcölt. Nemcsak a hatóságok, hanem 
a játékvezetői hármas számára is el-
képzelhetetlen volt, hogy a scorniceş-
ti-i csapat éppen Marosvásárhelyen 
botlódjon. Tettek is róla a sípmeste-
rek. Az utolsó percekben, amikor a 
nagy későre magához térő hazai csa-
pat hullámokban támadott, egy kapu 
előtti kavarodásnál az ASA egyik csa-
tára közelről kapura fordított, a labda 
megpattant Matei, az oltyánok védője 
lábán, a felső lécnek ütközött, onnan 
pedig a gólvonal mögé pottyant. Leg-
alábbis így látta a közönség, de maga 
Cristian Teodorescu is, aki a pálya kö-
zepére mutatott. A vendégek előbb a 
partjelzőhöz rohantak, majd letámad-
ták és visszaráncigálták a bodzavásári 

bírót, kikényszerítve a találat érvény-
telenítését. Amit meg is tett. A végső 
síp szó után azonban elszabadult a po-
kol: sem a vendégek, sem a játékveze-
tők nem úszták meg némi anyázással; 
a szurkolók öt év után ismét a vasúti 
töltésre vonultak, és a felszedett kö-
vekkel ezúttal a játékvezetők öltözőjét 
vették célba  A Fennvaló mindezt lát-
hatta és hallhatta, hisz a bajnoki idény 
végére igazságot szolgáltatott: az ASA 
a jobb gólarányának köszönhetően az 
A-ban maradt, az FC Olt – amely maga 
mögé utasította a Steauát és a Sportult 
– a gyengébb gólkülönbségének betud-
hatóan lecsúszott a dobogóról és az 
áhított nemzetközi porondról. 

A sípszó és a parancs ereje

Amit nem sikerült százaknak vagy ez-
reknek hurrogással, ökölrázással meg 
kődobálással megoldani, mármint be-
folyásolni a mérkőzés végkimenetelét, 
összejött egyvalakinek, méghozzá egy 
síp megfújásával. 1979. március 25-ét ír-
tunk, amikor az ASA 18 ezres tömeg előtt 
a bajnokot fogadta a Ligetben. Az ifi-vá-
logatott Bozeşan 61. percben lőtt góljával 
a vásárhelyiek 1:0-ra vezettek, amikor 
a Steaua villámgyors csatára, Năstase 
élete talán egyik legnagyobb helyzetét 
puskázta el. A bukaresti játékos fakép-
nél hagyta a vásárhelyi védőket, és ma-
gabiztosan robogott Biró II. kapuja felé. 
A lelátón megfagyott a levegő. A többség 
a hálóban látta a labdát, a kisebbség 
meg egy csodában bízott. A nézők közül 
egyvalaki azonban egyszerre rendelke-
zett lélekjelenléttel, humorérzékkel és 
...síppal. Utóbbit szájához vette, megfúj-
ta, és láss csodát, a lesre és azt befújó 
sporira gyanakvó Năstase leállt, és a 
játékszer nélkül, beletörődőn visszafor-
dult. A Steaua meg pont nélkül tért haza 
Bukarestbe 

Nem volt mindig ilyen szerencséje 
a vásárhelyi csapatnak a nagytestvér-
rel szemben. Merthogy általános elvá-
rás volt, olykor meg egyenesen katonai 
parancs, hogy a vidéki legénység fe-
jet hajtson a fővárosi sztárcsapat előtt. 
Ennek mindig az ASA-t irányító tisztek 
próbáltak eleget tenni, különben a tiszt-
ségükkel és rangjukkal, magyarán a fe-
jükkel játszottak  A játékosok dicséreté-
re szóljon, a kerettagok többsége nem 
szívesen ment bele az efféle játékokba  
Sőt nyíltan ellenezte, ami a pályán is 
megmutatkozott  Az 1989-es rendszer-
váltásig a vásárhelyiek kilencszer mu-
tatták meg a Steauának, hogy jobbak 
tudnak lenni, ebből egyszer a táborno-
kok előtt, Bukarestben. Ahol másik két 

Bölöni nem csak az ellenfelekkel, a 
játékvezetőkkel is állandó harcban állt 
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alkalommal 1:1-es döntetlenre játszot-
tak. A legfájóbb vereségeket a fővárosi 
„bakák” viszont 1980 őszén és 1983 ta-
vaszán szenvedték el. Előbbi mérkőzé-
sen Fanici András három góllal pakolta 
meg a válogatott kapus, Iordache há-
lóját. Utóbbin meg ismét Fanici, a bal-
hátvédi poszton játszó Gáll Dezső (két-
szer is) és Biró Imre valósággal kilőtte a 
Steaua csillagát, méghozzá úgy, hogy a 
tévé jóvoltából azt a 4:0-s megalázást az 
egész ország élőben követhette. 

Négy gól, a kötelező „norma”

A négy találat nem csupán az ASA 
aranykorában számított a hazai mér-
kőzések kötelező normájának, hanem 
annál később is. Szinte mindegy, hogy 
a dobogóért vagy a kiesés ellen hajtott 
a vásárhelyi gárda, a ligeti stadionban 
minden egyes ellenfelet igyekezett mi-
nél jobban kitömni. A ma oly divatos 
bunkerfoci, a vékonyka 1:0-s előny min-
den áron való kibekkelése az 1970-es, 
’80-as években még szinte ismeretlen 
fogalom volt – legalábbis Marosvásár-
helyen. Nagy Mikiék, Muriék, Bölöniék, 
Ispirék, Biróék nem csak a győzelemért 
és az azért járó (akkori) két pontért haj-
tottak. Számukra legalább annyira fon-
tos volt, hogy örömfocival kápráztassák 
el azokat, akik rendszeresen kilátogat-
tak a stadionba, és olykor a rövidebb 
kiszállásokra is elkísérték a csapatot. 
Az ASA akkor is a bajnokság 10., vagy 
éppenséggel 5. legeredményesebb gól-
vágója volt, amikor 1980, majd 1982 nya-
rán éppen hogy csak a vonal fölött, a 15. 

helyen végezte a 34 fordulós pontvadá-
szatot. Az idegenbeli (szinte általános) 
eredménytelenségért nem lehetett ha-
ragudni, különösképpen akkor, amikor 
azt egy szinte kötelező hazai győzelem 
követte. Egy olyan diadal, amelynek ti-
zenkettedik játékosként a közönség is 
részese volt. Miután a fekete bőrkabátos, 
kalapos emberke, Moldován Zoli bácsi 
kiosztotta a gyermekseregnek a cukor-
kát, és intett nekik, előbb a kicsik, majd 
a felnőttek kórusban zendítettek a Huj, 
huj, hajrá!-ra. A harmadik vagy negye-
dik gól után meg az ötödik találatot kö-
vetelő rigmust, a Cinci goluri, ASA!-t (Öt 
gólt, ASA! – szerk. megj.) kezdték kiabál-
ni, és velük együtt zengett az egész sta-
dion. Az a 12.500 férőhelyes aréna, ahol 
számos esetben órákkal a kezdési idő-
pont előtt 18, 20 vagy akár 25 ezer néző 
is összezsúfolódott. Akinek nem jutott 
hely a rácsos padokon, leült a lépcsőre, 
aki meg később érkezett, a kerítés mel-
lől állva nézhette végig a meccset. Sokan 
a 2-es tribün mögötti jegenyefákról vagy 
a fából készült eredményjelző tábláról 
követték végig a 90 perces játékot.

Az AEK elleni UEFA-kupameccsen a 
salakos futópálya is megtelt, ahová a 
szervezők kénytelenek voltak padokat 
kicipeltetni a kiskatonákkal. A futball-
barátok már a délelőtti órákban töme-
gesen érkeztek; nemcsak Maros me-
gye, hanem egész Székelyföld minden 
szögletéből. Aki 1977. szeptember 14-én 
az athéniak ellen vívott csatán ott pré-
selődött, nem bánta meg, hisz egy élet-
re szóló élménnyel gazdagodott  Két 
kevésbé sikeres próbálkozás után a har-
madik UEFA-kupaszereplés alkalmával 
Fanici Bandi a hajrában lőtt szépségdí-
jas góljával az ASA két vállra fektette az 
akkori görög válogatott gerincét képező 
sztárcsapatot. Hogy a visszavágón Bóné 
Tibor legénysége elvérzett, más kérdés  
A vérbeli szurkolók a csodálatos győze-
lemnek és a fergeteges hangulatnak az 
emlékével maradtak, még ma is gyak-
ran el-elemlegetik  És ki ne emlékezne 
az örökös rivális kolozsváriaktól való 
pontrablásokra, azokra a rangadókra, 
ahová akár tíz autóbusznyi vásárhelyi 
drukker is elutazott a kincses város-
ba. Vagy a fővárosi meccsekre, a Dina-
mo elleni győzelemre, a Steauától való 
pontrablásra… Azokra a mérkőzések-
re, amelyekre a Bukarestben tanuló és 
a Petőfi-házban „hangoló” székelyföl-
di magyar diákok román zászlókkal 
vonultak be. Csakhogy azoknak a vil-
lanyoszlopokról elcsent lobogóknak a 
diáklányok kivágták a középső sávját, 
és összefércelték a piros meg kék ré-
szét, tökéletes ASA-zászlóvá alakítva 
őket. És apropó Székelyföld: valóságos 

sport ünnep volt Hargita és Kovászna 
megyében, amikor a bajnokság szüne-
tében az ASA Csík, Gyergyó, Udvarhely, 
Sepsi vagy Erdővidék valamelyik má-
sod- vagy inkább harmadosztályos csa-
patához látogatott egy-egy barátságos 
mérkőzésre, ezekről, az eredménytől 
függetlenül, a szép számban összese-
reglett helyiek és környékbeliek aztán 
még évekig regéltek  

Lehetett volna  
Székelyföldnek 
bajnokcsapata?

A kérdésre a válasz majdhogynem 
egyértelmű: nem. A legelvakultabb szur-
kolók is tisztában voltak azzal, hogy a 
két fővárosi csapat az, amely nem-
csak mindent, hanem mindenkit visz. 
A kommunista diktatúra évtizedeiben 
a Steaua és a Dinamo azt sorozott és 
hívott be a kötelékébe, akit csak akart. 
Nem csoda, hogy hosszú időn keresztül 
a hadügy és a belügy csapataira épült a 
román válogatott, és nemcsak fociban, 
hanem más sportágban is. Hogy idő-
közben, 1970 és 1989 között még ki-ki-
dugta a fejét az UTA, az FC Argeş vagy 
az Universitatea Craiova, az valóságos 
csodának számított  A vidéki kluboknak 
nemcsak a pályán kellett megküzdeni-
ük a fővárosi nagyokkal, hanem főként 
azon kívül is. A párttal és a kormány-
nyal, a szakszövetséggel, a játékveze-
tőkkel… Egy székelyföldi csapatnak – 
pontosabban fogalmazva: Székelyföld 
csapatának – ez már túl nagy falat lett 
volna. Erről maguk a katonai rangot vi-
selő klubvezetők, Florescu, Pintilie, Ca-
coveanu is sokat mesélhetnének vagy 
mesélhettek volna, ha abban az időben 
lett volna, akinek  De a játékosok is így 
érezték. „Nem hinném, hogy nyerhet-
tünk volna. Egyszerűen nem bíztunk 
abban, hogy akár az elsők is lehetünk. 
Amikor felkerültünk a második-har-
madik helyre, úgy éreztük, hogy telje-
sítményünkkel önmagunkat múltuk 
fölül. Mindenki elégedett volt, a nézők, 
a vezetők, az edzők. Senki nem követelt 
ennél többet tőlünk. Lehet, ha akad va-
laki, például egy párttitkár, aki az asz-
talra csap, és azt mondja, fiúk, az idén 
meg kell nyerni a bajnokságot, mert 
meg lehet azt nyerni, akkor talán…” – 
vélekedik szinte fél évtized távlatából 
a csapat akkori kapitánya, Florea Ispir. 
A minden idők kimagaslóan legjobb 
vásárhelyi sepregetője azt sem felejti 
el megjegyezni, hogy az ASA-t akkor is 
fékezték vagy fékezgették Bukarestből, 
amikor nyilvánvaló volt, hogy az ország 

Kapujelenet az 1975/76-os bajnokságból. 
Az ASA 2:0-ra verte a Steauát
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legjobbjaiból „táplálkozó” Steaua vagy a 
Dinamo erősebb játékerőt képvisel. 

Ugyanerről a témáról Bölöni László 
is hasonlóan vélekedik. A hajdani csa-
pat szívének-lelkének, mindenesének a 
meggyőződése, hogy a középszerű fel-
tételek mellett lehetetlen csúcsered-
ményeket elérni. „Nem elég, hogy a 
játékosok vagy a csapat jó legyen. A ve-
zetőknek is tenniük kell valamit” – ál-
lítja, miközben elsősorban nem a klub 
élén lévőkre, hanem az akkori megyei 
pártbizottság mindenható korifeusaira 
céloz  

Az elfelejtett sikerkovács

Az egykori nagy CCA-tól, a Steaua előd-
jétől érkezett egykori válogatott Bóné 
Tibor is tiszti ranggal rendelkezett, de 
ő nem a ritkán viselt egyenruháján dí-
szelgő plecsnikkel vívta ki a kerettagok 
tiszteletét  A nagyváradi származású 
mester szaktudását csak a pszicholó-
gusi képességei múlták fölül, aminek 
köszönhetően minden egyes játékost 
képes volt a maga nyelvén kezelni és 
utasítani. Nemcsak a kontrára épülő 
csapatjáték – a kiváló csapatszellem 

is az ő áldozatos kovászmunkájának 
tudható be. Tibi bácsi kétszer vezette a 
pódiumra a csapatot, egyszer a dobo-
gó harmadik, egyszer annak második 
fokára. Kétszer ült az ASA kispadján, 
és ugyanannyiszor állították föl, job-
bat nála azonban azóta sem találtak  
Az 1983 tavaszán, mindössze 54 éves 
korban elhunyt Mesterrel a vezetők 
nemcsak életében bántak méltánytala-
nul, hanem halála után sem kapta meg 
a kellő tiszteletet. 

Hosszú éveknek és egy rendszervál-
tásnak kellett eltelnie, illetve bekövet-
keznie, amíg valakinek eszébe jutott a 
néhai sikerkovács. De akkor sem az ASA 
parancsnokainak, hanem egy sóvára-
di „futballbolondnak”, a helyi negye-
dosztályos csapatot finanszírozó Újfal-
vi Bélának és edzőjének, a valamikori 
Bóné-tanítvány Nagy Mikinek, akik el-
döntötték, hogy a nagy előd nevével 
fémjelzett emléktornát szerveznek a 
szomszéd településen, a vásárhelyiek 
téli-nyári felkészítőtáborának helyszí-
nén, Szovátán. 

És, ha már megemlítettük Bóné Ti-
bor nevét, hadd szóljunk Bölöniről, 
a 108-szoros válogatottról, az őt követő 
Hajnalról, akinél technikásabb játékost 
mindmáig nem látott a ligeti stadion 
közönsége, a jobboldali cselsorozatok 
nagy mesteréről, a szintén válogatott 
Fazakasról, a mágusnak számító Nagy 
Mikiről, a gólvágó Mureşanról, Fanici-
ról és Biró Imréről, a kapusóriás Só-
lyomról, a legkitartóbb védőről, Ispirről, 
az ifi világbajnoki bronzot nyerő nagy 
tehetségről, Ilie Costelről. És a lista foly-
tatódhatna… 

A történet azonban már rég véget ért. 
Marosvásárhelynek manapság sem 
ASA, sem más névre hallgató csapata 
nincs. Legalábbis nem az élvonalban, 
de még csak a második ligában sem  
Ami megvolt a 2010-es esztendők kö-
zepén, minden volt, csak marosvásár-
helyi csapat nem. A szurkolók ugyan 
örültek volna a karnyújtásnyira lévő 
bajnoki címnek, ám ennek utolsó pil-
lanatban történt elpuskázása mégsem 
viselte meg annyira, mint hajdanán 
egy-egy hazai pályán történő pontosz-
tozkodás. Ahogy a lelátóról végignéz-
tem: az új ASA-hoz igazolt zsoldoso-
kat még annyira sem  A már kiesett 
galaci Oţelultól elszenvedett vereség 
után senki nem kapta fel a vasúti töl-
tés köveit, és senki nem nézett szem-
be a nagyérdeművel elnézést kérni. Egy 
ilyen meccs után, egy ilyen csapatért, 
ha ismét kölyök volnék, én sem kérdez-
ném meg még egyszer: „Bácsi, be tet-
szik vinni?”

Hajnal Gyula (jobbról, sötét szerelésben), minden idők legtechnikásabb és legsokoldalúbb 
marosvásárhelyi játékosa. Képek: Mihu Constantin felvételei Szucher Ervin gyűjteményéből
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foci az egész világ

első hivatalosnak tartott, az akkor ér-
vényben levő szabályok szerinti lab-
darúgó-mérkőzést 1921. június 19-én 
játszották Székelyudvarhelyen: a Kollé-
gium-kertben a helyi Hargita Testedző 
Egylet futballcsapata barátságos mér-
kőzésen 3:0-ra legyőzte a Székelyke-
resztúri Athletikai Club (KAC) csapatát. 
Hivatalosan ez a dátum az udvarhelyi 
nagypályás labdarúgás születésnapja.

Az első labda  
a Kollégium-kertben 
Az első igazi futball-labda 1910-ben ke-
rült a városba  Az Aradról kisdiákként 
hazatérő ifj. Papp-Zakor Endre ekkor 
hozta magával a „pattogó ballont”, ami-
vel nagy népszerűségre tett szert a diá-
kok körében, sőt ő az első, aki diákként 
már megismertette társait a játéksza-
bályokkal, s ezeknek megfelelően rend-
szeresen rúgták a labdát az arra alkal-
masabbnak bizonyuló helyeken. Az első 

labdarúgó-mérkőzéseket ismereteink 
szerint az iskolák csapatai vívták egy-
mással az akkori szabályoknak megfe-
lelően, Z. Sebes József, Szabó Ferenc és 
Bodó Zoltán tanárok irányításával  1912–
1913-ban a gimnázium (mezszínük: pi-
ros-fekete), a református kollégium (fe-
kete-fehér), a főreáliskola (sárga-fehér) 
és a szakiskola (kék-fehér) csapatai ját-
szottak le egymás között egy városi baj-
nokságot. Ebből egy pontos dátumot és 
eredményt ismerünk: 1913. április 6-án 
a gimnázium csapata 3:0-ra legyőzte a 
szakiskola együttesét. Ebben az időben 
csak a Kollégium-kert volt alkalmas a 
labdarúgásra  

1919 októberében megalakult a Har-
gita Testedző Egylet (HTE), az első 
székely udvarhelyi labdarúgócsapat. 
Az első nyilvános mérkőzést 1921. júni-
us 19-én, vasárnap délután négy órá-
tól játszották a Kollégium-kertben a 
Székelykeresztúri Atlétikai Klub ellen, 
az eredmény 3:0 lett  1928-ban megala-
kult egy másik székelyudvarhelyi csa-
pat, az Udvarhelyi Munkás Testedző 
Egylet (UMTE), amit munkásfiatalokból 
verbuváltak – a Hargita az értelmiségek 
csapata volt, az UMTE pedig a kisiparo-
soké. A Román Labdarúgó-szövetség re-
gionális bajnokságában játszott mind-
két csapat, és 1932-ben megépült az a 
labdarúgópálya (a mai sportcsarnok 
helyén), amely az 1960-as évek végéig 
szolgálta az udvarhelyi futballt. 

A második világháború után teljes 
átszervezés jött. Az UMTE még 1944 ok-
tóberében újjáalakult, magába olvaszt-
va a Hargitát, a csapat az újjászervezett 
és 1946 őszén újraindult bajnokságban 
a harmadosztályba kapott besorolást. 
Az udvarhelyi labdarúgóklubot 1951 ele-
jén a korszak hangulatának megfelelő-
en Vörös Lobogónak nevezték el, majd 
a csapat felvette az Akarat (románul: 
Voința) nevet. Ez a csapat több komoly 
sikert is elért ezen a szinten az 1950-
es évek második felében, az országos 

A székelyudvarhelyi 
labdarúgás első száz éve

Katona Zoltán

Az
1919 októberében 

megalakult a Hargita 
Testedző Egylet (HTE), 

az első székelyudvarhelyi 
labdarúgócsapat.

A Vasas Femina FC 2019 májusában elhódította a Román Kupát
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Voinţiada-versenyen: 1956-ban negye-
dikek, 1957-ben bronzérmesek lettek, 
majd 1958-ban megnyerték a kiírást  

Feljutás a másodosztályba

Ez volt az a korszak, amikor a futball-
csapatnál már szervezett utánpót-
lás-nevelés zajlott  Az 1950-es években 
már nagyon sok gyermek járt futballoz-
ni a sétatéri pályára, közülük kerültek 
ki a következő nemzedék labdarúgói, 
például Bálint Andor, aki az 1960-as évek 
elején a Bukaresti Rapidban játszott, két 
Román Kupa-döntőben is pályára lépett. 

Az 1968-ban a Fások a C osztályba 
került a megyei bajnokság megnyeré-
se után, ekkor épült fel a ma is álló sé-
tatéri stadion. Ugyanakkor elkezdődött 
az utánpótlás-nevelés az ekkor megala-
kult Sportiskolában – olyan játékosok 
kerültek ki innen és lettek a nagycsa-
pat játékosai, mint Bálint Ferenc vagy a 
László testvérek, Gyula és László. A har-
madosztályba jutás után az udvarhelyi 
labdarúgócsapatnak állandó célkitűzé-
se volt a még felsőbb osztályba kerü-
lés: az első évek (az 1960-as évek végén) 
a kísérletezéssel, csapatépítéssel teltek 
inkább, de öt évnek kellett eltelnie ah-
hoz, hogy ez megvalósuljon. 1968 és 1973 
között az ismét UMTE-nek, majd Textil-
nek átnevezett csapat folyamatosan az 
élvonalban végzett, 1973-ban második 
lett, mindössze két ponttal lemaradva 
a medgyesi Gaz Metantól  

Ebben az évben a Román Labdarú-
gó-szövetség átcsoportosította a baj-
nokságot, növelve a csapatok számát, 

így az udvarhelyi futballrajongók álma 
teljesült: a Textil 1973 őszétől a B osz-
tályban játszhatott, ám az év végén el is 
búcsúzott, tehát a másodosztályos sze-
replés tiszavirág-életűnek bizonyult. 

1974 telén ismét nevet változtatott az 
együttes: a csapat a Haladás nevet kap-
ta. Az együttes 1983 nyaráig a harmad-
osztályban játszott kisebb-nagyobb si-
kerrel, de ekkor annyira mélypontra 
süllyedt, hogy kiesett, egy idényt a me-
gyei bajnokságban játszott. Innen egy 
év után sikerült visszajutni, az 1980-
as évek végéig pedig a csapat ismét a 
másodosztályba jutásért harcolt – si-
kertelenül  De emlékezetes barátsá-
gos meccseket is játszott, hiszen 1985. 
július 13-án a Mircea Lucescu vezet-
te román labdarúgó válogatott (sorai-
ban Bölönivel, Ştefănescuval, Hagival, 
Ungureanuval, Mateuţ-cal, Kleinnal, 
Cămătaruval) játszott edzőmérkőzést 
a sétatéri stadionban, az eredmény 5:0 
lett a nemzeti tizenegy javára  1986  jú-
lius 23-án Székelyudvarhelyre látoga-
tott az azelőtt másfél hónappal a Baj-
nokcsapatok Európa Kupáját Jenei Imre 
edző irányításával elhódító Bukaresti 
Steaua, az edzőmeccsen a kirakatcsa-
pat 4:2-es vereséget szenvedett. 

Új korszak,  
új csapatok és célok
A rendszerváltás után, 1991 nyarától is-
mét Hargitának nevezték az együttest, 
a bajnokságot is átszervezték, az együt-
tesnek 1992 tavaszán sikerült feljut-
nia a B osztályba. Ez tulajdonképpen 

a harmadik vonalnak felelt meg, de a 
csapat egy mindenképpen erősebb baj-
nokságban szerepelhetett. A város gaz-
dasági fejlődésével egyenes arányban 
sikerült a magánszférának pénzt for-
dítania Székelyudvarhely sportéletére: 
jó példa erre az 1997 nyarán megalakí-
tott Budvár FC, amely rövid időn belül 
a város első számú sportcsapata lett. 
A Budvár FC benevezett a megyei baj-
nokságba, az első idény végén meg is 
nyerte azt, majd a C osztályba jutást is 
kiharcolta a Romanban rendezett selej-
tező mérkőzésen, ahol a Jakab Zoltán 
edző által irányított csapat 4:0 arány-
ban bizonyult jobbnak jászvárosi ellen-
felénél. Ennek az idénynek a végén (1998 
nyarán) a Hargita csapata végleg búcsút 
mondott a harmadosztálynak, jobb ké-
pességű játékosai pedig az új együttes 
sportolói lettek. A Budvár FC összesen 
hat idényt játszott a C osztályban, ki-
sebb-nagyobb sikerekkel és részsikerek-
kel, mígnem 2004 nyarán búcsút mon-
dott a har madosztálynak. 

Ezt követte 2006-tól a mai napig tartó 
új korszak, ugyanis egy teljesen új klubot 
hoztak létre abban az évben, a Székely-
udvarhelyi FC évekig ingázott a megyei 
bajnokság és a harmadosztály között – 
2022 nyarán egy mérkőzésre volt attól, 
hogy feljusson a másodosztályba, ám a 
kétmeccses selejtezőn tizenegyespárbaj-
ban vereséget szenvedett  

Székelyudvarhelyen az elmúlt más-
fél évtizedben a női labdarúgás is szé-
pen fejlődött. A csapat 2009-ben alakult 
a Szentegyházi Vasas labdarúgóklub 
égisze alatt, de az összetoborzott lányok 
többsége székelyudvarhelyi volt, majd 
később Hargita megye több települé-
séről kapcsolódtak be a futballkedve-
lő hölgyek, lányok. 2012-ben a csapatot 
átnevezték (így lett Vasas Femina FC a 
neve), illetve áthelyezték Székelyudvar-
helyre. A Vasas Femina FC ma a két fel-
nőtt csapat mellett összesen hét után-
pótláscsapatot működtet a különböző 
korosztályokban (U17, U15, illetve 6 és 14 
év közöttiek). 

A 2018–19-es idényben a bajnok-
ságban nem sikerült bejutni a legjobb 
három közé sem, így a Vasas Femina 
kimaradt a rájátszásból, azonban 2019-
ben a csapat a Román Kupa döntőjében 
5:0-ra verte a Kisbecskereki Fortunát, 
így fennállásának legfontosabb trófeá-
ját gyűjtötte be. 

(A cikk a szerző 2021 novemberében 
megjelent, Zátyi Tiborral közösen írt, 
Kapuról kapura – a vásártérről a séta-
térig című könyvének kivonata. A kö-
tet az udvarhelyi labdarúgás több mint 
száz évét mutatja be.)

A Székelyudvarhelyi Hargita TE 1921. augusztus 6-án, álló sor (balról jobbra): Sorger János, Kiss István, 
Göllner Ottó, Papp-Zakor Endre, Egyed Ferenc, Balázs (?), Páll János, Bíró Gyula, Péter József; középső 
sor: Ferenczi Jenő, Solymosssy Jankó, Binder Gyula; alsó sor: az alkalmi partjelző, Binder István, Löbl 
Lajos, Weigel Lajos. Képek: Katona Zoltán gyűjteménye



A Művelődés 2023. évi asztali naptára.
Vágja le, hajtsa össze a szaggatott vonalak
mentén, majd ragassza meg!

művelődés 2023



A Művelődés szerkesztősége áldott karácsonyt és boldog új esztendőt  
kíván minden olvasójának, munkatársának és támogatójának!


