


 Azt nehéz már kibogozni, 
hogy mi is volt az első válogatott 
meccs előtt a mez színe melletti 
döntő érv, az viszont biztos, hogy a 
jelképeket, címert, zászlót, színösz-
szeállítást akkoriban elsősorban a 
hadsereg őrizte, hordozta és mu-
tatta be. A k. u. k. (kaiserlich und 
königlich, tehát császári és királyi) 
hadsereg fő színe a sárga és a fe-
kete volt, ettől viszont elkülönült a 
huszár hagyományokra utaló piros. 
Az osztrák sportbarátaink az első 
meccshez a fehéret választották, 
amit lehet magyarázni azzal, hogy 
tábornokaik fehér kabátot viseltek, 
de valószínűbb az egyszerű vélet-
len. Mi viszont huszárpirosban fe-
szítettünk, de ennek sem lehetett 
akkor mélyebb, történelmi oka.
 A folytatásban azonban ha-
mar megszokottá vált, hogy a mi-
eink piros fölsőt és fehér nadrágot 
viselnek, az osztrákok pedig fehér 
fölsőhöz fekete nadrágot. S bár az 
osztrákok maradtak ennél a „nem-
zetietlen” színösszeállításnál, mi 
a trikolór harmadik színét is ma-
gunkra öltöttük a zöld sportszárral. 
Ez a szokás aztán történelmi ana-
lógiáért kiáltott, s mivel a mieink 
játékával kapcsolatosan gyakran 
elhangzott, hogy huszáros roha-
mokat vezetünk, egyre hangsúlyo-
sabbá vált a historikus magyarázat. 
Tény, hogy már Zsigmond korában 
az első lovas huszárok pirosra fes-
tett pajzsot használtak árpádsávos 
(piros-fehér csíkos) címerrel. Má-
tyás idejében a zsoldos erőkből álló 
fekete seregben nagy jelentőségű 
volt a szintén reguláris huszárság, 
amelynek teljes öltözetén a piros 

szín uralkodott. Oly annyira, hogy 
a nyerget, sőt gyakran a ló patáját 
is pirosra festették. 
 A könnyűlovas harcmodor 
lényege az volt, hogy a huszárok 
rohamkor a hegyes végű kopját 
tartották előre, majd eldobva ezt, a 
görbe szablyával folytatták a har-
cot. A nyereghez buzogány és má-
sik kard is volt erősítve. A kopja 
csúcsán piros zászlócska lobogott. 
A huszár haderő a török elleni harc-
ban formálódott, de a Rákóczi-féle 
és a ’48-49-es szabadságharc hőse-
in keresztül élt tovább idehaza, az 
Osztrák-Magyar Monarchiában, 
szerte Európában és az Egyesült 
Államokban is. A francia huszár-
ságot Bercsényi László, a vitézlő 
fejedelem testőr századosa szervez-
te meg. A 18. század közepén Ber-
csényi mellett francia huszárezred 
parancsnoka volt Esterházy Bálint 
és Polleretzky András is. A karca-
gi születésű Kováts Mihály huszár 
ezredes készítette el a 18. század 
derekán az amerikai lovasság sza-
bályzatát. Charlstonnál áll a szobra.
 A török szpáhi lovas had-
erővel szemben felállított magyar 
könnyűlovasság, a latinul hus-
saronnes lett a mintája a franciáén 
kívül a későbbi lengyel, osztrák, 
porosz, orosz, itáliai könnyűlo-
vasságoknak, így eléggé elterjedt, 
hogy a huszárpiros a magyarok 
színe. Ha tovább vizsgáljuk a 
színösszeállítást, a magyar hu-
szárság fő színe a piros és a kék 
volt. Nem volt ritka, hogy a nye-
reg alá piros színű takarót tettek. 
Mivel évszázadokon keresztül ez 
a piros volt a magyar bátorsággal 

és hősiességgel együtt járó szín, 
ennek – ma már elfeledett módon 
– huszárpiros volt a neve.
 A magyar sajtóban már a 
tízes évek végén elterjedtté vált, 
hogy a labdarúgó válogatott színét 
meggypirosként emlegették. Ké-
sőbb a rádióközvetítésekben kapott 
szerepet a meggypiros szín megem-
lítése a vizualitás miatt.
 A magyar nemzeti trikolór 
II. Mátyás (1608-1629) pozsonyi 
koronázásán jelent meg először, 
amivel meg is teremtették a ha-
gyományt: a legnagyobb ünnepe-
inken innentől mindig a piros-fe-
hér-zöld kombináció uralkodott. 
Így vált elfogadottá a „pannoni-
cus tricolor”, minek köszönhetően 
Mária Terézia (1740-1780) rende-
leteit, kancelláriai iratait három-
színű fonállal kötötték le. 
 „A meggypirost – kifeje-
zetten a magyarságot hangsúlyozó 
zsinórozásként – rendszeresítették 
az 1848–1849-es gyalogsági hon-
véd-egyenruhákon, majd ugyan-
ezen árnyalatú zsinórozás a 19. 
század végén a huszárezredek, 
később más magyar királyi honvé-
dalakulatok egyenruhájára került 
rá, vagyis ez tűnik a legközvetle-
nebb konkrét kapcsolatnak” – mu-
tatott rá az összefüggésre Marosi 
Gergely a Nemzeti Sportban egy 
2012-es dolgozatában. 
 Labdarúgó válogatottunknál 
a meggypiros-fehér, a nyaknál hosz-
szú zsinórozással ellátott mez (a szív 
fölött eleinte feltűnően nagy, aztán 
visszafogottabb méretű címerrel) 
az első évek után egyszerűen tradi-
cionálissá vált. Voltak persze átala-

De miért is meggypiros?
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 Tulajdonképpen ekkor kí-
sérletezték ki eleink az idegen-
beli összeállítást, ami tiszta (csak 
a címert tartalmazó) fehér, majd 
egy keresztcsíkos díszítéssel el-
látott fehér szerelés volt. Hosszú 
ideig a fehér mezt egy-egy piros 
és zöld keresztcsíkkal látták el, 
így a magyar válogatott szerelése 
azonnal felismerhető volt – mint 
ahogy a hazai mérkőzéseken beve-
tett meggypirosat sem hordta más 
nemzeti csapat. 
 Szervezési okokból egy-
szer az is előfordult, hogy a Fradi 
zöld-fehér szerelésében játszotta 
az első félidőt a magyar válogatott. 
1935. szeptember 22-én a Hungá-
ria körúti pályán a pirosban érke-
ző csehszlovákok ellen kerültünk 
gondba. A válogatott szertárosa 
nem talált mást, mint néhány erősen 

használt kék-fehér mezt, ezért két 
taxi indult el. Az egyik az Üllői úti 
stadionba, a másik az MLSZ-köz-
pontba. Az előbbi volt a gyorsabb, 
így történt meg, hogy az első félidő-
ben zöld-fehérben, a szünet után fe-
hér mezben, nemzeti keresztcsíko-
zással játszottunk.  
 Régen a legkisebb huszár-
csapat is rendelkezett saját zászló-
val, harsonával és üstdobbal, ame-
lyek az irányítás és parancsadás 
eszközei voltak. Az üstdob pár két 
bőrrel bevont réz félgömb volt, me-
lyeket dobzászlóval díszítettek és 
az első nyeregkápához erősítettek. 
A jól idomított ló kantárját a dobos 
a lábával irányította. Ruháján elő-
ször jelentek meg a magyar nemzeti 
színek: a piros, a fehér és a zöld, a 
címer és a zászlónk színei.
 Ő volt az első szurkoló.  
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kítási kísérletek, illetve bizonyos 
kényszerek. A piros-fehérbe öltözött 
csehszlovákok vagy a kárminpiros-
ba bújt svájciak ellen osztrák típusú 
fehér-fekete együttest alkalmaztunk, 
de ez nem tetszett senkinek.
 Hogy volt megoldás, bizo-
nyítja a Nemzeti Sport 1921. márci-
us 14-i tudósítása a Budapest-Berlin 
(2:2) nem hivatalos meccs kapcsán, 
amelyen a vendégek jelentek meg 
piros mezben: „Első percben a kö-
zönség – amely már megszokta a 
magyar válogatottak meggypiros 
dresszét – zavartan nézte az idegen 
arcokat az ismerős trikóban, de ha-
marosan föltalálta magát és melegen 
üdvözölte a szimpatikus német fiú-
kat. A németek fotografálása közben 
viharos éljenzés közepette jelent 
meg a fehér trikós magyar csapat, a 
magyar címerrel a melleken.” 

Altorjai Göbel János (1886-1931): Kivont karddal vágtató huszárok



 „Az osztrák és magyar 
Football-Szövetség representatív 
csapatainak mérkőzése a mieink 
csúfos kudarczával végződött. Bár 
a legtulzottabb optimisták sem 
gondoltak a magyar csapat győ-
zelmére, ily fokú vereségre még-
sem számított senki. Ha az 5:0 
eredmény aránya kifejezné Bécs 
és Budapest football-sportjának 
nivó-különbségét, úgy restelked-
ve kellene elismernünk azt, hogy 
e sportban esztendők óta alig ha-
ladtunk s a külföldi csapatok felett 
aratott győzelmek inkább a magyar 
csapatok szerencséjének s a vélet-
lennek, mint a képességöknek s 

tudásuknak tulajdonítható. Szóval 
hiába örültünk eddig azon, hogy 
a Slavia, bécsi Ramblerek, Bonn, 
F. C. 1. Vienna stb. bécsi és prá-
gai csapatokon értékes győzelme-
ket arattunk, mert ezek reális vol-
tát a mult vasárnapi vereség után 
okunk volna kétségbe vonni. Az 
idei sportszezonban derék athlétá-
ink, úszóink, evezőseink, sőt leg-
újabban kerékpárosaink nemzet-
közi győzelmei mellett, szinte kirí 
footballcsapataink tehetetlensége 
s szégyenkezve kell bevallanunk 
azt, hogy a legjobban felkarolt s 
nálunk legnépszerűbb sportágban 
zöld ágra vergődni képtelenek 

vagyunk. A magyar representatív 
csapat mult vasárnapi súlyos vere-
ségének mentségére vajmi keveset 
hozhatunk fel. Hibás volt a csapat 
összeállítása, rossz kondiczióban 
s kedvetlenül állottak a játékosok 
a küzdelemhez s összjátékuk oly 
primitiv volt, hogy méltán jegyezte 
meg egy bécsi lap a referádájában 
a magyar csapat kombinácziójának 
»szegényes« voltát. A csapatösz-
szeállítás hibája nem a szövetség 
lelkén szárad, annak maguk a játé-
kosok voltak okai. Ordódy-t a ka-
tonai kötelezettség, Minder-t elfog-
laltsága Lill-t pedig indisposicziója 
tartotta vissza a bécsi úttól. 

Az első
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 Így tehát a csapat három 
kiváló erejét volt kénytelen nélkü-
lözni, kiknek szereplése minden-
esetre csökkentette volna a bécsi 
kudarczunkat. A játékosok rossz 
kondicziója annak tulajdonítandó, 
hogy együttesen alig trainiroztak, 
ha ugyan a csonka representatív 
csapatnak mult szerdai mérkőzését 
a B. T. C. I-II. kombinált csapata 
ellen trainignek lehetett nevezni. 
Legkevésbbé Pozsonyi felelt meg 
a hozzá fűzött bizalomnak: kedvet-
len, lassú s ügyetlen játéka szinte 
meglepett bennünket. De nem is 
csoda, hiszen – elég könnyelműen – 
előtte való éjjelen utazott Bécsbe s 
az nap délelőttjét az osztrák főváros 
bebarangolásával töltötte, úgy hogy 
teljesen kimerülten és bágyadtan 
állott ki a küzdelemhez. A center-
half fáradságos és nehéz szerepei-
ben Ordódy-t pótolni különben sem 
csekélység, pláne oly kondiczió-
ban, mint a milyenben Pozsonyi 
játszott.”
 Így kezdődik az első – ma 
is hivatalosnak tartott – váloga-
tott mérkőzésünkről a kor legjobb 
sportlapjának, a Sport-Világnak a 
beszámolója. Tartalmát tekintve 
akár száz-száztíz évvel később is 
íródhatott volna a megfelelő nevek 
kicserélésével, de nem ez az igazi 
szenzációja, hanem hogy a Bádonyi 
Gyula (BTC) – Berán József (FTC), 
Gabrovitz Emil (Postás) – Stei-
ner Bertalan („33” FC), Pozsonyi 
Imre (MUE), Bayer Róbert (MAC) 
– Buda István (BTC), Pokorny Jó-
zsef (FTC), Koltai-Kolhanek Jó-
zsef (FTC), Hajós Alfréd (BTC) 
Oláh Károly (BSC) összeállítású 
gárda balösszekötője, a kétszeres 
olimpiai bajnok úszó írta. Nem sok 
válogatott meccsünkről számolt be 

ilyen terjedelemben maga az egyik 
játékos… Az 5:0-s vereségről sem 
fénykép, s főleg nem csapatkép, 
sem pedig az utolsó három osztrák 
gól pontos ideje nem maradt az utó-
korra. Azt tudjuk, hogy „a Wiener 
Athletik Sport-Club gyönyörű, gye-
pes pályáján”, körülbelül 500 néző 
előtt Taurer az 5.,  Studnicka pedig 
a 10. percben gólt szerzett, sőt, azt 
is, hogy a félidőben már három 
góllal vezettek az osztrákok, de azt 
nem, hogy Studnicka további két, 
valamint Huber egy gólja pontosan 
mikor esett. 
 Hajós Alfréd egyébként az 
osztrákok kevéssé barátságos ven-
déglátásában is látta a vereség okát: 
„A pályaudvaron ugyan fogadták 
a magyar csapatot a bécsi Unio 
vörös-fehér kokárdás kiküldöttjei. 
Számszerint négyen. A pályaudvar 
előtt várt is egy nagy angol vadász-
kocsi, melynek tetejét magyarjaink 
elfoglalták. A kocsi a város legfor-
galmasabb utczáin haladt s elején 
ülő kocsis nagy kedélyesen külön-
böző nótákat (előzékenységből ma-
gyar is volt közötte) trombitált, fel-

keltvén az érdeklődést nemcsak a 
kocsi utasaira, hanem a kocsi olda-
lán fityegő matchet jelző plakátokra 
is, nagy gaudiumára a Ringstrasse 
korzózó járókelőinek. De ez még 
hagyján. Midőn ebédután a pályára 
vitte a dressben levő csapatot a kocsi, 
az előbbi jelenetek megismétlődtek 
s óriási kerülő úton a legforgalma-
sabb utczákon vitték a Magyar Szö-
vetség representatív csapatát, mint 
valami vándorczirkusz csőcseléket, 
óriási feltűnést keltve mindenütt s 
élő reklámot szolgáltatva a délutá-
ni football-matchnek. A zötyögős 
kocsi azután némileg összerázta a 
különben sem friss csapatot, csupa 
vendégszeretetből növelvén így a 
magyarok vereségi esélyeit.”
 A játékosok akkor még nem 
tudták, micsoda történelmi szerepet 
rótt rájuk a futballista-szerencse, a 
Magyar Labdarúgók Szövetsége – 
akkor még így nevezték a szerveze-
tet – ugyanis 1908-ig úgynevezett 
szövetségek közti, illetve Buda-
pest–Bécs mérkőzéseknek tekintet-
te a találkozókat, s csak az indulást 
követő hatodik évben avatta azokat 
visszamenőleg hivatalos, országok 
közötti mérkőzésekké. Egyébként 
a bécsi találkozónak akadt két előz-
ménye is. Az MLSZ 1905. június 
tizedikei ünnepélyén bordó bár-
sonysapkával – a korabeli, angolos 
szóhasználat szerint honorcappel 
jutalmazta az első kilenc (!) válo-
gatott találkozón szerepelteket. A 
mérkőzések számából és a kitün-
tetettek listájából kiderül, hogy a 
szövetség akkor még az 1901-es 
MLSZ–Richmond AFC (0:4), il-
letve az MLSZ–Surrey Wanderers 
(1:5) találkozókat is hivatalos mér-
kőzéseknek minősítette, bár később 
ezeket törölte a listáról.
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A
Aczél Zoltán
(Budapest, 1967.03.13. – ). 

Válogatottság: 2 (0). 
1990: HUN-TUR 4-1, ENG-HUN 1-0. 
Mérlege: 1-0-1
Klubjai: Újpesti Dózsa (1987-1988), 
Siófoki Bányász (1988-1991), Da-
ewoo Royals (1991-1991), Újpesti 
TE (1991-1994), Vác FC Samsung 
(1994-1995), Lausanne-Sport (1995 
-1995), Pécsi MFC (1995-1996), SV 
Ried (1996-1997), TSV Hartberg 
(1997-1998), Pécsi MFC (1998-
1999), Vasas DH (1999-2000), FC 
Dabas (2000-2001).
Erős, határozott, jól fejelő belső védő 
volt. 1990-ben Törökország és Anglia 
ellen szerepelt a nemzeti válogatott-
ban. Első mérkőzése után azt írta a 
Nemzeti Sport, hogy „igazolta azt a 
kapitányi bizalmat, amely a magyar 
válogatott védelmének tengelyé-
be állította.”  Edzőként az NB I-ben 
(REAC, Siófok, DVTK) és a váloga-

tottnál is dolgozott, utóbbinál Erwin 
Koeman segítőjeként (2008-2009). 

Ádám Sándor
(? 1918. 07. 21. – Toronto 1974). 
Válogatottság: 2 (1)
1939: IRL-HUN 2:2, POL-HUN 4:2 (1). 
Mérlege: 0-1-1.
Klubjai: Újpest FC (1936-1943), 
Nemzeti NM Kinizsi SC (1943-1944), 
Nemzeti SC (1945 tavasz).
Magyar bajnok csatár, többnyire jobb-
szélső.  1939-ben két barátságos mér-
kőzésen szerepelt a válogatottban Ír-
ország, majd Lengyelország ellen. A 
harciasan játszó írek ellen számos sérü-
lést szedett össze, de végig jól küzdött. 
Azt írta a Nemzeti Sport, hogy „Ádám 
nagyon gyors, lendületes, valóban ör-
vendetes, hogy a magyar futballnak 
pillanatnyilag két ilyen fiatal, modern 
jobbszélsője van.” A másik, akire utal-
nak, a szolnoki Szántó.  
Ádám ez év augusztusában a lengye-
lek ellen hatalmas gólt lőtt, mégsem 
tudott megragadni a válogatottban. A 
magyar élvonalban 116 találkozón 37 
találatig jutott. 

Aknai (Acht) János
(Budapest, 1908. 11. 10 – Los Ange-
les, 1990. 01. 01.).
Válogatottság: 10 (0)
1929: TCH-HUN 1:1, HUN-AUT 
2:1. 1930: SUI-HUN 2:2, TCH-HUN 
1:1, HUN-ITA 0:5, HUN-NED 6:2, 
GER-HUN 5:3. 1931: HUN-TCH 3:0, 
HUN-AUT 2:2. 1932: HUN-AUT 2:3. 
Mérlege: 3-4-3.

Klubjai: Szegedi AK/Bástya FC Sze-
ged (1925-1928), Ferencváros FC 
(1928-1928), Újpest FC (1928-1933), 
US Tourcoing (1933-1935), Valencia 
CF (1935-1935), Red Star 93 Paris 
(1935-1940), Olympique Marseille 
(1940-1942).
Született Acht János. Külföldön Eugè-
ne Acht és Paul Acht néven is szere-
pelt. Az Egyesült Államokban már 
civilként Eugène Achten néven élt. 
Háromszoros magyar bajnok kapus 
(1929-1930, 1930-1931, 1932-1933). 
Nyert Közép-Európa Kupát (1929) 
és Bajnokok Tornáját (1930). Ez volt 
a Bajnokcsapatok Európa-kupájának 
(BEK) az elődje. 
„Aknai jól védett, bár komolyabb fel-
adat elé nem állította a cseh csatársor” 
– írta első válogatott mérkőzése után a 
Nemzeti Sport. Ötödik mérkőzése volt 
a legrangosabb, amikor az olaszok el-
len Európa Kupa-döntőn védhetett. Ki-

Aczél
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élezett meccsen 0:1-nél a magyar gól-
zsákot, Titkost úgy rúgták meg, hogy 
mentő vitte el. Ezután szétesett a játé-
kunk, az olaszoké lett a serleg. Erről a 
mérkőzésről közvetített először a Ma-
gyar Rádió, ekkor debütált a legendás 
szpíker, Pluhár István.
Aknai szerepelt azon a drezdai mérkő-
zésen 1930. szeptember 28-án, ame-
lyen 3-0-ra vezettünk a szünetben, az-
tán 5-3 lett a német válogatott javára. 
„A német erő és küzdőképesség győzte 
le a magyar technikát, amely mögül hi-
ányzott a megfelelő kondíció és harc-
készség” – írta a sportnapilap.
Utolsó mérkőzésén a válogatottban 
Európa-kupa mérkőzésen a bombaerős 
osztrákok ellen 1931. október 4-én vé-
dett, büntetőt hárított. 
1933-ban ment profinak az akkor má-
sodik ligás US Tourcoing csapatába. 
Franciaországban az éledező profiz-
mus keretei között ekkor a 14 élvo-
nalbeli klubban 105 külföldi játszott. 
1942-ben Marseille-ből menekült a 
nácik elől a tengerentúlra.

Albert Flórián
(Hercegszántó, 1941. 09. 15. – Buda-
pest, 2011. 10. 31.)

Válogatottság: 75 (31)
1959: HUN-SVE 3:2, HUN-URS 0:1, 
YUG-HUN 2:4 (3), HUN-SUI 8:0 (1), 
HUN-FRG 4:3 (1), ITA-HUN 1:1. 
1960: HUN-ENG 2:0 (2), HUN-SCO 
3:3, HUN-YUG 1:1, BEL-HUN 2:1, 
HUN-POL 4:1, HUN-AUT 2:0. 1961: 
UAE-HUN 0:2 (2), HUN-GDR 2:0 (1), 

YUG-HUN 2:4 (1), HUN-WAL 3:2, 
HUN-AUT 1:2, GDR-HUN 2:3, CHI-
HUN 5:1, CHI-HUN 0:0, URU-HUN 
1:1. 1962: HUN-URU 1:1, HUN-TUR 
2:1, HUN-ENG 2:1 (1), HUN-BUL 6:1 
(3), HUN-TCH 0:1, AUT-HUN 1:2, 
HUN-AUT 2:0, HUN-WAL 3:1 (1), 
FRA-HUN 2:3. 1963: WAL-HUN 1:1, 
SWE-HUN 2:1 (1), HUN-DEN 6:0 
(1), URS-HUN 1:1, YUG-HUN 2:0, 
HUN-AUT 2:1 (1), HUN-GDR 3:3. 
1964: FRA-HUN 1:3 (1), AUT-HUN 
1:0, ESP-HUN 2:1, HUN-DEN 3:1, 
SUI-HUN 0:2 (2), HUN-TCH 2:2 (2), 
HUN-YUG 2:1 (2). 1965: GDR-HUN 
1:1, AUT-HUN 0-1, HUN-ITA 2:1 (1), 
HUN-AUT 3:0, HUN-GDR 3:2. 1966: 
HUN-SUI 3:1, POR-HUN 3:1, HUN-
BRA 3:1, HUN-BUL 3:1, URS-HUN 
2:1, NED-HUN 2:2, HUN-DEN 6:0 
(2), HUN-FRA 4:2, HUN-AUT 3:1. 
1967: HUN-YUG 1:0, HUN-NED 2:1, 
DEN-HUN 0:2 (1), AUT-HUN 1:3, 
HUN-GDR 3:1, GDR-HUN 1:0. 1968: 
URS-HUN 3:0. 1969: HUN-TCH 2:0 
(1), IRL-HUN 1:2, DEN-HUN 3:2. 
1971: AUT-HUN 0-2, HUN-FRA 1-1, 
BUL-HUN 3-0. 1972: URS-HUN 1-0, 
BEL-HUN 2-1. 1974: HUN-YUG 3-2.  
Mérlege: 45-13-17.      
Klubja: Ferencvárosi TC (1959-1974).  
„Albertet féltettük első válogatott 
mérkőzésén. A fiatal középcsatár 
azonban beváltotta a hozzáfűzött re-
ményeket, két gól előkészítésében is 
benne volt. Ha tovább fejlődik, vá-
logatott csapatunknak nem lesznek 
középcsatár-gondjai, hiszen 17 éves” 
– írta a Népsport 1959. június 29-én, 
egy nappal a 3:2-es győzelemmel vég-
ződött magyar-svéd meccs után. És a 
magyar válogatottnak hosszú ideig va-
lóban nem voltak középcsatár-gond-
jai, habár Albert Flórián egy fél sorral 
hátrébb, támadó középpályásként is a 
legnagyobbak közé tartozott.
Zseni volt, elegáns és utánozhatatlan. 
Mégis egy véletlennek köszönheti, 
hogy nem a magyar mezőgazdaságban 
teljesedett ki, hanem a futballpályán. 
Hároméves korában veszítette el édes-
anyját, így édesapja mellett a nagyszü-
lők gondoskodtak neveléséről. Herceg-
szántón, a déli határ mellett laktak, egy 
lóistálló volt a szomszédjukban, a kis 
Flóri állandóan ott sertepertélt. Szeret-
te a lovakat, a föld, a frissen kaszált rét 
illatát és a szüreteket. Nagy Bélának, a 
Ferencváros krónikásának átéléssel be-
szélt arról, mennyire vonzódott a falusi 

élethez. Ám édesapja tizenegy éves ko-
rában Budapestre költözött, és követ-
kezett a ridegebb fővárosi élet. Albert 
ekkor, 1952-ben igazolt a Ferencváros-
hoz, aminek akkor Budapesti Kinizsi 
volt a neve, mert a kommunisták nem 
kedvelték a hagyományosan kispolgári, 
jobboldali gyökerű klubot. Mindeneset-
re ez az egyesület lett Albert Flórián, a 
később Császárnak nevezett futballista 
életre szóló otthona, az egyetlen klub-
ja, ahol játszott. És most az ő három és 
félméteres szobra (Kligl Sándor műve) 
magasodik a stadion előtt.
Albert mint minden művészember ér-
zékenyen rezonált a világra. Olykor 
egy-egy mérkőzésen belül is képes 
volt eltűnni, csípőre tett kézzel álldo-
gálni távol a labdától. Sokat kritizál-
ták ezért a testtartásért, de ő csak visz-
szavonulása után árulta el, hogy így, 
a csípőn pihentetett kezekkel tudott 
regenerálódni, fújni egy kicsit. Volt, 
hogy esős időben minden játékos nya-
kig sárosan jött le a pályáról, míg Flóri 
meze hófehér maradt. Mégis életmű-
vének ez a része csak azért rögzült a 
közös emlékezetben, hogy érzékeljük, 
ő is emberből volt. Briliáns technikai 
tudása mellett elképesztő ritmusváltá-
sok, a fizika törvényeit meghazudtoló 
lefordulások, leheletfinom cselek jel-
lemezték, amit ruganyosság, kitűnő 
lövőkészség, gólérzékeny helyezke-
dés és komoly fejelőtudás egészítet-
te ki. Kortársai közül Bene Ferencet 
jellemezhetjük még így. Talán csak 
annyi volt kettejük között a különb-
ség, hogy Albert megjelenésében is 
artisztikus volt. A France Football pél-
dául így jellemzi az aranylabdásokról 
szóló összefoglalójában: „Intelligens, 
elegáns, jóképű.”
„A 4. percben Szimcsák I a 16-oson 
belülről lágyan középre íveli a labdát, 
Albert 2 méterről a bal alsó sarokba 
fejeli, 1:0. Dermedt csend…” – írta a 
Népsport a harmadik válogatott mér-
kőzése után. Ez volt az első találata 
a háromból. 1959. október 11.: Ju-
goszlávia-Magyarország 2-4. „Albert 
minden elismerést megérdemel, hi-
szen mesterhármasával döntő részese 
volt a győzelemnek. Nem állójátékot 
játszott, majdnem mindig eléje ment 
a labdának, s amikor megszerezte azt, 
ügyes cselekkel sokszor lerázta a ju-
goszláv védőket.” Így a sportnapilap. 
A Népszabadság tudósítója pedig így 
számolt be a történésekről: „Albert, 

Albert
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Albert... – hallatszott a tribünön az 
első magyar gól után, s a játék hátra-
levő idejében a közönségnek alkalma 
volt jól megjegyezni ezt a nevet.”
Az angolok is elkezdték a tanulást. 
1960. május 22-én 2:0-ra nyertünk elle-
nük a tinédzser Albert két góljával. Roy 
Pescett, a londoni Daily Mail rovatveze-
tője azt írta, hogy „van a magyar táma-
dósorban egy fiatal játékos, aki Walter 
Winterbottom szavaival élve egy-két 
éven belül a legnagyobbak közé kerül-
het. Ez a játékos Albert Flórián. Gyor-
sasága, gyors gondolkodása és az a 
rendkívüli képessége, amivel meg tudja 
ragadni a kínálkozó lehetőségeket, már 
ma is kiemeli az átlagból.”
1962-ben a chilei világbajnokságon 
Albert három mérkőzésen szerepelt, 
négy gólt szerzett, hatodmagával gól-
király lett. Az argentinok elleni cso-
portmeccsen Baróti mester pihentette, 
a Csehszlovákia elleni nyolcaddön-
tőn, amikor Schrojf kapus, a kapufa, 
Latyisev játékvezető és a göröngyös 
talaj összeesküdött ellenünk, sajnos 
ő is hibázott. Jacques Leroi, az AFP 
kiküldött  tudósítója ezt írta: „A ma-
gyarok fiataljai nagyon tehetségesek. 
Albert és Tichy egymaga képes meg-
fordítani egy mérkőzést.”
Ennek az esztendőnek az őszén már 
következtek a NEK-selejtezők (a 
Nemzetek Európa-kupája a mai Euró-
pa-bajnokság elődje). Az NDK, Wales 

és Franciaország előtt csoportelsőként 
végezve jutott be a magyar váloga-
tott a kontinens legjobb négy csapata 
közé. 1964 nyarán az elődöntőben a 
hosszabbításban elért találattal 2:1-re 
győztek ellenünk a házigazda spa-
nyolok, de a harmadik helyért 3:1-re 
nyertünk Dánia ellen. 
Ez év őszén a három barátságos vá-
logatott mérkőzésen Magyarország 
mind a hat gólját Albert Flórián sze-
rezte. Ez év végén az Aranylabda-sza-
vazáson a hatodik lett. Következtek a 
vb-selejtezők. Magyarország Auszt-
riával és az NDK-val volt egy cso-
portban, három győzelemmel és egy 
döntetlennel jutott ki Angliába. Köz-
ben 1965 őszén Bene és Albert gól-
jával 2:1-re legyőztük Olaszországot, 
soraikban Albertosival, Facchettivel, 
Rosatóval, Mazzolával, Rivával és 
Riverával, az 1968-as Eb-győztes és 
az 1970-es vb-ezüstös csapat vázával.  
A France Football írta: „Azok a szur-
kolók, akik jó előre megvásárolták 
a jegyüket, hogy részt vehessenek a 
magyar-brazil meccsen az 1966-os 
világbajnokságon, nagyrészt abban a 
reményben fizettek, hogy Pelét láthas-
sák alkotni. Aztán a hármas sípszót 
követően minden korábbit elfelejtet-
tek, mert egy másik ember elhomá-
lyosította a világbajnokokat: Albert 
Flóriánról van szó.” A szerző meg-
jegyzi, az Albert, Bene, Farkas hár-

mas olyan szinten érti ezt a szakmát, 
hogy minden további nélkül játszhat-
nának a brazil válogatottban is. 
Ehhez a minősítéshez annyit, hogy a 
brazilok 1958-ban, ’62-ben és ’70-ben 
is világbajnokok voltak, az 1954-es, 
magyaroktól elszenvedett vereségük-
tól az 1970-es világbajnoki döntőig 21 
vb-meccsen két döntetlen mellett csak 
kétszer kaptak ki, mégpedig Angliá-
ban Albertéktől és az Eusebio-vezette 
portugáloktól. A francia szaklap még 
hozzáteszi, hogy Albert Sárosihoz és 
Hidegkutihoz fogható karmester. Zse-
niális alkotása szimfóniára vagy ha-
talmas méretű freskóra emlékezteti az 
újságírót.
A France Football aláhúzza, hogy Al-
bert nem a világbajnokság évében, 
hanem egy esztendővel később kap-
ta meg a legjobb európai játékosnak 
járó díjat. „A tisztelet és a korrekció 
Aranylabdája volt ez, mert korábban 
másra ruházták ezt az elismerést.” 
Az 1968-as Európa-bajnokság négyes 
döntőjébe nem jutott be a magyar 
válogatott. A selejtezőcsoportból a 
negyeddöntőbe tovább lépve a Szov-
jetunió elleni itthoni 2:0-s sikerre 0:3 
volt a válasz Moszkvában. Az ittho-
ni mérkőzésen mint az esztendő első 
válogatott találkozóján, 80 000 néző 
előtt illett (kellett) volna átadni az 
Aranylabdát Albertnek. Ehelyett egy 
szűk körű ünnepségen a Gundelben 
nyújtotta át a díjat a francia szaklap 
főszerkesztője. A kommunista hata-
lom tartózkodott a sztárcsinálástól.
Jött a mexikói vb selejtezősorozata és 
Albert vesszőfutása. Dániában 1969. 
május 15-én lépett pályára a váloga-
tott. Korábban ötször találkoztak a 
felek, a magyarok mindegyik mérkő-
zést megnyerték, a gólarány 23:1 volt. 
Előbb Dunai II sérült meg, majd két 
perccel később Albert ütközött a dán 
kapussal. Flórinak térdszalagjai sza-
kadtak, két évig nem tudott visszatér-
ni a válogatottba. A mérkőzésen 3:2-
es dán győzelem született. 
Albert 1971. április 4-én tért vissza 
a válogatottba Ausztria ellen. Ezzel 
együtt már csak ötször öltötte fel a cí-
meres mezt, majd 1974. május 29-én 
15 percre visszatért elbúcsúzni Jugo-
szlávia ellen.
A legnagyobb magyar labdarúgók 
egyike az NB I-ben 351 mérkőzésen 
256 gólt szerzett. Mindene volt a Fra-
di és a családja. 

Tanítani való mozdulat – mind Alberté, mind a védőé.
A magyar futball utolsó Császára a Népstadionban, a válogatott mezében 

mindössze két mérkőzést veszített. A szovjetek és az osztrákok ellenit is 
még a huszadik születésnapja előtt

Albert
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Csodálatos pályafutásának néhány 
állomása a klubjával: négysze-
res magyar bajnok, MNK-győztes, 
VVK-győztes, háromszoros magyar 
gólkirály, a BEK gólkirálya (65-66). 

ifj. Albert Flórián
(Budapest, 1967. 12. 12. –)

Válogatottság: 6 (0) 
1993: HUN-SVE 0-2, HUN-RUS 1-3. 
1994: HUN-SLO 0-1, NED-HUN 7-1, 
BEL-HUN 3-1. 1966: HUN-AUT 0-2. 
Mérlege: 0-0-6. 
Klubjai: Ferencvárosi TC (1987-
1996), Maccabi Petah Tikva FC 
(1996-1997), Ferencvárosi TC (1997 
-1998), FC Red Star Saint-Ouen 
(1998-1999), BKV Előre SC (1999-
2000), Felsőpakony SK (2004-2006), 
Soltvadkerti TE (2008-2009). 
A háromszoros magyar bajnok lab-
darúgó a pengés középpályások közé 
tartozott. Sok sérülés akadályozta ab-
ban, hogy kiteljesedjen a pályafutása, 
viszont szerencsésebb periódusaiban a 
Ferencvárosban kiválóan szervezett és 
gólerősen játszott. 
A válogatottban történt bemutatko-
zásakor ezt nyilatkozta édesapja: „A 
magyar labdarúgás történetében is rit-
kaság, hogy apa és fia is bekerüljön a 
sporttörténelembe, mint a nemzeti ti-
zenegy tagja. Flórika 1967. december 
tizenkettedikén született, éppen akkor, 
amikor engem Európa legjobb játéko-
sának, aranylabdásnak választottak. 
Fiam válogatottban történő bemutatko-
zásának éppen úgy örülök, mint akko-
ri sikeremnek, mert bármilyen nehéz 
helyzetben is van a magyar labdarúgás, 
a válogatottban való szereplésnek az én 
szememben változatlanul rangja, tekin-
télye van. Hajdanán én is a svédek ellen 

mutatkoztam be a válogatottban...”

Amsel (Angyal) Ignác
(Kispest, 1899. 01. 17 – Rio de Jane-
iro, 1974. 07. 15).

Válogatottság: 9 (0).
1921: HUN-POL 1:0, 1922: AUT-
HUN 2:2. 1923: AUT-HUN 1:0. 1927: 
HUN-TCH 1:2. 1928: ITA-HUN 4:3, 
HUN-AUT 5:5. 1930: AUT-HUN 2:3, 
GER-HUN 5:3. 1931: TCH-HUN 3:3. 
Mérlege: 2-3-4. 
Klubjai: Kispest (-1921), Csabai AK 
(1921-1922), FTC (1922-1925), Anco-
nitana (1925-1927), FTC (1927-1931).   
Amsel első válogatottsága tele volt ku-
riózummal. Ez volt az első hivatalos 
mérkőzésünk lengyel barátainkkal; ez 
volt Pluhár Istvánnak, a később legen-
dává váló szpíkernek játékosként válo-
gatott mérkőzései közül a második és 
egyben az utolsó; s Amsel, aki ekkor a 
Békéscsabábában védve hívta fel ma-
gára a figyelmet, a szünetben az első 
sztárkapust, Zsák Károlyt váltotta. A 
második válogatottsága alkalmából 65 
000 néző előtt védhetett Bécsben, majd 
1923-ban is védett egyszer a sógorok 
ellen. Ekkor történt meg először a vá-
logatott történetében, hogy büntetőt 
hárított a kapusunk, nevezetesen Wise-
rét. Egészen 1925-ig ez még Zsák kor-
szaka volt, így a hatalmas kezei miatt 
Pók becenévre hallgató, merész kifu-
tásairól híres kapus csak 1927-ben tért 
vissza a válogatottba. Igaz, 1925-27-
ben Olaszországban védett, így nem is 
volt szem előtt.

Amsel három őrült mérkőzés részese 
volt: Európa-kupa selejtezőn Olasz-
ország-Magyarország 4:3, barátságos 
meccseken Magyarország-Ausztria 5:5 
és Németország-Magyarország 5:3. A 
római meccs előrevetítette az olasz vá-
logatott 1934-es és 1938-as világbajno-
ki szerepléseinek körítését. „A fanati-
zált olaszokkal szemben lehetetlen volt 
győzni, pedig jobbak voltunk” – írta 
alcímben a Nemzeti Sport. 2:0-s veze-
tésünk után „így nem lehet tovább ját-
szani” – üzente félidőben Mussolini az 
olaszoknak. Négy olasz miniszter ment 
le a tribünről a szünetben a játékosaik-
hoz. Amsel hősiesen védett, bár az első 
gólnak potya szaga volt.    
1928-ban már a 62. osztrák-magyart 
játszottuk. Az 5:5-re végződött találko-
zón, sáros páyán már három góllal is 
vezettünk, de a halfok elfáradtak, és a 
védelem betlizett, köztük Amsel is. A 
németektől elszenvedett vereség után 
mindenki dícsérte a magyarok tech-
nikai fölényét, de beszédes a lipcsei 
Sportsonntag című lap értékelése: „A 
német legénység megmutatta, hogy 
nemcsak a hit, de az akarat is képes 
a hegyeket megmozgatni.” Amselről, 
aki Angyalként is szerepelt, azt írta a 
magyar sportnapilap, hogy „a kapusok 
legelső klasszisába tartozik, de a gó-
lokkal szemben tehetetlen volt.” 
Amsel Ignác 1945-ben Brazíliában te-
lepedett le. Itt és Argentinában dolgo-
zott hatalmas kezeivel masszőrként. 
Rióban van nyughelye. 

Andrusch József
(Budapest, 1956. 03. 31. –) 

Andrusch
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Válogatottság: 5 (0). 1984: MEX-
HUN 2-0, HUN-AUT 3-1, NED-HUN 
1-2, CYP-HUN 1-2, QAT-HUN 0-3. 
Mérlege: 4-0-1.
Klubjai: Hódmezővásárhelyi Porcelán 
(1974-1975), Fősped Szállítók (1975-
1976), Volán SC (1976-1980), Dorogi 
AC (1980-1982), Budapesti Honvéd 
(1982-1987), Vasas (1987-1990).
A maga 173 centiméteres magasságá-
val abban a korszakban lett elismert 
kapus, amikor a poszton már csak jó-
val megtermettebb játékosok jutottak 
szóhoz. Kiváló ütemérzék, bátorság, 
gyorsaság jellemezte. Kissé későn, 
csak 26 évesen lett élvonalbeli játékos, 
de két évvel később már korszakos 
teljesítményt nyújtva aktív szerepet 
játszott a Mezey-féle csapat kijutásá-
ban a mexikói világbajnokságra. Há-
romból három nyertes vb-selejtező 
fűződik a nevéhez. Ezek közül a nagy 
sorozat első találkozója (Magyaror-
szág-Ausztria 3-1) és a rotterdami di-
adal (Hollandia-Magyarország 1-2, az 
ellenfélnél Rijkaard, Gullit, Van Bas-
ten) emelkedik ki. Andrusch ott volt a 
vb-keretben is.
Visszavonulása után volt sportvezető is, 
de a nemzeti válogatottnál és klubokban 
kapusedzőként találta meg a számítását.    

Arany László
(Tatabánya, 1971. 03. 09. –)

Válogatottság: 3 (0). 1995: TUR-
HUN 2-0, SUI-HUN 3-0. 1996: CRO-
HUN 4-1. Mérlege: 0-0-3.
Klubjai: Tatabányai Bányász (1989-
1991), Dorogi Bányász (1991), Tata-
bányai Bányász (1991-1992, Keszthe-
lyi Haladás (1992-1994), Debreceni 
VSC (1994-1996), Ferencvárosi TC 

(1996-1997), Kispest-Honvéd FC 
(1997), Debreceni VSC (1997-1998), 
Zalaegerszegi TE (1998-1999), Lom-
bard FC Tatabánya (2000),Nyíregy-
háza Spartacus (2000-2001), Hajdú-
dorog (2001-2002).
A kiváló cselező készségű támadó kö-
zéppályás Eb-selejtezőn a Hakan Sü-
kür-féle sikeres török válogatott ellen 
mutatkozott be Isztambulban. A sima 
vereség ellenére jó benyomást keltett 
harcos, kemény és csibészes játéká-
val. Egy hónap múlva ugyanebben a 
sorozatban szűk félórát kapott Svájc 
ellen, de nem tudott fordítani a játék 
képén. Utolsó fellépésén a horvátok 
átsétáltak rajtunk, Davor Sukerék épp 
indultak fölfelé, mi meg a mélypontot 
vettük célba. Csank János szövetségi 
kapitány nyilatkozta a sportnapilap-
ban, hogy „a futballt máshol teljesen 
másképp kezelik, mint nálunk.”

Aranyos Imre 
(Kisvárda, 1966. 06. 13. –)

Válogatottság: 3 (0). 1996: ENG-
HUN 3-0, HUN-ITA 0-2. 1997: HUN-
AUS 1-3. 
Mérlege: 0-0-3.
Klubjai: Eger SE (1984-1985), Buda-
pesti Honvéd (1985-1987), Szarvasi 
Vasas (1987-1990), Eger SE (1990-
1992), Vác FC Samsung (1992-1995), 
Budapesti VSC (1995-1996), Ferenc-
városi TC (1996), Vasas (1996-2001), 
Kispest-Honvéd (2001-2002), Vasas 
(2002-2004). 
A váci bajnokcsapat hangyaszor-
galmú középpályása három vesztes 
válogatott mérkőzésen szerepelt 
Csank János keze alatt. Első válo-
gatott meccsén a 82. percben állt be 

0-3-nál. A másodikon a 39. percben 
az olasz művészek ellen (Maldini, 
Del Piero, Ravanelli) igyekezett. 
Az utolsó találkozóján a 70. szü-
letésnapját ünneplő Puskás Ferenc 
előtt tisztelgett a válogatott. Csank 
szerint is ólomlábakon mozgott a 
csapat. Aranyos Imre az utolsó 8 
percre állt be.  

Aspirány Gusztáv 
(Budapest, 1925. 09. 17 – Budapest, 
1971. 12. 23)

Válogatottság: 2 (0). 1953: BUL-
HUN 1:1. 1957: HUN-FRA 2:0.
Mérlege: 1-1-0.
Klubjai: Dózsa MADISZ (1945-
1946), Goldberger SE (1948-1949), 
Dorogi Bányász (1949-1953), Újpes-
ti Dózsa (1953-1958). 
A magyar labdarúgás aranykorszaká-
ban 1953. október 4-én két A és két B 
válogatott lépett pályára. Szófiában 
a második A csapatunk Bulgária el-
len szerepelt, és itt mutatkozott be a 
Dorogban feltűnt, de ekkor már a Bu-
dapesti Dózsa játékosaként Aspirány 
Gusztáv. Csak négy évvel később 
következett a második lehetőség. Az 
atlétikusan képzett, zömök felépítésű 
csatár két góljával vertük az Európa 
legjobbjának tartott franciákat (Just 
Fontaine mellett az ex-Ganz-játékos, 
Újlaki József szerepelt jobbösszekö-
tőként) 94 000 néző előtt. A magyar 
futball erejét mutatja, hogy ennek a 
komoly kvalitású játékosnak mind-
össze két válogatottság jutott.      

Avar (Auer II) István 
(Arad, 1905. 05. 30. – Kaposvár, 
1977. 10. 13.)

Arany
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Válogatottság: 21 (24). 1929: HUN-
AUT 2:1 (1). 1930: HUN-NED 6:2 (3), 
AUT-HUN 2:3. 1931: TCH-HUN 3:3 
(3), HUN-SUI 6:2 (3), YUG-HUN 3:2 
(2), HUN-TCH 3:0 (1), HUN-AUT 2:2, 
HUN-SWE 3:1 (2), ITA-HUN 3:2 (2). 
1932: EGY-HUN 0:0, SUI-HUN 3:1, 
HUN-GER 2:1. 1933: HUN-SUI 3:0 
(2), AUT-HUN 2:2 (1). 1934: HUN-
BUL 4:1, HUN-ENG 2:1 (1), AUT-
HUN 2:1, ITA-HUN 4:2 (1), IRL-HUN 
2:4 (2). 1935: SUI-HUN 6:2. 
Mérlege: 11-4-6.    

Klubjai: AMEFA Arad (1921-1926), 
Colțea Brașov (1926-1928), Újpest 
FC (1928-1936), Rapid Bucureș-
ti (1936-1941), Kaposvári Rákóczi 
(1941-1945).
A magyar labdarúgás gazdag törté-
netének egyik legjobb játékosát, a 
somogyi gyökerű Bene Ferencet az 
az Avar István ajánlotta az Újpest fi-
gyelmébe, aki négyszer volt magyar, 
kétszer román bajnok, odaát gólki-
rályságig, a magyar címeres mezben 
1934-ben világbajnoki negyeddön-
tőig jutott. A magyar válogatottban 
1929 és 1935 között 21 mérkőzésen 
24 gólt ért el. Avar nacionáléjához 
hozzátartozik, hogy a BEK és a BL 
elődjének tekinthető Bajnokok Tor-
náján a győztes Újpest FC-ben is 
főszereplő, gólgyáros volt. Ezt a 
versengést 1930-ban rendezték meg 
Svájcban, meghívták a fontosabb 
európai nemzetek bajnokcsapatait, 
közülük tíz ott volt a Servette ez al-
kalommal átadott stadionjában. És az 
Újpest a spanyol, a holland, a sváj-
ci, végül a csehszlovák bajnok ellen 
győzve, 16-1-es gólkülönbséggel lett 
Európa legjobbja. 
Avar István híresen nagy lövő, el-
lenállhatatlan csatár volt. Bombái 
mellett 40-50 méteres keresztlab-
dái tették híressé. Önmagáért beszél 

rendkívüli, 1,14-os gólmutatója (a 
román válogatottban 1926-27-ben 2 
mérkőzésen 3 gólt jegyzett). A ma-
gyar válogatottban háromszor is lőtt 
három gólt (Hollandia, Csehszlová-
kia és Svájc ellen). Bemutatkozás-
ként az osztrákok ellen egy gól és 
egy gólpassz volt a teljesítménye, de 
így is a kritikusai a szervezőjátéka 
hiányosságaira mutattak rá. Erre a kö-
vetkező meccsén a hollandoknak hár-
mat vágott és adott egy gólpasszt, mire 
egy 6:2-es győzelem után azt kapta a 
sportlaptól, „ludas abban, hogy a csa-
tárjáték nem volt igazán magyaros és 
igazán nagyvonalú.” 
Annak ellenére, hogy a korszak leg-
hatékonyabb gólfelelőse volt (az 
Újpestben 149 mérkőzésen 161 gólt 
szerzett), az első és utolsó válogatott-
sága között lejátszott 44 mérkőzésből 
csak 24 jutott neki. A sportlapok tudó-
sításaiból a kapura állandó veszélyt 
jelentő, erőszakos, megalkuvást nem 
ismerő támadó alakja rajzolódik ki, 
aki egyébiránt a válogatottban több-
ször szerepelt összekötőként a fradis-
ta, szintén center Turay József mel-
lett. Avar a 9 tétmeccsén 10 gólt lőtt. 
Kitartására, sportszerűségére jellem-
ző, hogy öt év hadifogság után 48 
évesen játékos-edzőként segítette a 
kaposvári labdarúgás újjáélesztését.

Avar István kapura lő a svájciak elleni mérkőzésen.

Avar
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Czeczeli Károly
(Barcs, 1951. 12. 04. – Nyíregyháza, 
2017. 04. 10.)

Válogatottsága: 1 (0).
1975: HUN-BUL 2-0. 
Mérlege: 1-0-0.
Klubjai: Egri Dózsa (1968-1974), Vi-
deoton SC (1974-1978), Nyíregyházi 
VSSC (1978-1984).
Mindegyik csapatában szerették, mert 
karakteres és tiszta szívű játékos volt. 
Barcsról került Egerbe, innen első NB 
I-es edzője, Kovács Ferenc kérésére 
került Fehérvárra, majd Nyíregyháza 

következett. A pálya baloldalán védő-
ként, középpályásként és csatárként 
is lehetett rá számítani, de többnyire 
felfutó balbekket játszott. Lendületes 
volt, kitűnően centerezett és hatal-
mas lövőerővel tüzelt. Az élvonalban 
201/24 volt a mutatója.

Czéh László
(Kecskemét, 1968. 02. 01. –)
Válogatottsága: 2 (0).
1992: QAT-HUN 1-4, QAT-HUN 1-1.
Mérlege: 1-1-0.
Klubjai: Kecskeméti SC (1986-1988), 
Pécsi MSC (1988-1992), Video-
ton-Waltham (1992-1994), Ferencvá-
rosi TC (1994-1995), Beitar Jerusalem 
(1995-1995), Maccabi Ironi Ashdod 
(1995-1996), Maccabi Netanya (1996-
1997), Hapoel Jerusalem (1997-1998), 
Maccabi Netanya (1998-2000), Hapeol 
Jerusalem (2000-2000), Hapeol Be-
it-Shean (2000-2001), Kecskeméti TE 
(2001-2003), Abádszalóki SE (2006-
2010), Kecskeméti LC (2010-?).
Szülővárosában mindenki tudta, hogy 
Czéh Laci igazi pengés játékos, de 
csak a Pécsben lett országosan ismert 
és később, a Videotonnál szerepelve 
válo gatott labdarúgó. Bajnokságot 
pe  dig a Fradival nyert. Két kupagyő-
zelmét megosztotta a Pécs és a Vidi 
között. Hat év alatt öt izraeli klubban 
játszott. NB I-es mutatója: 186/28. Je-
nei Imrénél kétszer játszott Dohában, 
Katar ellen.

Czibor Zoltán
(Kaposvár, 1929. 08. 23. – Győr, 1997. 
09. 01.)
Válogatottsága: 43 (17).

1949: HUN-AUT 6:1, SWE-HUN 2:2, 
HUN-POL 8:2. 1950: HUN-AUT 4:3, 
BUL-HUN 1:1. 1951: HUN-POL: 
6:0 (1), TCH-HUN 1:2, HUN-FIN 
8:0 (1). 1952: HUN-GDR 5:0, URS-
HUN 2:1, POL-HUN 1:5, FIN-HUN 
1:6, ROM-HUN 1:2 (1), HUN-TUR 
7:1, HUN-SWE 6:0, YUG-HUN 0:2 
(1), SUI-HUN 2:4, HUN-TCH 5:0. 
1953: HUN-AUT 1:1 (1), ITA-HUN 
0:3, SWE-HUN 2:4, HUN-SWE 2:2 
(1), ENG-HUN 3:6. 1954: EGY-HUN 
0:3, AUT-HUN 0:1, HUN-ENG 7:1, 
HUN-KOR 9:0 (1), HUN-FRG 8:3, 
HUN-BRA 4:2, HUN-URU 4:2 (1), 
FRG-HUN 3:2 (1), HUN-TCH 4:1, 

C

CZECZELI
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HUN-AUT 4:1 (1). 1955: HUN-URS 
1:1, TCH-HUN 1:3 (1), HUN-AUT 
6:1 (2), HUN-SWE 4:2 (2), HUN-ITA 
2:0. 1956: TUR-HUN 3:1, YUG-HUN 
1:3 (1), URS-HUN 0:1 (1), FRA-HUN 
1:2, AUT-HUN 0:2.
Mérlege: 35-5-3.
Klubjai: Komáromi MÁV (1945-
1948), Ferencvárosi TC/ÉDOSZ SE 
(1948-1951), Csepeli Vasas (1951-
1953), Budapesti Honvéd (1953-
1956), FC Barcelona (1958-1961), 
RCD Espanyol (1961-1962), CD 
Europa (1962-1962), FC Basel (1962-
1962), FK Austria Wien (1962-1962), 
Primo Hamilton FC (1963-1963).
Páratlan pályafutásának megítélésé-
ben rendre előkerül a téma, hogy a 
svájci világbajnoki döntőben jobb-
szélsőként lépett pályára, mintha ő 
maga jelentkezett volna erre a szerep-
re. Sebes Gusztáv jól tudta, hogy Czi-
bor eredetileg jobblábas, és utánpótlás 
játékosként többnyire jobbszélsőként 
szerepelt. Nos, a szövetségi kapitány 
egyszeri döntése árnyékként vetül ma 
is a tisztes életműre. Czibor édesapja 
MÁV tisztviselő volt, így ő is vasutas 
lett, méghozzá mozdonyvezető. Két 
bátyjával játszott a Komáromi MÁV 

csapatában, így sokáig Czibor III né-
ven szerepelt. 1948. május 1-jén is 
ez a név szerepelt a jegyzőkönyvben, 
amikor a BLASZ és Nyugat-Magyar-
országi ifjúsági válogatottja küzdött 
meg egymással. Czibor gólt lőtt, re-
mekül játszott, és még ezen a nyáron a 
Ferencváros játékosa lett, majd e mér-
kőzés után egy évvel már a magyar 
válogatottban is bemutatkozhatott. 
Czibort nem volt nehéz fölfedezni, 
mert egészen egyéni, kiszámíthatatlan 
irány- és ritmusváltások jellemezték, 
ráadásul egyáltalán nem ragaszkodott 
a posztjához, elölre, hátra és keresztbe 
is szívesen elkalandozott. A személyi-
sége is ilyen volt: szenvedélyes, lob-
banékony, kiszámíthatatlan. Állítólag 
Puskás akasztotta rá becenevét (Bo-
lond), ami sok mindent elárul Czibor-
ról, no meg kettejük kapcsolatáról is. 
Első három válogatott találkozója után 
hat mérkőzéses szünet következett, 
majd 1950 októberében visszaszerezte 
helyét a honvédos Babolcsaytól. A kö-
vetkező harminc mérkőzésből huszon-
hat alkalommal szerepelt a kezdőben. 
A helsinki olimpián az olaszok elleni 
nyitómeccsünkön (3:0 ide), még Hi-
degkuti játszott balszélsőt, és bár zavart 

keltett azzal, hogy folyton befelé cse-
lezett, a következő meccstől már Czi-
bor volt újra a balszélső. Az olimpián 
egyet lőtt a románoknak, majd az ő 88. 
percben szezett találata biztosította be a 
győzelmet a jugoszlávok ellen a döntő-
ben. Helye újra megkérdőjelezhetetlen 
volt. 1953. október 4-én a csehszlo-
vákok fölött aratott 5:1-es győzelem-
kor rövid közlemény szólt arról, hogy 
„Kocsis és Czibor fegyelmi okokból 
maradt ki”. Ezután Bulgária ellen Ba-
bolcsay, Ausztria ellen az újpesti Tóth 
szerepelt a balszélen. Közben Czibor a 
Fradiból a Csepelhez igazolt, állítólag 
azért, mert így könnyebben juthatott 
el a Honvédig, ahová 1953-ban meg 
is érkezett. Itt aztán összeállt a Budai, 
Kocsis, Babolcsay, Puskás, Czibor csa-
társor, amit a világ összes klubja és vá-
logatottja elfogadott volna.
A kisebb fegyelmi malőr ellenére a vá-
logatottban a berni világbajnoki dön-
tőig biztos helye volt, de mintha az ő 
felelőssége lett volna a vereség, a kö-
vetkező 7 mérkőzésen Fenyvesi Máté 
szerepelt a támadósor baloldalán. Eb-
ben a korszakban, egészen az 1955. 
szeptember 25-én a Szovjetunió ellen 
játszott meccsig (1:1 itthon, 103 000 

Czibor Zoltán akcióban az angolok ellen a Népstadionban

CZIBOR
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osztrák csapatokban, gyakorlatilag 
abbahagyta az aktív játékot. 1990-
ben tért haza Komáromba. 

Czvitkovics Péter
(Székesfehérvár, 1983. 02. 10. –)
Válogatottsága: 10 (0).

2006: MLT-HUN 2-1. 2010: HUN-
MDA 2-1, HUN-SMR 8-0, HUN-LTU 
2-0, HUN-NED 0-4, NED-HUN 5-3. 
2011: LUX-HUN 0-1, SMR-HUN 
0-3, HUN-ISL 4-0, HUN-LIE 5:0.
Mérlege: 7-0-3.
Klubjai: MTK Hungária FC/MTK 

néző), Czibor visszatéréséig Fenyvesi, 
Szimcsák és Hidegkuti kapott bizalmat 
a poszton, igaz Czibor egyszer játékle-
hetőséget kapott a balösszekötő helyén, 
egyszer pedig egy félidőre centerként.
1956 őszén az utolsó négy válogatott 
mérkőzésén győztes csapat tagja volt. 
Itthoni karrierje során nyert olimpiai 
bajnokságot, Európa Kupát, világbaj-
noki ezüstérmet és háromszor magyar 
bajnokságot. 1955-ben 20 találattal 
gól király lett.
1956 vérzivatarában többek mellett 
ő is az emigrációt választotta. Előbb 
az AS Roma játékosa lett, de mielőtt 
pályára léphetett volna, utolérte az 
MLSZ és a FIFA eltiltása. A Barce-
lona sztárja, Kubala László sietett 
a segítségére, pénzügyileg támogat-
ta és kijárt neki egy jó szerződést a 
katalán klubnál. Czibor, aki három 
esztendőre kötelezte el magát, az 
első évében bajnoki címhez segítette 
a Barcelonát, ahol már hat éve vár-
tak erre a sikerre. A csapat Cziborral 
címvédőként megnyerte a VVK-t, 
majd a BEK-ben vitézkedett. A nyol-
caddöntőben kiverték a címvédőként 
induló Real Madridot, majd a sorozat 
végén Bernben, az elátkozott Wank-
dorf stadionban mérkőztek a Benfi-
cával. Kocsis és Czibor találatára 
hárommal válaszoltak a portugálok. 
A Barcelona nem újította meg lejárt 
szerződését, így egy évig az Espan-
ol játékosa volt, majd – bár alkal-
manként szerepelt katalán, svájci és 

Budapest FC (1998-2007), Debreceni 
VSC (2007-2011), KV Kortrijk (2011-
2012), Debreceni VSC (2012-2013), 
Puskás Akadémia FC (2013-2014), 
Vasas FC (2015-2017), BFC-Siófok 
(2017), Budaörsi SC (2017-2019), III. 
ker. TVE (2019-).
A Videotonban nevelkedett, de 16-on 
innen az MTK-ban mutatkozott be az 
élvonalban. Két évvel korábban azzal 
tűnt fel, hogy messze a legfiatalabb 
játékosként szerepelt a fehérváriak 
NB I U19-es keretében. És ezt nem 
erős akceleráltsággal érte el, hanem 
azzal, hogy ő volt a leggyorsabb és a 
legügyesebb. Aztán az MTK-nál, bi-
zonyítva, hogy ők is tudnak hibázni, 
egy év alatt a konditermi munkával 
ráraktak tíz kiló izmot, és odalett a 
gyorsaság. Czvitkovics játékosként 
az egyik legsikeresebbnek mondhat-
ja magát, hiszen négyszer lett baj-
nok, ugyanennyiszer kupagyőztes, és 
magyar csapatban 35-ször szerepelt 
nemzetközi kupatalálkozón. A nyolc-
vanas évek végétől hosszú agóniába 
került magyar futball egyik legte-
hetségesebb játékosa volt, aki már 
nagyon fiatalon képessé vált fazont 
szabni a csapatának. Mindössze tíz 
válogatottságot mondhat magáénak. 
Ebből hétszer győztes csapat tagja 
volt, de egyik mérkőzést sem játszot-
ta végig. Épp 270 perc jutott neki, 
összesen három meccsnyi idő. Köny-
vünk nyomdába adásakor az NB II-es 
Budaörs játékosa.

Magyar-brazil az 1954-es világbajnokságon, Czibor és Castilho kapus harca

CZVITKOVICS
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Braun Csibi felhőfejese

 Tartunk tőle, hogy a történet 
nem igaz, mégis jól hangzik, anek-
dotaként fennmaradt immár egy év-
századon keresztül. Állítólag Ferenc 
József osztrák császár és magyar 
(valamint cseh) király megkérdezte 
egyik alattvalóját egy futballmérkő-
zés plakátját megpillantva: „Mond-
ja, milyen mérkőzés lesz?” Mire a 
válasz: „Osztrák–magyar, fenség”  
 Erre az öreg király: „Jó, jó, 
de kivel játszunk?”
 I. Ferenc József nyolcvanhat 
évesen, 1916. november 21-én hunyt 
el, akkoriban a két válogatott az első 
világháború kitörése miatt szinte 
csak egymással mérkőzött. Az ural-
kodó a halála előtt bő két héttel már 
a harmincnegyedik osztrák–magyar 
eredményéről értesülhetett, s aztán 
1917-től még gyakoribbá váltak a 
párharcok: Az osztrák csapat 1920. 
május 2-vel bezárólag – a mai szá-
mítás szerint – hatvanhárom mérkő-
zést vívott, ezekből negyvenhatot a 
magyarokkal. Ugyanez fordítva: a 
magyar nemzeti tizenegy a hetvenne-
gyedik mérkőzésénél tartott, ezekből 
volt negyvenhat az osztrákok elleni. 
 1914 nyarától a Monarchia 
felbomlásáig csupán három alka-
lommal fordult elő, hogy az osztrák 
válogatott nem a magyar, hanem a 
politikailag semleges Svájc legény-
sége ellen lépett pályára. A magyar 
válogatott még kevesebbszer, csak 
egyszer váltott ellenfelet, szintén a 
svájciakkal játszva. 

 A tízes évek második fe-
lének párharcaiban a magyarok 
sokkal erősebbek voltak, tizenöt 
mérkőzésből csupán hármat ve-
szítettek el. Ahogyan a Sporthír-
lap, egyébként nagyon cizelláltan 
1918 októberében megfogalmazta: 
„Mindegyik újabb találkozása a tra-
dicionális vetélkedésben résztvevő 
feleknek újabb bizonyságát szol-
gáltatta annak, hogy a háborús kö-
rülmények sújtó csapásait a magyar 
footballsport előbb és könnyebben 
heverte ki és hogy ennek következ-
ményeképp sikerült a hegemóniát a 
monarchiában kezébe ragadnia.”
 A fentiekből is következő-
en, azok a játékosok, akik ebben a 
korszakban élték meg válogatottbe-
li pályafutásukat vagy annak nagy 
részét, leggyakrabban az osztrákok-
kal játszottak. A legszembetűnőbb 
Schaffer Alfréd, a legendás Spéci 

példája, aki a tizenöt válogatott-
ságából tizennégyen az osztrákok 
ellen szerepelt. Tizenhat gólt rú-
gott a nemzeti tizenegy mezében a 
„sógoroknak”, ezzel az örökrang-
listán második a korszak másik szu-
persztárja, a nála lényegesen hosz-
szabb válogatottbeli karriert befutó 
Schlosser Imre mögött. Mindössze 
egy olyan futballista akadt, Ne-
mes-Neufeld Sándor, aki a magyar 
válogatottban (1918-ban és 1919-
ben), majd az osztrákban (1925) is 
szerepet kapott.
 Akadtak politikai szem-
pontból is különleges mérkőzések, 
az egyik ilyen volt az 1917. július 
15-én a bécsi újság, a Fremdeblatt 
kezdeményezésére létrejött jótékony 
célú találkozó, a Galíciában harcoló 
törökök megsegítésére. A mérkőzés 
után Schlosser Imre, a magyar csa-
pat kapitánya átvette a Monarchiába 
akkreditált török nagykövet által fel-
ajánlott nagy ezüstserleget. 
 A politikai fordulat alig la-
zította a két futballszövetség közöt-
ti kapcsolatot, sőt, még a Bécsbe 
igazoló magyar sztárjátékosok al-
kalmazása is csak rövid ideig tartó 
vitát szült. Egészen az Anschlussig 
minden évben legalább kétszer meg-
mérkőztek a felek. A második világ-
háború után is a magyar válogatott 
az első két mérkőzését az osztrákok 
ellen vívta, az európai párosítások 
közül ez érte el először, 1955-ben, a 
százas álomhatárt.

Osztrák kontra magyar
Meggypiros mezbenNemzeti Értékek Könyvsorozat 
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 „Sárosi nagyon nagy volt 
ezen a mérkőzésen, klasszissal 
nőtt a mezőny fölé. Önbizalma 
– úgy látszik — csorbítatlan, for-
mája, az a bizonyos húsvéti forma. 
Nem csodálatos, hogy ennek a két 
tényezőnek a birtokában ezen a 
mérkőzésen életének egyik legna-
gyobb játékát nyújtotta és hatalmas 
győzelemhez juttatta a magyar szí-
neket. Legnagyobb dicsérete talán 
nem is az, hogy mint középcsatár 
olyan nagy volt, hanem az, hogy 
összekötőben, ezen a számára kis-
sé szokatlan szerepkörben micso-
da klasszisjátékosnak bizonyult! 
Az összekötő szerepnek nemcsak 
a támadó, hanem a védekező ré-
szét is pompásan látta el. A magyar 
mezőnyből ő fejelt legjobban, ő 
osztogatott legjobban és rendkívül 
ötletes és ügyes volt a helyzetek 
kihasználásában. Alighanem párat-
lan a válogatott mérkőzések törté-
netében, hogy egy játékos hét du-
gót rúgjon. Sárosi ezzel a játékával 
újból bebizonyította, hogy a lab-
darúgás legnagyobb mesterei közé 
tartozik.” – így a Nemzeti Sport. 
 „A legjobb Orth Györgyre 
emlékeztetett váratlan fordulata-
ival, zsonglőrszerű labdakezelé-
sével, mindig halálosan pontos 
passzaival, végül ellenállhatatlan 
kitöréseivel és bombaszerű, ki-
számíthatatlan lövéseivel” – így 
pedig az Est. 
 „Nagy nemzetközi csaták 
világraszóló győzelmei mutatják 
Sárosi György futballkarrierjét. 

Azóta doktor is lett belőle, de a kö-
zönség továbbra is csak Gyurkának 
hívja, ő a magyar sporttársadalom 
kedves Gyurkája, aki most is meg-
maradt ugyanolyan szerénynek, 
mint azelőtt. Egyedül legutóbbi 
ellenfelei, az Austria, a Lazio, és a 
derék Plánička kapus mondhatják, 
nem szerénytelenség-e ennyi gólt 
lőni. Vasárnap közel 30 000 ember 
kórusban Gyurkázott, a rádión ke-
resztül százezrek hallgatták Sárosi 
csodálatos teljesítményének ismer-
tetését s a magyar lapokon kívül a 
világ összes lapjai megemlékeznek 
arról, hogy a magyar válogatott 
csapat 8:2-ra megverte a csehszlo-
vákat” – ez pedig a Színházi Életből 
való idézet.

 1937-ben a három évvel 
korábban világbajnoki ezüstérmes 
csehszlovákok ellen nehéz mérkő-
zésre volt kilátás. Nem egészen egy 
évvel korábban Prágában 5:2-re ki-
kapott a magyar csapat. Szeptember 
19-én, a Hungária  úton, a csehszlo-
vákok ellen szerencsére minden 
másképpen alakult, igaz, csak az 
első félóra után. A Csikós – Futó, 
Korányi I – Magda, Turay, Dudás – 
Sas, Sárosi, Cseh II, Zsengellér, Ke-
mény összetételű tizenegy Zsengel-
lér Gyula góljával ugyan vezetett, 
de aztán a vendégek Říha és Rulc 
révén fordítottak. Ám akkor követ-
kezett a 25. születésnapját három 
nappal korábban ünnepelt – ha úgy 
vesszük, önmagának pazar utólagos 
születésnapi ajándékkal kedveske-
dő – Sárosi György. Soha, egyetlen 
más magyar játékos sem szerzett 
hét gólt egy A-válogatott mérkő-
zésen. Később maga is azt mondta, 
ez volt élete legjobb 90 perce – pe-
dig hát nem volt könnyű a válasz-
tás. Ezen a napon azonban minden 
sikerült neki. A 34. percben 2:2-re 
alakította az állást, majd a második 
félidőben további hat gólt szerzett. 
Nem akárkinek lőtte, hanem Fran-
tišek Pláničkának, a csehszlovákok 
világbajnoki ezüstérmes kapusá-
nak, a kor egyik legjobbjának. Dön-
tő volt, hogy a szünet megváltozott 
a felállás, Sárosi bement középre, 
két belsőcsatártársa pedig kiszol-
gálta. Ezen a meccsen született meg 
a Cseh II, Sárosi, Zsengellér trióra 
az Agytröszt kifejezés. 

Sárosi mesterhetese, avagy az Agytröszt születése
Meggypiros mezben Nemzeti Értékek Könyvsorozat 

Sztárfotó Sárosi Györgyről
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 Az 1938-as, franciaorszá-
gi világbajnokságon szerezte meg 
története első ezüstérmét a nemzeti 
válogatott. Holland-India (ma Indo-
nézia) ellen 6:0 (Reims), Svájccal 
szemben 2:0 (Lille), az elődöntő 
mérkőzésen Párizsban Svédország 
ellen 5:1 volt az eredmény. A másik 
ágon a címvédő Olaszországnak nem 
ment ilyen fölényesen: hosszabbítás 
után 2:1 Norvégia ellen, majd 3:1 a 
házigazda franciák ellen, a döntőért 
pedig 2:1 Brazíliával szemben.     
 Mussolini a döntő előtt táv-
iratot küldött az olasz csapatnak. Jó-
kívánság helyett a szöveg ennyi volt: 
„Győzni vagy meghalni.” Az olasz 
nemzetvezetőtől nem állt messze 
az éles dramaturgia: 1928. március 
25-én a római stadion avatómérkő-
zésének szünetében, 2:0-s magyar 
vezetésnél négy miniszterét küldte 
le a díszpáholyból az öltözőbe azzal, 
„hogy szégyent hoznak Itáliára, így 
nem lehet játszani!” A végén 4:3 lett 
a hazaiak javára. A meccs hőfokára 
jellemző, hogy Bukovinak kiütötték 
az egyik fogát.
 Nos, a világbajnoki döntő 
előtt a korparancsnak megfelelő-
en készítette elő a terepet az olasz 

sportdiplomácia. Megkeresték Dietz 
Károly szövetségi kapitányt, és kö-
zölték, hogy Toldi számukra elfogad-
hatatlan ellenfél, mert durván játszik. 
Bízhattak a két ország összehangolt 
revizionista politikájában, és bízhat-
tak Dietz jobbos töltetű lojalitásában, 
mivel a sportvezető 1919-ben mint 
Budapest rendőrfőkapitánya szemé-
lyesen tartóztatta le a kommunista 
kommün első emberét, Kun Bélát. 
Lehet persze, hogy nem volt megke-
resés, lehet az is, hogy Dietz nem az 
olaszok szája íze szerint akarta ösz-
szerakni a csapatot, és épp a megle-
petésre aspirálva hagyta ki Korányit, 
Turayt és Toldit, akiknek helyén Pol-
gár, Szűcs és Vincze szerepelt. De az 
biztos, hogy a csapat átalakítása az 
olaszoknak kedvezett. És ha nem is 
a játékosok közötti minőségi különb-
ség miatt lehettek elégedetlenek az 
emberek, hanem azért, mert Polgár és 
Szűcs addig egyetlen percet sem ját-
szott a vb-n. 
 Az igazsághoz hozzátarto-
zik, hogy a döntő előtt Turay fáradt-
ságra és sérülésre panaszkodott. Így 
tett persze a svédek elleni elődöntő 
előtt is, akkor viszont Dietz bent 
hagyta a csapatban, a döntőig há-

romból háromszor játszott a közép-
fedezet szerepkörében.  
 Ugyanakkor a svédek elle-
ni magabiztos győzelem után még 
azok sem várták a csapat átalakí-
tását, akik tudták, hogy Dietz nem 
vallja a „győztes csapaton ne változ-
tass elvet”. Az 5:1 és a mutatott játék 
önmagáért beszélt. Sárosi épp ezért 
fontolgatta, hogy nem lép pályára 
a döntőben, miután megtudta, mi 
Dietz csapata. A csapatkapitány még 
évekkel az elbukott vb-döntő után is 
füstölgött. A jobbszélső Sas Ferenc a 
döntő után 50 évvel a visszaemléke-
zésében politikai bundaként aposzt-
rofálta a döntőt, szerinte Mussolini 
akaratának megfelelően le kellett 
adni a meccset. 
 Zsengellér 1990-ben így 
emlékezett: „Majd szétrobbantam 
a méregtől a mérkőzés után. Amíg 
élek, bosszant a dolog, hiszen a 
rossz összeállítás miatt nem nyertük 
meg a világbajnokságot. Ebben, azt 
hiszem, mindenki egyetért velem, 
Dietz kapitányon kívül. Annyira 
begurultam, hogy Párizsban elkö-
szöntem a csapattól, nem is utaztam 
haza velük. Vagy öt napig ott marad-
tam, mulatókba jártam, elvertem az 
összes pénzemet.”
 Ami pedig a dolog politikai 
vonatkozásait illeti, itt van egy iga-
zi talány: ha Dietz oly erősen volt 
jobboldali, hogy a fasiszta Duce 
akaratát teljesítette az összeállítás-
sal, hogyan lehetett rendszeridegen 
1944 őszén, a nyilas uralom alatt, 
miért került Sopronkőhidára, majd 
Mauthausenbe? Hogy Rákosi meg 
kitelepítette? Az már a normális 
ügymenet része volt. 

Mussolini csapata

Az olasz válogatott fasiszta karlendítéssel üdvözli a közönséget

Meggypiros mezbenNemzeti Értékek Könyvsorozat 
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évesen került az MTK-hoz, Buzánsz-
ky Jenő akkoriban még nem játszott 
a hátvédsorban, de egyébként is, Ru-
das Ferencet egész Európában a poszt 
legjobbjai között jegyezték. Akikre 
Gallowich ebben a periódusban felfi-
gyelhetett, azokra felfigyelt. S az is 
vitathatatlan, hogy Bozsik és Puskás 
nála lett törzstag a válogatottban. 
 Gallowich Tibor egyébként 
1952. július 12-én hunyt el, valójá-
ban nem tudni mi okozta az akkor 
még csak ötvenkét éves edző korai 
halálát. Tény, hogy akkor már évek 
óta súlyos alkoholproblémákkal 
küzdött, de egyre inkább elhatal-
masodot gyomorbaja is, amelyre 
alig talált orvosságot. Temetésén – 
mások mellett – az OTSB részéről 
Hajdu Andor, az Edzők Tanácsa ne-
vében Mándi Gyula mondott gyász-
beszédet. Az Aranycsapat játékosai 
és Sebes Gusztáv akkor már Finn-
országban, az olimpián voltak. Már 
győztek a románok elleni selejtező-
ben, s készültek az olaszok elleni 
találkozóra. Elindultak a diadal felé, 
amelyért hajdanán Gallowich Tibor 
is sokat tett. 

A nevüket adták Gallowich munkásságához

 Az MLSZ vezérkara 1945 
áprilisában a szegedi születésű 
Gallowich Tibort nevezte ki a szö-
vetségi kapitányi és országos szak-
felügyelői posztra. A népszerű Tibi 
bácsi politikailag abszolút meg-
felelt (a Népsport szerkesztő bi-
zottságában ő képviselte a Magyar 
Demokratikus Ifjúsági Szövetséget, 
nem szólva arról, hogy baloldali 
meggyőződésével mindenki tisztá-
ban volt a sportág berkein belül már 
a háborús években is), s őt tartották 
szakmailag is a legtöbbre az új rend 
feltétlen hívei közül. 
 1945. augusztus 19. és 1948. 
június 6. között tizennyolc mérkőzésen 
dirigálta a válogatottat, 13 győzelem, 
egyetlen döntetlen és négy vereség 
volt a mérlege, addig a legjobb azoké 
között, akik legalább tíz mérkőzésen 
működhettek szövetségi kapitányként. 
Minden hazai meccsét megnyerte, csa-
pata mérközésenként átlagosan több 
mint négy gólt szerzett, s alig több mint 
másfelet kapott. Lenyűgöző! 
 Gallowich építkező edző 
volt, de azért abban, hogy viszonylag 
sok játékost próbált ki, belejátszott az 
is, 1946 után alapemberein kívül már 
alig-alig állított be olyan futballistát, 
aki a háború alatt is játszott meggy-
piros mezben. Három év alatt ötven-
öt futballistát szerepeltetett, pillérei 
közül Rudas Ferenc (11 mérkőzés), 
Szűcs Sándor (11), Balogh II Sándor 
(9), a hadifogságból hazatért Nagy-
marosi Mihály (10), valamint Egre-
si Béla (13), Zsengellér Gyula (9), 
Szusza Ferenc (12) és az ifjú Puskás 
Ferenc (14) voltak. Zsengellér 1948 
tavaszán már Olaszországban élt, a 
többiek a következő években is még 

olyan erős válogatottat alkottak né-
hány játékossal kiegészítve, amely 
akár az Aranycsapattal is felvehette 
volna a versenyt. 
 Apropó, Aranycsapat! Le-
gendás alaptizenegyéből Grosics 
Gyula, Bozsik József, Zakariás Jó-
zsef, Kocsis Sándor, Hidegkuti Nán-
dor és Puskás Ferenc már Gallowich-
nál is játszott, a többiek közül Budai 
II és Czibor csak Gallowich felmen-
tése után került a Ferencvároshoz, 
Lantos Mihály 1947-ben, tizenkilenc 

A Gallowich-korszak, avagy az Aranycsapat megalapozása

Gallowich Tibor
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 Az olimpiai labdarúgó tornák 
egyedfejlődésének különös állomása 
volt az 1952-es. Ez volt a legnagyobb 
létszámú versengés, hiszen 25 csapat 
szállt harcba, de a selejtező kör után 
még nem szerveztek csoportokat az 
állva maradt 16 csapatnak, hanem 
ment tovább az egyenes kiesés. 
 Magyarország Románia el-
len kezdett. Ez volt a két válogatott 
nyolcadik találkozója, az addigi mér-
leg: 6 győzelem, 1 döntetlen, 29 lőtt, 5 
kapott gól. Ennek ellenére Turkuban 
kapkodva, görcsösen, elbizonytala-
nodva játszottunk, és csak szenvedve 
nyertünk 2:1-re (gólszerzők: Puskás, 
Czibor, illetve Suru) a hagyományo-
san erős magyar reprezentációval fel-
lépő (soraikban Zavoda László, Ko-
vács József, Farmati Zoltán, Serfőző 
Gábor, Perényi József) sárga-kékek 
ellen. A mérkőzés nagy tanulsága 
volt, hogy Bozsik mellett komoly 
kockázat egy másik, hasonló formá-
tumú szervező középpályást szere-
peltetni Kovács Imre személyében, 
mert többször kilukadtunk középen, 
és nem volt labdaszerző emberünk. 
Így talált rá Sebes Gusztáv szövet-

ségi kapitány Zakariás Józsefre, aki 
ezután a berni vb-döntőig formailag 
balfedezetként, valóságosan véde-
kező középpályásként (beállósként) 
szolgálta a hazát.
 A nyolcaddöntőben Olaszor-
szág ellen játszottunk. Ellenfelünk-
nél három későbbi klasszis, Bugatti, 
Boniperti és Pandolfini szerepelt, 
ám a többi játékos is, habár itt még a 
pályájuk elején jártak, több száz Se-
rieA-s meccset felvonultató pályafu-
tást mondhattott majd magáénak. De 
a két gólt gyorsan berámoló Palotás 
ellenállhatatlan volt, 3:0 ide, a Bás-
tya játékosa mellett Kocsis talált be. 
A legjobb 8 között Törökország kö-
vetkezett, 7:1-re nyertünk. Gólszer-
zők: Kocsis (2), Puskás (2), Palotás, 
Lantos, Bozsik, illetve Gürdal. Az 
elődöntőben a belelendült társaság 
6:0-ra gázolta el a svédeket. Gölok: 
Kocsis (2), Puskás, Palotás, Hideg-
kuti, Lindh (öngól). A kétszeres vi-
lágbajnok olasz edző, Vittorio Pozzo 
ennyit mondott: „a háború óta ennél 
jobb csapatot nem láttam a világon”. 
 Való igaz, megszületett az 
Aranycsapat. 

 De a döntőben még meg 
kellett küzdeni a szenzációs jugo-
szlávokkal. Így álltunk fel: Grosics – 
Buzánszky, Lóránt, Lantos – Bozsik, 
Zakariás – Hidegkuti, Kocsis, Palo-
tás, Puskás, Czibor.  Óriási meccsen 
nagyon szoros küzdelem alakult ki, 
ráadásul a 34. percben Puskás a Ko-
csis felvágásáért megítélt büntetőt 
Beara kezébe lőtte. Aztán a 71. perc-
ben Puskás, majd a vége előtt Czibor 
talált be. 
 Érdemes egy hosszabb pil-
lantást vetni a jugoszláv csapatra: 
Beara – Sztankovics, Horvat, 
Crnkovics – Csajkovszki, Bos-
kov – Ognjanov, Mitics, Vukas, 
Bobek, Zebec. Egytől egyik nagy 
karriert futottak be, többségük nagy 
hatású edző, vezető lett. De ennél is 
fontosabb, hogy Tito marsall enge-
délyével játszhattak a nyugati, egyre 
profibb világban, ahonnan szaktu-
dást, módszereket, élményeket, és 
nem utolsó sorban kapcsolatokat 
vihettek haza. Beara, Zebec és Hor-
vat évekig Németországban futbal-
lozott, Crnkovics osztrák és svájci 
csapatokban játszott, Csajkovszki a 
német légióskodás után Izraelben is 
szerepelt, Boskov komoly olasz és 
svájci pályafutást mondhatott magáé-
nak, Vukas pedig az itáliai munkavál-
lalás után Ausztriában profiskodott.
 Ha arra a kérdésre keressük 
a választ, miért olyan kimeríthetet-
lenül erős a délszláv futball, az első 
választ Helsinkiből kapjuk meg: a 
jugoszláv rendszer engedte, hogy 
ezek a szerb, horvát és bosnyák 
sportemberek megtalálják a helyü-
ket a nemzetközi erőtérben. Az az 
ezüst aranyat ért.

Arany és ezüst

Az első olimpiai bajnoki címünk labdarúgásban
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I
Ihász Kálmán
(Budapest, 1941. 03. 06 – Budapest, 
2019. 01. 31)

Válogatottság: 27 (0).
1962: AUT-HUN 1:2. 1963: GDR-
HUN 1:2, HUN-AUT 2:1, HUN-
GDR 3:3. 1964: HUN-DEN 3:1. 
1965: GDR-HUN 1:1, AUT-HUN 
0:1, HUN-AUT 3:0, HUN-GDR 3:2. 
1966: NED-HUN 2:2, HUN-DEN 
6:0, HUN-FRA 4:2, HUN-AUT 3:1. 
1967: HUN-YUG 1:0, HUN-NED 
2:1, DEN-HUN 0:2, AUT-HUN 1:3, 
HUN-GDR 3:1, GDR-HUN 1:0. 
1968: HUN-URS 2:0, URS-HUN 
3:0. 1969: IRL-HUN 1:2, TCH-HUN 
3:3, SWE-HUN 2:0, HUN-DEN 3:0, 

HUN-IRL 4:0, TCH-HUN 4:1.
Mérlege: 19-4-4.
Klubjai: Vasas SC (1958-1973).
Klubhűség, acélkemény játék, vaj 
szív. A Vasas legendája 1964-ben 
olimpiai bajnok és Európa-bajnoki 
bronzérmes volt, négyszer nyert baj-
nokságot (1961, 1962, 1965, 1966), 
egyszer kupát (1973) és háromszor 
KK-t (1962, 1965, 1970). A Népstadi-
on helyén lévő grundon nőtt fel, majd 
amikor Angyalföldre költöztek, ha-
marosan a Vasas játékosa lett. Szeren-
cséjére a még aktív Illovszky Rudolf 
a nagycsapat edzése után gyakran kint 
maradt a pályán, és figyelte az után-
pótlást, így amikor edző lett, felvitte 
a 15 éves Ihászt a tartalékcsapathoz. 
Kálmán ragaszkodott a tízes mezhez, 
mert abban játszott Puskás. Eleinte 
támadó volt, aztán játszott minden 
poszton, végül balhátvédként vált is-
mertté. A 4-4-2-es hadrend lehetővé 
tette számára, hogy felfutó bekket 
játszhasson, támadhasson is. A Va-
sasban 363 mérkőzésen 19 gólt ért el.  
Ott volt a chilei világbajnokságon, de 
nem lépett pályára. 1965. június 13-
án Bécsben világbajnoki selejtezőn 
vertük az osztrákokat 1:0-ra Bécsben. 
„Ihász nagyvonalúan látta el felada-
tát. Határozottan rombolt, sorra elvet-
te a labdákat Hirnschrodt elől. Főleg 
az első félidőben többször futott fel 
a labdával. Igen hasznos tagja volt a 
magyar védelemnek” – írta értékelé-
sében a Népsport. Ihász mind a négy 
világbajnoki selejtezőn végig játszott, 
mégsem kapott szót az 1966-os vi-
lágbajnokságon sem. 27 válogatott 

mérkőzéséből mindössze négy alka-
lommal hagyta el vesztesen a pályát. 
Az utolsó a marseille-i katasztrófa 
volt. Visszavonulása után elvégezte 
a TF-et, de inkább a divat üzletágban 
teljesedett ki, és persze rendszeresen 
ott volt a Fáy utcai pályán. Az új sta-
dionban szektort neveztek el róla.  

Ilku István
(Budapest, 1933. 03. 06 – Esztergom, 
2005. 04. 16)

Válogatottság: 10 (0).
1956: LBN-HUN 1:4, BEL-HUN 5:4, 
POR-HUN 2:2, HUN-POL 4:1. 1958: 
HUN-MEX 4:0. 1962: HUN-TUR 
2:1, HUN-BUL 6:1. 1963: SWE-HUN 
2:1, HUN-DEN 6:0, TCH-HUN 2:2.
Mérlege: 6-2-2.

IHÁSZ
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Klubjai: Dorogi Bányász (1952-1968).
A Labdarúgás 1964. áprilisi számának 
címlapfotójához hét kispadot hordtak 
össze, ezek egyikén ült Ilku István. 
10 válogatottsága mellett 75 alka-
lommal, összesen 6750 percig ült a 
padon, javarészt Grosics mögött. Az 
Alberttől Zsákig című könyv szerző-
párosa, Hoffer József és Antal Zol-
tán szerint ez alighanem világcsúcs. 
Posztjához képest fiatalon, húszéve-
sen mutatkozott be az élvonalban. 16 
évig szolgálta kapusként a klubját, 
majd kapusedző, és idősebb korában 
pályagondnok volt. Dorogi klubre-
korderként 404 tétmeccsen védte a 
Bányász kapuját, ebből 352 volt baj-
noki találkozó. Megbízható, atlétiku-
san képzett kapus volt, aki korát meg-
előzve lábbal is magabiztosan lépett 
játékba. A Ferencvárosnak gólt is lőtt 
tizenegyesből. Minden magyar élcsa-
pat el akarta igazolni, de élete végéig 
hűséges volt Doroghoz. Ilku István 
„munka nélkül” kezdte a pályafutá-
sát a válogatottban a libanoniak elleni 
könnyed győzelemkor. Az 5:4-re elve-
szített, belgák elleni meccsen egy gólt 
kapott tizenegyesből, aztán megsérült, 
lecserélték. Egy-egy mérkőzésen vé-
dett az 1958-as (Mexiko ellen 4:0) és 
az 1962-es világbajnokságon (Bulgá-
riával szemben 6:1). 12 évig volt fo-
lyamatosan tagja a magyar válogatott 
keretnek. Testvére, Ilku Péter, az ifjú-
sági válogatott csapatkapitánya, 1956 
után Spanyolországban futballozott, 
többek között az Atletico Madridban.  

Illés Béla
(Sárvár, 1968. 04. 27 -)

Válogatottság: 64 (15).
1991: HUN-NOR 0-0, MEX-HUN 
3-0, ESA-HUN 1-1. 1992: HUN-
AUT 2-1, UKR-HUN 1-3, HUN-ISR 
0-0. 1993: HUN-SWE 0-2. 1994: 
HUN-SUI 1-2, AUT-HUN 1-1 (1), 
HUN-SLO 0-1, DEN-HUN 3-1, POL-
HUN 3-2, NED-HUN 7-1 (1), MEX-
HUN 5-1. 1995: HUN-LAT 3-1, 
HUN-SUI 2-2 (1), HUN-SWE 1-0, 
ISL-HUN 2-1, HUN-ISR 0-2, TUR-
HUN 2-0, SUI-HUN 3-0, HUN-ISL 
1-0 (1). 1996: CRO-HUN 4-1, HUN-
AUT 0-2, ENG-HUN 3-0, HUN-ITA 
0-2, NOR-HUN 3-0, AZE-HUN 0-3. 
1997: MLT-HUN 1-4, HUN-AUS 
1-3, SUI-HUN 1-0, HUN-MLT 3-0, 
HUN-SUI 1-1, HUN-AZE 3-1 (1), 
FIN-HUN 1-1, HUN-YUG 1-7 (1), 
YUG-HUN 5-0. 1998: AUT-HUN 2-3 
(2), IRI-HUN 0-2 (1), HUN-MKD 
0-0, HUN-SLO 2-1, HUN-POR 1-3, 
AZE-HUN 0-4 (1), HUN-ROM 1-1. 
1999: HUN-BIH 1-1 (1), HUN-LIE 
5-0 (1), SVK-HUN 0-0, HUN-ENG 
1-1, ROM-HUN 2-0, HUN-SVK 
0-1, LIE-HUN 0-0, HUN-AZE 3-0. 
2000: HUN-POL 0-0, NIR-HUN 0-1, 
HUN-ISR 2-1 (1), HUN-AUT 1-1 (1), 
HUN-ITA 2-2, LTU-HUN 1-6 (1). 
2001: JOR-HUN 1-1, HUN-LTU 1-1, 
HUN-FIN 0-0, HUN-GEO 4-1, HUN-
GER 2-5, GEO-HUN 3-1.
Mérlege: 19-19-26.
Klubjai: Sárvári Kinizsi SE (1979-
1986), Haladás VSE (1986-1992), 
Kispest–Honvéd FC (1992-1995), 
MTK FC/MTK Hungária FC/MTK 
Budapest FC (1995-2004), Szombat-
helyi Haladás (2004-2004), MTK Bu-
dapest FC (2004-2006).
A vasi sportembernek kettős identitást 
adott a sors: a szombathelyi Haladás 
és a fővárosi MTK is az otthona volt. 
Ugyanakkor az első bajnoki címét a 
Honvéddal nyerte 1993-ban. Szombat-
helyről lett válogatott 1991-ben, ahol 
korábban igen tisztességes módon a 
másodosztályba is követte a klubját. 
Már ismert és közismerten pengés 
játékosként csatlakozott a kispestiek-
hez, de amikor ott széthullani látszott 
az erős csapat, az NB I-be visszajutó 
MTK-hoz szerződött. Itt aztán össze-
sen 11 idényt húzott le, és csak azért 
nem kapott szobrot, mert pechjére épp 
a futballunk tartós hanyatlásának idő-
szakára esett a pályafutása. Az MTK-
val háromszor nyert bajnokságot 
(1997, 1999, 2003) és kupát (1997, 

1998, 2000), háromszor volt gólkirály 
(1994, 1997, 1999). Az élvonalban 
540-szer lépett pályára és 215 gólt 
szerzett. A válogatottban 1991. októ-
ber 30-án Eb-selejtezőn mutatkozott 
be Norvégia ellen. Innentől 11 évig 
meghatározó játékosa volt a nemzeti 
tizenegynek. Legjobb meccsét 1998. 
március 25-én játszotta Bécsben. Tel-
jesítményéről így írt a Nemzeti Sport: 
„Illés volt a válogatottunk karmestere, 
és mindössze öt percet kellett várni 
arra, hogy az irányítókészségét meg-
csillantsa: gyönyörű gólpasszt adott 
Horváthnak. Aztán - hogy ne végez-
zen félmunkát - a második magyar 
gólt már ő szerezte. De nem csak a 
támadásbefejezéseknél villogott, re-
mekül fogta össze a csapatot, sőt, ha 
kellett, negyedik csatárt játszott. Csa-
patunkban ő nyújtotta legjobb teljesít-
ményt, gólpasszával, és két góljával 
kiemelkedett a mezőnyből.” Karrierje 
során mindig tisztességgel szolgálta a 
csapatait. Sportszerűen, példaadóan 
küzdött, és a labdával is barátságban 
volt. A Szombathelyi Haladás egyik 
tulajdonosa.    

Illovszky Rudolf
(Budapest, 1922. 02. 21 – Budapest, 
2008. 09. 23)

Válogatottság: 3 (0).
1945: HUN-AUT 2:0. 1947: HUN-
BUL 9:0. 1948: ALB-HUN 0:0.
Mérlege: 2-1-0.
Klubjai: MTK (1933-1941), Vasas 
SC/Nemzeti Vasas/Budapesti Vasas 
(1941-1956).

ILLOVSZKY
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Mindössze háromszor volt válogatott, 
mégis nyugodtan leírhatjuk, hogy a 
magyar labdarúgás egyik legnagyobb 
alakja. Tudatosan készült az edzői 
hivatásra, már játékoskorában képez-
te magát. A Vasassal edzőként négy-
szer nyert bajnokságot (1961, 1962, 
1965, 1977), egyszer kupát (1986), 
háromszor KK-t (1962, 1965, 1983). 
A válogatottal olimpiai ezüstérmes és 
Eb-negyedik (1972). Szövetségi ka-
pitányként két ciklusban összesen 39 
mérkőzésen irányította a válogatot-
tat. A mérlege: 20-10-9. Játékosként 
kupát (1955) és KK-t (1956) nyert a 
Vasassal. Csatár posztokon szerepelt, 
főleg a bal szélen. A magyar futball 
nagy korszakában az élvonalban 270 
meccsen 87 gólt szerzett. Felnőttként 
kizárólag az angyalföldiek piros-kék 
mezét viselte, itthon klubnál csak a 
Vasast szolgálta. Csupaszív játékos, 
edző, ember volt. Róla nevezték el a 
Vasas stadionját.   

Ivanics László
(Budapest, 1966. 11. 01 -)
Válogatottság: 1 (0).
1994: AUT-HUN 1-1.
Mérlege: 0-1-0.
Klubjai: Csepel SC (1985-1990), 
MTK-VM SK (1990-1992), 
Kispest-Honvéd FC (1992-1993), 
Nyíregyházi FC (1993-1993), Győri 
Rába ETO/Győri ETO FC (1993-
1996), Zalaegerszegi TE (1996-1996), 
Csepel SC (1996-1997), Persita Tan-
gerang (1997). 
A Kispesttel lett bajnok 1993-ban, 
majd a győri ETO-ban stabil élvonal-
beli és egyszeres válogatott játékos. 
Sérülések miatt az utolsó pillanatban 
lett az utazókeret tagja, így lépett pá-
lyára egyetlen válogatott mérkőzésén 
Verebes József hívására. Csereként 
lépett pályára, de 21 perc alatt két sár-
gával kiállították.  

Izsó Ignác
(Tarján, 1956. 02. 22. -)
Válogatottság: 5 (2).
1976: HUN-URS 1-1. 1981: ESP-
HUN 0-3. 1982: NZL-HUN 1-2 (1), 
NZL-HUN 1-2 (1), HUN-TUR 5-0.
Mérlege: 4-1-0.
Klubjai: Vasas SC (1974-1986), SC 
Apetlon (1988-1993).
A csatár csillagok százait felvonul-
tató magyar labdarúgás legjobban 
cselező játékosai közé tartozott. Ha 

az ő korában elterjedtebb a televí-
zió, a Zidane-cselt ma Izsó-csel-
ként ismerné a világ. Az 1975-ös 
Vasas-Barcelona kupacsata után 
nyilatkozta a világklasszis Johan 
Neeskens, hogy még sohasem látott 
ilyen jól cselező futballistát. Izsó 
Ignác 13 évesen lett a Vasas-csa-
lád tagja, és ma is az. 17 évig ját-
szott első és utolsó hazai klubjában. 
Szorgalma és tehetsége révén már 
18 évesen bemutatkozott az élvo-
nalban. Bajnok lett 1977-ben, ku-
pagyőztes 1986-ban és KK-győztes 
1983-ban. A válogatottban mindösz-
sze 5-ször szerepelt, mert pechjére 
olyan középcsatárok és jobbszélsők 
voltak előtte, mint Nyilasi Tibor és 
Fazekas László. Mindkét gólját Új-
Zéland ellen szerezte, idegenben. 
Bár bő tíz éven keresztül folyama-
tosan kerettag volt, így akár 70-sze-
res válogatott is lehetne, maradt az 
ötnél. Családja épp egy futballcsa-
patnyi, tizenegy jogászt adott a ha-
zának. Náci is ügyvéd lett, emellett 
a hivatásos labdarúgók érdekvédel-
mi szervének alapítója és jogásza, 
aki az MLSZ-ben és az UEFA jogi 
szekciójában is dolgozik. „Abban 
a szerencsében volt részem, hogy 
Baróti Lajos, Mészöly Kálmán, 
Bundzsák Dezső, Illovszky Rudolf, 
Mezey György, Várhidi Pál, Sárosi 
László, Dalnoki Jenő, Kovács Fe-
renc és Lakat Károly is az edzőm 
volt. Nem is tudom, akad-e még 

valaki, aki tíz ilyen legendás tréner 
keze alatt edződött” – mondta az 
FFT-nek. Érdemes odafigyelni in-
telmére: „Ahhoz, hogy újra jó fut-
ball legyen hazánkban, a klubokat 
is újjá kell szervezni. Talán csak a 
Fradi család őrzött meg értékelhe-
tőt a múltból, a többi klub elveszí-
tette az éltető ereje nagy részét. A 
futballt magát kell újraépíteni.” 

Izsó László
(Budapest, 1886. 07. 22 – Budapest, 
1920. 01. 30)

Válogatott: 3 (0).
1906: HUN-BOH 1:1. 1907: HUN-
BOH 5:2, AUT-HUN 3:1.
Mérlege: 1-1-1.
Klubjai: Budapesti TC (1904-1909), 
Törekvés SE (1909-1910).
„Izsó László hirlapiró, ki a harctéren 
szerzett betegségben 33 éves korában 
1920. január 30-án elaludt.” Ez a felirat 
található a síremlékén. Fiatalon lett vá-
logatott, azután hamar abbahagyta, és 
sikeres újságíró, sőt a Pesti Hírlapnál 
rovatvezető lett. 1909-től 39 első osz-
tályú mérkőzésen működött játékveze-
tőként. Művészember volt, aktív korá-
ban szeretett pózolva védeni, aztán írt 
kabarétréfákat és verseket is.

IVANICS



23. oldal

Meggypiros mezbenNemzeti Értékek Könyvsorozat 

 Az első nagy presztizsű nem-
zetközi labdarúgó-kupát a kontinen-
sen 1927 és 1930 között rendezték 
meg. Hugo Meisl javaslatára az öreg 
kontinens legerősebb válogatott-
jai (a magyar, az olasz, a svájci, az 
osztrák és a csehszlovák) mérkőztek 
érte oda-visszavágós alapon. Az Eu-
rópa Kupa első kiírásában az utolsó 
forduló döntött: ha 1930. május 11-
én legyőzzük az olaszokat, a miénk 
a trófea. Döntetlen esetén négyes 
holtverseny lesz, amiből a 0 pontos 
svájciak maradnak ki, következhet a 
rájátszás. Olasz győzelem esetén ők 
nyerték meg a sorozatot. Nos, a na-
gyon fájó 0:5 eldöntötte a kérdést.
 Ez volt hát az egyik ok, ami-
ért mi revánsért kiáltottunk, amikor az 
Európa Kupa 1948-53-as kiírásában 
utolsó mérkőzésünkre  készültünk az 
olasz fővárosban az új olimpiai stadi-
on avatómérkőzésén. Az olaszok vi-
szont a helsinki olimpián elszenvedett 
3:0-s vereségük miatt akartak vissza-
vágni. A mérkőzés előtt a magyar csa-
pat látogatást tett az Olasz Kommunis-
ta Párt, a L’Unitá szerkesztőségében 

és nyomdájában. Az egyik nyomdász 
rögtönzött beszédében elmondta, 
munkásemberként mennyire büszkék 
arra a 16 olimpiai aranyéremre, amit 
Helsinkiben a dolgozó magyar nép 
képviseletében értek el a sportolók. A 
taktikai értekezleten Sebes Gusztáv 
kiemelte: a játékosok „mindent kö-
vessenek el annak érdekében, hogy 
méltán képviseljék szocializmust építő 
országunk sportkultúráját, segítsék jó 
szereplésükkel az olasz dolgozók har-
cát, akik az Olasz Kommunista Párt 
vezetésével küzdenek a szabadságért.”
 Ami a labdarúgást illeti: ez 
volt Bozsik nagy napja. A feszülten 
kezdő magyar csapatot az ő pontos 
indításai szedték ráncba. Sorra alakí-
totta ki a helyzeteket a támadóknak, 
de egészen a 41. percig nem jártunk 
sikerrel. Ekkor „Bozsik remekül ug-
ratja ki Hidegkútit. Hidegkúti egy 
testesellel villámgyorsan elhúz Gros-
so mellett és 10 méterről hatalmas 
erővel lő. A labda laposan védhetet-
lenül vágódik a vetődő Sentimenti 
hasa alatt a kapu jobb oldalába. 1:0” 
– így a Népsport. A második gólunk 

az Aranycsapat szimbolikus találata: 
a 63. percben „Czibor középről indít-
ja el a labdát, Budai II-höz játszik, a 
szélső ívelten bead. 
 Kocsis fejjel szökteti Puskást. 
A magyar balösszekötő egyedül tör a 
kapu felé, kicselezi Grossot és Venturit 
és 5 méterről, félmagasan a jobbsarok-
ba vágja a labdát. 2:0.” Aztán egy Bu-
dai II, Palotás, Puskás összjáték végén 
utóbbi bombáz 15 méterről a hálóba. 
 Az olaszok a legnagyobb 
meglepetésünkre öt védővel játszot-
tak, és ebből a zárt felállásból igye-
keztek támadásokat vezetni. Az első 
tíz percben működött a dolog, de azu-
tán teljes mértékben átvette az irányí-
tást a magyar csapat. Itt világosodott 
meg, hogy a Zakariás  és Hidegkuti 
hátravonásával létrejövő 4-2-4-es for-
máció, ami aztán a brazil válogatott 
felállása lesz három vb-aranyat hoz-
va 1970-ig, modernizálta a futballt. 
Persze kellettek hozzá az olyan szintű 
zsenik, mint Puskás, Kocsis, Bozsik 
vagy Pelé, Didi Jairzinho és Tostão. 
 Rómában óriási sikert aratott a 
magyar válogatott. Így írt a Népsport: 
„A mérkőzés után a magyar játékosok 
összeölelkezve futnak a középre, e 
úgy üdvözlik a közönséget. Tombolva 
tapsolja 90 000 főnyi nézősereg a 11 
magyar játékost”.  Mindent elmond az 
olaszok középső védőjének, Grossó-
nak a nyilatkozata: „Hatalmas nyomás 
nehezedett ránk, a magyar csatársor 
szinte tarthatatlan volt. Vesztettünk, 
de szót sem szólhatunk. Boldogok le-
hetünk, hogv ilyen nagy csapat ellen 
csak 3:0 arányban maradtunk alul. Ki-
tüntetés számunkra, hogy ilyen nagy-
tudású ellenfél ellen avathattuk fel az 
új olimpiai stadiont.”

Stadiont avattunk

Puskás Ferenc bal lába megoldhatatlan feladatot adott az olaszoknak

Meggypiros mezbenNemzeti Értékek Könyvsorozat 
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 A helsinki olimpiai dön-
tőben vetődött fel először, hogy a 
nagyszerű magyar válogatott talál-
kozzon Londonban az angol csa-
pattal. A meghívót Stanley Rous, 
az angol szövetség főtitkára a finn 
fővárosban, a döntő után szóban 
adta át Barcs Sándornak, az MLSZ 
elnökének és Sebes Gusztávnak, a 
szövetségi kapitánynak. Pontosabb, 
persze, ha TLSZ-t írunk, azaz Társa-
dalmi Labdarúgó Szövetséget, mert 
a Rákosi-rendszerben a közvetlen 
pártirányítású, formailag a kormány 
mellett működő Országos Testneve-
lési és Sportbizottság alá rendelték 
az összes sportági szövetséget, így 
a TLSZ alkalmazásában lévő szö-
vetségi kapitány önmaga főnöke 
volt, lévén Sebes az OTSB alelnö-
ke. Barcs, az ismert újságíró 1945-
ben az első sportirányító szervezet, 
a Legfelső Ötös Sporttanács tagja 
lett, a koalíciós alapon összehozott 
döntéshozó grémium kisgazda dele-
gáltjaként. Egyúttal a Népsport szer-
kesztőbizottságának is tagja volt, 
aki még 1933-ból ismerte Roust, aki 
Budapesten vezette a magyar-olasz 
EK-meccset. A több nyelven beszélő 
Barcs kalauzolta a magyar főváros-
ban a már akkor komoly tekintély-
nek örvendő Roust.
 A watfordi születésű játék-
vezető több szabálymódosítást adott 
be (többek között neki köszönhet-
jük a 16-os vonalához rajzolt kö-
rívet, valamint a színes lapokat) és 
szabálymagyarázó könyveket írt. 
1934-től az FA főtitkára volt, majd 
a FIFA International Board tagja 

(tulajdonképpen az operatív irá-
nyítás a legfontosabb ügyekben az 
ő kezében volt), és ő volt az UEFA 
egyik megteremtője, később, 1961-
től 1974-ig a FIFA elnöke. De bár-
milyen magas rangú is volt Rous, az 
írásban is megerősített, hivatalosan 
az MLSZ-nek címzett meghívása 
nem volt elég ahhoz, hogy leköt-
hessék az angol-magyart. 
 „Rákosi magához rendelt. 
Barcs, tudja-e garantálni, hogy meg-
verjük az angolokat” – mesélte 35 
évvel később az érintett. Persze erre 
nincs jó válasz. Így Rákosi elsőre 
nem engedélyezte a meccset. Így 
történt, hogy az FA megalakulásá-
nak 90. évfordulójára szervezett ta-
lálkozón az Európa-válogatott szere-
pelt Londonban. Igaz, közben Sebes 
Gusztáv garanciát adott a győzelem-
re Rákosinak, de ennél fontosabb 
politikai események befolyásolták a 
mérkőzés összejöttét. 1953. március 

5-én meghalt Sztálin, aki egyszerű-
en megtiltotta, hogy az uralma alatt 
lévő országok bármelyike barátsá-
gos mérkőzést játsszon NATO-tag-
állam válogatottjával. Utóda, Hrus-
csov már nem ragaszkodott ehhez.
 A másik fontos körülmény, 
hogy – még a szovjet elvtársaknak 
is vállalhatatlan – Rákosi Mátyást 
1953. július 4-én leváltották, és he-
lyére Moszkvából Nagy Imrét állí-
tották. Elhárultak az akadályok, de 
az angol szövetség már lekötötte az 
Anglia-Világválogatott mérkőzést, 
amit rendesen meg is tartottak 1953. 
október 21-én. Ebbe a csapatba négy 
(más adat szerint hat) magyart hív-
tak meg, de Sebes nem engedett el 
senkit. Ő maga viszont ott volt és 
mindent alaposan feljegyzett, sőt el-
hozott három labdát is, mivel amikor 
a meccs előtt lement a díszpáholyból 
a pályára, hogy szemügyre vegye a 
talajt és a füvet, egy odaguruló lab-
dánál észrevette, mennyivel kemé-
nyebb, merevebb, mint amit itthon 
használunk. Ezekkel a labdákkal 
gyakorolt a válogatott, szenvedtek is 
Puskásék, mert nem esett jól a fejes, 
és laposabban pattant az előreíve-
lés. Az angliai meccs előtt tíz nap-
pal a svédekkel játszottuk a főpró-
bát ezekkel a labdákkal, épp hogy 
megúsztuk 2:2-vel.
 Az előkészületekre jel-
lemző, hogy Sebes a helyszínen 
beszerzett pályaméretek alapján a 
Wembley-vel azonos vonalazást 
készíttetett a Vasas pályára. Itt gya-
korolt a válogatott. 
 Hihetnénk, hogy a londoni 

Az Évszázad mérkőzése
Meggypiros mezben Nemzeti Értékek Könyvsorozat 

Puskás bemutatja a játékosokat 
Arthur Drewrynek, az FA elnökének



25. oldal

Meggypiros mezbenNemzeti Értékek Könyvsorozat 

jak, amelyek mellett elhaladunk, 
elvonják a fiúk figyelmét a mérkő-
zésről. Így is történt. Jól sikerült a 
párizsi kirándulás is, és amikor no-
vember 22-én Londonba érkeztünk, 
már tudtam, hogy egyenesben va-
gyunk” – írta emlékiratában.
 A többit tudjuk, dal is szól róla: 
4:2 a félidőben, a végén 6:3. A sportág 
történetének ez a legjobban dokumen-
tált mérkőzése. Ajánlott irodalom min-
den ma felnövekvő fiatalnak, nézzék 
meg a teljes mérkőzés felvételét!  
 A találkozó statisztikája 
egyébiránt elképesztő adatokat mu-
tat: a magyar válogatottnak 35 ka-
pura lövése volt, az angolok mind-
össze hatszor próbálkoztak. A Daily 
Mail így vélekedett a meccsről: „Az 
angol játékosokban csalódott a né-
zősereg, viszont bámulta a magya-
rok csodálatos technikai képzett-
ségét. Osztálykülönbség volt a két 
csapat között.” 
 A 4-4-2 győzött a merev 
WM-rendszer, a kreativitás a sablo-
nok felett. 

barátságos futballmeccset. Angliá-
ban egy hónapon keresztül zajlott a 
felvezetés. Nálunk a svédek elleni 
mérkőzés után kezdődött a furcsa 
hangvételű beharangozó: „Egy bi-
zonyos; ha eddig – elsősorban a kö-
zönség körében – volt is bizonyos 
indokolatlan derűlátás a londoni 
mérkőzés előtt, ennek most már 
vége. Szerényebbé, mértéktartób-
bá, józanabbá vált a közhangulat az 
angol-magyar mérkőzés előtt. Most 
a tanulságok levonása, felhasználá-
sa a legfontosabb” – írta november 
17-i számában a Népsport. 
 Sebes jó érzékkel reagált a 
pszichés helyzetre: „Éreztem, hogy 
csinálni kell valamit, ezért egy ál-
matlan éjszakán hirtelen döntöttem. 
Eredetileg úgy volt, hogy repülőgé-
pen utazunk Londonba. Ezt elvetet-
tem, telefonon lekötöttem egy edző-
mérkőzést november 21-re a Renault 
autógyár csapatával Billancourt-ban, 
s november 19-én vonaton indultunk 
útnak. Azt reméltem, hogy a hosszú, 
de kényelmes vonatozás, a szép tá-

Meggypiros mezbenNemzeti Értékek Könyvsorozat 

Puskás Ferenc és Billy Wright kivezeti a csapatokat a Wembley gyepére 

győzelem után a föllelkesült hazai 
sportújságírás nevezte el a találko-
zót az évszázad mérkőzésének. De 
nem. Az angol szaksajtó használta 
ezt a kifejezést, így megkülönböz-
tetve az októberi ünnepi meccset a 
novemberi igazság pillanatától. A 
britek túlzott magabiztossággal és 
félelemmel is közelítettek a találko-
zóhoz. Volt, aki azt írta, hogy bár-
melyik angol klubcsapat megverné 
a magyar válogatottat. De a többség 
inkább reményét fejezte ki, hogy a 
három éve veretlen magyarokat ta-
lán legyőzhetik.
 Az „előmeccs” is több tanul-
ságot hordozott magában. Kubala 
(mégis csak volt magyar a hol világ-, 
hol Európa-válogatottnak nevezett 
csapatban) és a Hajduk Split ásza, 
Vukas szabályosan meghülyítették 
a sablonosan gondolkodó angol vé-
delmet. A 4:4-re végződött meccs 
utolsó percében, hogy megmaradjon 
a 90 éve őrzött hazai veretlenség a 
szigetországon kívül érkezett ven-
dégekkel szemben, a walesi Griffits 
befújt egy nevetséges tizenegyest. 
Ezzel egyenlített Anglia.
 Hogy ismerős volna Griffits 
neve? Ő emelte fel partjelzőként 
Puskás érvényes egyenlítő gólja 
után a zászlót Bernben, a szomorú 
emlékezetű vb-döntőn, 2:3-nál. És 
ő volt az, aki négy nappal korábban 
az Uruguay elleni elődöntőben já-
tékvezetőként tevékenykedett.
 Visszatérve az évszázad 
mérkőzésére, nyugodtan kijelent-
hetjük, hogy sem addig, sem azó-
ta nem követett ekkora érdeklődés 
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JAGODICS

Jagodics Zoltán
(Kőszeg, 1969. 07. 29. –)

Válogatottsága: 7 (1).
1994: HUN-SLO 0-1, DEN-HUN 3-1, 
POL-HUN 3-2, HUN-CRO 2-2, BEL-
HUN 3-1 (1). 1995: SUI-HUN 3-0. 
1996: CRO-HUN 4-1. 
Mérlege: 0-1-6.
Klubjai: Szombathelyi Haladás 
(1988-1994), Győri ETO FC (1994-
1995), Fehérvár-Parmalat FC (1995-
1996), Ferencvárosi TC (1996-2000), 
Liáoníng Fusun (2000-2001), Büki 
TK (2001-2003), Szombathelyi Ha-
ladás (2003-2004), Lombard Pápa FC 
(2004-2005).

Jó felépítésű, elszánt védőjátékos 
volt rendes lövőerővel és kiemelkedő 
fejjátékkal. Már első felnőtt klubjá-
ból, a Haladásból beválogatta Vere-
bes József, majd szerepelt Mészöly 
Kálmánnál és Csank Jánosnál is, im-
már a Ferencvárosból. Egyetlen vá-
logatottbeli találata igazi bombagól 
volt a híres belga Preud’homme ka-
pujába 1994 júniusában. Egyszeres 
bajnok (Ferencváros, 1995-1996). 
Fiai, Bence és Márk is élvonalbeli 
labdarúgók lettek. 

Jancsika Károly
(Gödöllő, 1955. 11. 13. –)

Válogatottsága: 1 (0).
1983: HUN-GRE 2-3. 
Mérlege: 0-0-1.
Klubjai: 22. sz. Volán (1973-1979), 
Kossuth KFSE (sorkatonaként, 1978-
1979), Ferencvárosi TC (1979-1986), 
Volán SC (1986), Siófoki Bányász 
(1986-1988), Södertälje FK (1988-
1990), Monori SE (1990-1992).
Vékony, de kőkemény bekk volt, s 
mert megalkuvás nélkül küzdött, a 
fradisták imádták, az ország többi 
klubjánál pedig nagyon nem. Az a 
típus, amelyikre minden csapatnak 
szüksége van: hordja a vizet, szántja a 
pályát, és szolgálja a nagyobb tudású 
csapattársakat. Az FTC-vel bajnok lett 
1981-ben, kupagyőztes 1986-ban. 242 
bajnokijából 179-et játszott zöld-fe-
hérben. Mészöly Kálmán válogatta be 
egyszer, és a megsérülő Martos Győ-
ző helyére állt be 1983. május 15-én a 
görögök ellen a 43. percben. 

Jávor (Jakubek) Pál
(Újpest, 1907. 02. 05. – Budapest, 
1989. 02. 05.)
Válogatottsága: 1 (0).
1932: ITA-HUN 4:2.
Mérlege: 0-0-1.
Klubjai: Újpesti MTE (1924-1926), 
Újpest FC (1926-1929), Somogy FC 
(1929-1931), Újpest FC (1931-1935), 
1. ČsŠK Bratislava (1935-1938, játé-
kos-edző 1937-1938), Weiss Manfréd 
FC (1938-1939).
A ’30-as években meghatározó sze-
repet játszó Újpesttel kétszer nyert 
bajnokságot (1932-1933, 1934-1935), 
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az elsőnél 31 találattal gólkirály lett, 
mégis csak egyszer volt válogatott. 
Az olaszok ellen csak kapufáig jutott. 
Visszavonulása után 22 évig dolgo-
zott edzőként.

Jelinek Tivadar
(Budapest, 1898. 02. 21. – Budapest, 
1962. 10. 04.)

Válogatottsága: 1 (0).
1922: HUN-SUI 1:1. 
Mérlege: 0-1-0.
Klubjai: Vasas SC (1917-1930).
Apró termete ellenére a korszak egyik 
legjobb középcsatára volt. 168 mecs-
csen 47 gólt szerzett az élvonalban. 
Pechjére épp akkor játszotta az egyet-

len válogatott mérkőzését a szép szál 
svájciak ellen, amikor kiadta a szak-
sajtó, hogy atlétikus játékosokra van 
szükség. „Jelinek csak jó mesterem-
bere a futballnak, de nem mestere” – 
írta a Nemzeti Sport. Mások viszont 
úgy tartották, Orth után ő a második 
legjobb. Haláláig szolgálta szeretett 
klubját, a Vasast.  

Jeny (Jenni) Rudolf
(Budapest, 1901. 03. 02. – Budapest, 
1975. 05. 14.)

Válogatottsága: 20 (3). 
1919: AUT-HUN 2:0. 1921: AUT-
HUN 4:1, HUN-SWE 4:2. 1924: 
HUN-ITA 7:1, HUN-AUT 2:2, SUI-
HUN 4:2, HUN-POL 5:0, EGY-HUN 
3:0, FRA-HUN 0:1, HUN-POL 4:0, 
AUT-HUN 2:1, HUN-GER 4:1. 
1925: HUN-SUI 5:0 (2), AUT-HUN 
3:1, HUN-BEL 1:3 (1), SWE-HUN 
6:2, POL-HUN 0:2, HUN-AUT 1:1, 
HUN-ITA 1:1. 1926: POR-HUN 3:3. 
Mérlege: 8-4-8.
Klubjai: Kispesti AC (1914-1923), 
MTK (1923-1932), Sporting CP (játé-
kos-edző, 1933-1934). 
Kispesti játékosmegfigyelők vitték 
a grundról a 13 éves Jeny Rudolfot 
egyenesen a KAC ifibe. A nehéz sor-
sú fiúnak minden munkát el kellett 
vállalnia katonai szolgálatba hívott, 
majd hadifogságba került édesapja 
kiesett jövedelmének pótlására. Így 
is korán, 19 évesen NB I-es játékos 
lett, majd egy évre rá bemutatkozott 
a válogatottban. Ő maga is elismerte, 

hogy egylábas volt, de az a bal nagyon 
sokat tudott. Az MTK-ba kerülve Jim-
my Hogan faragott belőle atlétikusan 
is képzett, igazi nagylövőt. Kétszer 
nyert bajnokságot (1923-1924, 1924-
1925). Legjobb meccsét 1925. márci-
us 25-én játszotta, amikor a svájciak 
elleni 5:0-s mérkőzésen ellenállha-
tatlanul robogott a szélen, két gólt is 
szerzett, és a szaklap szerint „fénye-
sen teljesített”. Visszavonulása után 
edzősködni ment előbb az Atletico 
Madridhoz (1930-1933), majd Lisz-
szabonba, ahol többször pályára lépett 
reaktivált játékosként, kétszer bajnok 
is lett a Sportinggal. 

Jeszmás József
(Bécs, 1897 – Pestszenterzsébet, 1934. 
05. 14.)

Válogatottsága: 4 (1)
1923: HUN-AUT 2:0. 1925: HUN-
BEL 1:3. 1926: AUT-HUN 2:3 (1). 
1927: TCH-HUN 4:1. 
Mérlege: 2-0-2.
Klubjai: 33 FC (1915-1916), Buda-
pesti LK (1916-1918), Kispesti AC 
(1918-1920), Első magyar profi csa-
pat, 1920), Kispesti AC (1921-1921), 
DFC Prag (1921-1923), Újpesti TE 
(1923-1924), Romcomit Bucures-
ti (1924-1924), Újpesti TE (1924-
1925), US Cremonese (1925-1926), 
Újpest FC (1926-1927), Kispest FC 
(1927-1928), Vasas FC (1928).
„A maga idejében kitűnő centercsatár-
nak bizonyult, s amikor a KAC-ból át-
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került az UTE-be, kétszer a válogatott 
csapatunk tagja is lett.  Amikor a ma-
gyar futball áttért a profizmusra, Jesz-
más az Ujpesthez szerződött s 1926. 
szeptember 19-én harmadszor öltötte 
magára a válogatott mezt. Bécsben 
állt ki ekkor a válogatott csapatunk. 
Ez volt a gyerekcipőben járó magyar 
profizmus első válogatott mérkőzése. 
Az első meccs nagy diadalt hozott: 
3:2 arányban megvertük az osztráko-
kat. Jeszmás ennek a diadalnak része-
se volt” –írta gyászhírében a Nemze-
ti Sport 1935. május 15-én. Jeszmás 
1924-ben gólkirály volt 15 találattal. 
Már a Vasas játékosaként egy elron-
tott térdműtétet szenvedett meg úgy, 
hogy többé nem tudta behajlítani a lá-
bát. Innentől többek között Szabadkán 
és Csepelen edzősködött. Játékosként, 
edzőként is kedvelte az itókát. Ilyen-
kor nehezen kezelhetővé vált. Egy ut-
cai verekedés közben az általa megtá-
madott csendőr golyója végzett vele.  

Jován Róbert
(Budapest, 1967. 11. 04. –)

Válogatottsága: 5 (1).
1990: HUN-USA 2-0, HUN-FRA 1-3, 
AUT-HUN 3-0. 1991: IND-HUN 1-2 (1). 
1995: SUI-HUN 3-0. 
Mérlege: 2-0-3.
Klubjai: MTK-VM SK (1986-1988), 
Videoton SC (1988-1989), MTK-VM 
SK (1989-1991), Stahl Brandenburg 
(1991-1992), MTK (1992-1994), Par-
malat FC (1994-1994), Vasas SC (1994-
1997), RSC Charleroi (1997-1999), 

Kajaanin Palloilijat (1999-1999).
A zuhanórepülést bemutató futballunk 
többre hivatott játékosa volt. Klasszi-
kus center abból a típusból, amelyik a 
szélről érkező beadások értékesítésében 
jeleskedik. 188 NB I-es meccsen 52 gólt 
szerzett.  

Józsa Zoltán
(Mezőkovácsháza, 1924. 03. 11. – 
Győr, 2005. 02. 15.)

Válogatottsága: 2 (0). 1949: HUN-
BUL 5:0. 1950: POL-HUN 2:5.
Mérlege: 2-0-0.
Klubjai: Győri Vasas ETO/Győri Va-
sas (1940-1958).
Tizenöt évig játszott az ETO felnőtt 
csapatában balfedezetként. A megbíz-
ható, képzett, nagy munkabírású kö-
zéppályásnak Zakariást kellett volna 
kiszorítania a válogatottból. Második, 
egyben utolsó válogatott meccse után 
így értékelt a sportnapilap: „Gyors 
volt, a szereléseknél szinte rácsápott 
az ellenfélre. Előreadásai használha-
tók voltak.” Visszavonulása után a 
Győri ETO-nál dolgozott gyúróként.  

Juhár Tamás
(Sátoraljaújhely, 1972. 11. 20. –)
Válogatottsága: 20 (0).
2000: LTU-HUN 1-6, MKD-HUN 
0-1. 2001: BIH-HUN 1-1, JOR-HUN 
1-1, HUN-LTU 1-1, HUN-ROM 0-2, 
ITA-HUN 1-0, HUN-MKD 5-0. 2002: 
HUN-TCH 0-2, MDA-HUN 0-2, 
HUN-BLD 2-5, HUN-CRO 0-2, HUN-
MDA 1-1. 2003: POL-HUN 0-0, HUN-
SWE 1-2, HUN-LUX 5-1, HUN-LVA 
3-1, SLO-HUN 2-1, LVA-HUN 3-1, 
HUN-POL 1-2. 
Mérlege: 6-5-9.
Klubjai: Vasas SC (1990-2002), Új-
pest FC (2002-2005), Nea Szalamisz 

Famaguszta FC (2005-2008), Újpest 
FC (2008-2008), Viadukt SE Biator-
bágy (2008-2012).
Nem a sebessége, hanem a helyezke-
dése miatt tisztelték. A Vasasban és 
az Újpestben is vezéregyéniség volt, 
klasszikus belső védő. Nagyon szeret-
te az angyalföldi klubot, de a 2002-es 
kiesés után a lilákhoz igazolt. Három 
klubjában közel két évtized profi pá-
lyafutás során összesen 479 bajnokit 
játszott, ezeken 26 gólt ért el. 15 vá-
logatottsága Gellei Imréhez, 5 további 
Bicskei Bertalanhoz köthető. Legjobb 
meccse talán az volt, amikor 2001 
őszén 5-0-ra vertük Macedóniát. 

Juhász István
(Budapest, 1945. 07. 17. –)

JOVÁN
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különösebb azonban, hogy ugyan-
ezen a napon a másik A-válogatott 
Prágában lépett pályára (Csehszlo-
vákia-Magyarország 2:2). Másnap 
így írt a Nemzeti Sport: „Hát bent 
vagyunk a világbajnoki 16-os döntő-
ben. Sikerült az erők megosztása, a 
csapatok mind a két fronton megállták 
a helyüket. Itthon a gyengébb magyar 
csapat is meg tudta ismételni a szófiai 
4:1-es eredményt s ezzel megnyílt az 
út Itália földje felé.” 
 
Juhász Péter
(Losonc, 1948. 08. 03. – )

Válogatottsága: 24 (1).
1971: AUT-HUN 0:2, HUN-FRA 
1:1, BUL-HUN 3:0, BRA-HUN 
0:0, HUN-YUG 2:1, HUN-BUL 2:0 
(1), FRA-HUN 0:2, HUN-NOR 4:0, 
MLT-HUN 0:2. 1972: ESP-HUN 
1:0, HUN-FRG 0:2, HUN-MLT 3:0, 
ROM-HUN 2:2, HUN-ROM 2:1, 
SWE-HUN 0:0, URS-HUN 1:0, BEL-
HUN 2:1, HUN-IRI 5:0, HUN-DEN 
2:0, HUN-GDR 2:0, POL-HUN 2:1, 
AUT-HUN 2:2. 1973: HUN-AUT 
2-2, GDR-HUN 2-1. 
Mérlege: 11-6-7.
Klubjai: XV. kerületi Vasas (1965-
1967), Újpesti Dózsa (1967-1976), 
Tatabányai Bányász (1976-1979), 
Volán SC (1979-1982), 22. sz. Volán 
(1982-1983), Göd (1983-1986), Chi-
noin SC (1986-1986).
Szülei megelégelték a kisebbségi lé-
tet, és átszöktek az anyaországba, 

Válogatottsága: 23 (1).
1969: DEN-HUN 3:2, TCH-HUN 
3:3, SWE-HUN 2:0. 1971: BRA-
HUN 0:0, HUN-YUG 2:1, HUN-
BUL 2:0, FRA-HUN 0:2, HUN-NOR 
4:0, MLT-HUN 0:2. 1972: ESP-HUN 
1:0, HUN-MLT 3:0 (1), ROM-HUN 
2:2, HUN-ROM 2:1, URS-HUN 
1:0, BEL-HUN 2:1, AUT-HUN 2:2. 
1973: HUN-SWE 3-3, YUG-HUN 
1-1, DEN-HUN 2-2, HUN-GDR 0-1. 
1974: HUN-BUL 3-1, FRG-HUN 5-0, 
HUN-YUG 3-2. 
Mérlege: 9-7-7.
Klubjai: Ferencvárosi TC (1963-
1976), San Diego (1976-1979).
A Ferencváros egyik legsikeresebb lab-
darúgója: Olimpiai bajnok (1968), EB 
4. helyezett (1972), 4-szeres magyar 
bajnok (1964, 1967, 1968, 1975-1976), 
3-szoros kupagyőztes (1972, 1974, 
1976), KEK-döntős (1974-1975), 
VVK-győztes (1964-1965), VVK-dön-
tős (1967-1968), UEFA-kupa elődön-
tős (1971-1972). Csatárként kezdett 
a Fradiban, mégpedig a sérült Albert 
helyén. 1963. november 7-én élete első 
bajnoki mérkőzésén négy gólt szerzett 
a Pécs ellen. A következő fordulóban 
kimaradt, mert Albert felépült. Ké-
sőbb már csak középpályásként fért 
be, Albert és Varga mögé. Alázatára, 
sportemberi nagyságára jellemző, hogy 
minden meccsét végig robotolta. Azt 
tartották róla, hogy a mérkőzést lezáró 
hármas sípszó után neki külön kellett 
szólni, hogy megállhat. Lendület és 
csupaszív játék jellemezte. A Ferenc-
városban 302 bajnoki mérkőzésen 41 
gólt szerzett. Az 1972-es Eb-sorozat-
ban játszott mindhárom forró hangula-
tú magyar-románon. Az ELTE ÁJTK-n 
szerzett jogi doktorátust. 1976-ban az 
Egyesült Államokban telepedett le, az 
éledező amerikai futball szereplője lett. 
Alsónémediben él.  

Juhász Lajos
(Budapest, 1906. 02. 12. – 1981. 10. 17.)
Válogatottsága: 1 (0).
1934: HUN-BUL 4:1. 
Mérlege: 1-0-0.
Klubjai: Újpest FC (1929-1930), Phő-
bus FC (1931-1934).
A jó képességű kapus a bolgárok el-
leni vb-selejtezőn a megsérülő Szabó 
Antal helyére állt be a 63. percben – 
meglepő módon sárga mezben. Érde-
kesség, hogy a vendégek szövetségi 
kapitánya Fogl II Károly volt. Ennél 

majd a befagyott Ipolyon áthozták a 
gyereket is. Péter csak 17 évesen lett 
igazolt játékos, a REAC jogelődjé-
nél, de két év múlva egy igazi nagy-
csapatban találta magát. A Dózsával 
7-szeres magyar bajnoknak (1969, 
1970 tavasz, 1970-1971, 1971-1972, 
1972-1973, 1973-1974, 1974-1975) 
és 3-szoros magyar kupagyőztes-
nek mondhatja magát (1969, 1971, 
1975). BEK-elődöntős (1973-1974), 
VVK-döntős (1968-1969). 1972-ben 
a válogatottal olimpiai ezüstérmes és 
EB 4. helyezett lett, valamit az év lab-
darúgója. Minden poszton lehetett rá 
számítani, az Újpestben előbb csatár 
volt, aztán a balhátvéd posztján ragadt 
meg. A válogatottban is ezen a posz-
ton szerepelt. Játéktudására jellemző, 
hogy vitte volna a Real Madrid és az 
Internazionale is, de a kor nem kedve-
zett ezeknek az elképzeléseknek. No 
meg annak sem, hogy nem szerette a 
lakatot a szájon. Abban az Újpestben 
jutott szóhoz 143 alkalommal, amely-
ben a 23. játékos is kiemelkedő játék-
tudással rendelkezett.  

Juhász Roland
(Cegléd, 1983. 07. 01. –)

Válogatottsága: 95 (6).
2004: HUN-JPN 3-2 (1), HUN-BRA 
1-4, CHN-HUN 2-1, GER-HUN 
0-2, SCO-HUN 0-3, CRO-HUN 3-0, 
HUN-ISL 3-2, MLT-HUN 0-2, HUN-
SVK 0-1, HUN-EST 5-0. 2005: HUN-

JUHÁSZ
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KSA 0-0, WAL-HUN 2-0, HUN-BUL 
1-1, HUN-ARG 1-2, HUN-MLT 4-0, 
HUN-SWE 0-1. 2006: AUT-HUN 
1-2, HUN-NOR 1-4, BIH-HUN 1-3, 
HUN-TUR 0-1, MLT-HUN 2-1, 
HUN-CAN 1-0. 2007: CYP-HUN 
2-1, HUN-MDA 2-0, GRE-HUN 2-0, 
NOR-HUN 4-0, HUN-ITA 3-1 (1), 
HUN-BIH 1-0, TUR-HUN 3-0, HUN-
MLT 2-0, POL-HUN 0-1, HUN-GRE 
1-2. 2008: HUN-SVK 1-1, HUN-SLO 
0-1, HUN-GRE 3-2 (1), HUN-CRO 
1-1, HUN-MNE 3-3, HUN-DEN 
0-0, SWE-HUN 2-1, HUN-ALB 2-0 
(1), MLT-HUN 0-1, NIR-HUN 0-2. 
2009: ISR-HUN 1-0, HUN-MLT 
3-0 (1), HUN-ROM 0-1, HUN-SWE 
1-2, HUN-POR 0-1, POR-HUN 3-0, 
DEN-HUN 0-1, BEL-HUN 3-0. 2010: 
HUN-RUS 1-1, HUN-GER 0-3, NED-
HUN 6-1, ENG-HUN 2-1, SWE-
HUN 2-0, HUN-MDA 2-1, HUN-
SMR 8-0, FIN-HUN 1-2, HUN-LTU 
2-0. 2011: AZE-HUN 0-2, HUN-NED 
0-4, NED-HUN 5-3, LUX-HUN 0-1, 
SMR-HUN 0-3, HUN-ISL 4-0, MDA-
HUN 0-2, HUN-FIN 0-0, HUN-LIE 
5-0, POL-HUN 2-1. 2012: HUN-BUL 
1-1, CZE-HUN 1-2, HUN-ISR 1-1, 
AND-HUN 0-5 (1), HUN-NED 1-4, 
EST-HUN 0-1, HUN-NOR 0-2. 2013: 
HUN-KUW 1-0, HUN-CZE 1-1. 
2014: HUN-FIN 1-2, HUN-DEN 2-2, 
HUN-NIR 1-2, ROM-HUN 1-1, FRO-
HUN 0-1, HUN-FIN 1-0, HUN-RUS 
1-2. 2015: HUN-GRE 0-0, FIN-HUN 
0-1, HUN-ROM 0-0, HUN-FRO 2-1, 
GRE-HUN 4-3. 2016: HUN-CIV 0-0, 
ISL-HUN 1-1, HUN-POR 3-3, HUN-
BEL 0-4, HUN-SWE 0-2.
Mérlege: 39-18-38.
Klubjai: MTK Hungária FC (1999-
2002), BKV Előre SC (2002-2002), 
MTK Hungária FC/MTK Budapest FC 
(2002-2005), RSC Anderlecht (2005-
2013), Videoton FC/MOL Vidi FC/
MOL Fehérvár FC (2013-).
A magyar válogatottsági rangsorban 
a negyedik a maga 95 szereplésével. 
Csatárként kezdte, és ez egész pálya-
futására kihatott, mivel védőként tu-
dott a támadók eszével gondolkodni, 
és mindig feltalálta magát az ellenfél 
kapuja előtt. Erwin Koeman szövet-
ségi kapitányként 2010-ben kipróbálta 
középső középpályásként, de kiderült, 
hogy a kapu előtere az ő erőtere. 2007. 
augusztus 22-én a világbajnoki címvé-
dő olaszok elleni 3-1-es győzelemből 
egy parádés (ballábas) kapásgóllal és 

kimagasló védőjátékkal vette ki részét.     
Magas, erős, kimondottan jó felépíté-
sű (195 cm magas, pályafutása végén 
95 kg), technikás, kiválóan fejelő, fe-
gyelmezett és motivált labdarúgó. Két 
évtizedes profi karrierje során mindig 
példamutatóan küzdött és viselkedett. 
2003-ban a Rába ETO ellen, miután 
négy védőjátékost műtöttek, egyet 
eltiltottak, Egervári Sándor rakta a 
csatár Juhászt a védelem tengelyébe. 
A következő évben már ezen a poszton 
lett válogatott Japán ellen, sőt ebből az 
alkalomból, 2003. április 25-én parádés 
fejesgóllal jelezte, hogy nemzetközi té-
ren is sokoldalú játékos. „Hatalmas bol-
dogságot érzek, hiszen alig húszévesen 
tagja lehetek a válogatott keretnek. Az 
elmúlt évben már rendszeresen játszhat-
tam az olimpiai együttesben, és örülök, 
ha a szakemberek úgy vélekednek, az 
újjáalakuló nemzeti gárdának is hasz-
nos tagja lehetek. Játszhatok védőt, 
vagy csatárt – a döntés immár a kapi-
tány kezében van” – nyilatkozta ekkor, 
s ebben még bőven benne volt, hogy 
elöl és hátul is kész játszani. Fejlődése 
töretlen volt, így 2005-ben már az An-
derlecht mezében lépett pályára. A bel-
ga sztárklub alapembere, csapatkapitá-
nya volt, négyszer lett bajnok és egyszer 
kupagyőztes, a nemzetközi kupákban 
bejárta Európa nagy stadionjait. Szinte 
nem volt olyan év, amikor a sportújság-
írók vagy a szurkolók ne választották 

volna az év csapatába. Számos egyéni 
sikeréből kiemelkedik, hogy 2009-ben 
a legjobb Belgiumban játszó védőnek 
választották.
„A bemutatkozó találkozóm az An-
derlechtben nagyon jól sikerült. 
Szinte le sem ültem az öltözőben, 
már Lampard és Drogba, azaz a Chel-
sea ellen játszottam BL-mérkőzést. 
Ugyan kikaptunk egy nullára, de a 
mai napig sok Anderlecht-drukker 
emlegeti ezt az összecsapást. Egy já-
tékos életében mindig nagyon fontos, 
hogyan sikerül a belépő az új csapa-
tában. Nekem jól sült el! Elég nagy 
váltás volt: az MTK-val ötszáz szur-
koló előtt játszottunk Tatabányán, a 
Chelsea ellen négyezer drukker kí-
sért el minket Londonba” – idézte fel 
a daliás időket az FFT-nek 2017 janu-
árjában.  Itthonról bajnokként került 
ki Belgiumba (MTK, 2002-2003), 
majd hazatérve bajnok lett a Video-
tonnal is (2014-2015, 2017-2018). 
2019-ben kupagyőzelmet ünnepelhe-
tett a fehérváriakkal. A válogatott sok 
sanyarú esztendő után 2016-ban vég-
re Eb-résztvevő lett. Ennek a gárdá-
nak volt oszlopa Juhász Roland, aki 
a csúcson ugyan, de klubszereplését 
látva talán túl korán mondott búcsút 
a meggypiros meznek. Példás pálya-
futásának talán legszebb elismerése, 
hogy Tápiószentmárton díszpolgárá-
vá fogadta.

JUHÁSZ

Juhász Roland pályafutásának a csúcspontját jelentette 
a 2016-os Európa-bajnokság
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 A londoni 6:3 visszavágójá-
ra alaposan felkészültek az angolok. 
Részben azért, mert úgy érezték, van 
esélyük a visszavágásra, részben pe-
dig azért, mert közelgett a svájci vi-
lágbajnokság, amelyen végre a futball 
tanítómestereinek rangjához méltóan 
akartak szerepelni. A meccs előtt öt 
nappal érkeztek és azonnal a Balaton 
partján szálltak meg. Készültek. 
 Aztán 85 000 néző előtt 
az alábbiak szerint született meg a 
Népstadion első válogatott győzel-
me (a svédek ellen 2:2 volt a vég-
eredmény): 

8. perc: Wright a kaputól húsz mé-
terre lökte Hidegkutit. A szabadrú-
gás elé felállt az angol sorfal, de ez 
nem zavarta Lantost, aki a labdát a 
sorfal mellett védhetetlenül küldte a 
bal sarokba. 1:0
21. perc: A jobbszélen Kocsis szá-
guldott el. Amint a 16-oson belülre 
ért, középre tette a labdát. Az elszállt 
volna a kapu előtt, de Staniforth be-
leért és a labda a lábáról visszapat-
tant. Az érkező Puskás hat méterről 
nagy erővel, félmagasan lőtt a kapu 
bal oldalába. 2:0

31. perc: Még a félpályán túlról 
Lantos küldte előre a labdát a 16-os 
közelében tartózkodó Puskásnak. 
Puskás továbbtette a most a balol-
dalon, tíz méterre a kaputól feltűnő 
Kocsis elé. Ő a levegőből aláhulló 
labdát ballal, félmagasan a balkapu-
fa mellett bombázta a hálóba. 3:0
56. perc: Az angolok jutottak szög-
lethez. A beívelt labdát Grosics 
szerezte meg és gyorsan kigurította 
Puskásnak, aki az angol térfél köze-
pénél tovább passzolt Cziborhoz. A 
vendégcsapat védői rátámadtak, de 
ő egy csel után már tálalt is Kocsis 
elé, aki hét méterről laposan lőtt a 
kapuba. 4:0
60. perc: Kocsis hosszú labdájával 
Tóth II. iramodott meg a szélen. Vi-
harsebesen közelített az angol kapu-
hoz, majd hírtelen tíz méterről, éles 
szögből lőtt. A labdát Merrick csak 
kiütni tudta, mégpedig éppen a lövé-
se után is tovább futó Tóth II. elé, aki 
közelről a kapu jobb sarkába továb-
bította a labdát. 5:0
62. perc: A középcsatár helyén most 
Czibort láthattuk. Egy csellel átját-
szotta Owent és a labdát a balszél-
ről befutó Hidegkuti elé gurította, 

aki nehéz szögből, tizenöt méterről 
a kapu jobboldali léce mellé vágta a 
hatodik gólt. 6:0
68. perc: Szabadrúgáshoz jutottak 
az angolok. Dickinson lövése Lóránt 
lábáról pattan Broadis elé, aki félma-
gasan a kapu baloldalába bombázta 
a szépítő gólt. 6:1
73. perc: Hidegkuti a vendégek tér-
felének közepén járt. Egy jó labdával 
kiugratta az üresbe futó Puskást, aki 
a kapu felé indult és nyolc méterről a 
kapu jobb oldalába helyezte az újabb 
találatot. 7:1
 Magyarország-Anglia 7:1. 
Soha még ekkora arányú vereséget 
nem szenvedett az angol válogatott.
Az angolokat mélyen megrázta a két 
súlyos vereség. A londoni mérkőzés-
hez képest hét helyen változott az 
összeállítás (nálunk Budai II helyén a 
csepeli Tóth szerepelt). A pályára lé-
pett 18 játékosból mindössze hárman 
folytathatták válogatott karrierjüket 
1954 után: Billy Wright, Tom Finney 
és Roger Byrne. Habár mindannyian 
több száz profi mérkőzést játszottak, 
a többségükre már nem tartott igényt 
a válogatott. De egészen 1966-ig, a 
hazai rendezésű világbajnokságig 
nem sikerült helyreállítani a tekinté-
lyüket. Jellemző, hogy míg nálunk az 
’56-os kataklizma ellenére is minden-
ki komoly válogatott pályafutást tel-
jesített, az angoloknál Taylor és Robb 
egyszeres válogatottsággal szállt ki a 
Wembley után, Peter és Jezzard Bu-
dapesten kétszeres válogatottsággal 
zárt, a játékosok fele nem érte el a 
15 válogatottságot, és olyan nagyne-
vű futballistának, mint Alf Ramsey 
vagy Stan Mortensen, a 3:6 volt a bú-
csúmeccse.

Egy hétre jöttek, 7:1-gyel mentek
Meggypiros mezben Nemzeti Értékek Könyvsorozat 

A magyar és az angol válogatott a Népstadion gyepén
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 Az 1954-es svájci futball-vi-
lágbajnokság kezdete előtt alig egy 
hónappal, a legendás londoni 6:3 
visszavágóján a zsúfolt Népstadion-
ban Magyarország válogatottja 7:1-
re verte meg Angliát. Nem volt olyan 
hírügynökség a világon, amelyik ne 
azt taglalta volna, hogy a vb-n csak 
az ezüstérmes kiléte a kérdéses. 
 A feldolgozhatatlan vereség 
óta számos elemzés, találgatás látott 
napvilágot, ám a brit sportdiplomá-
cia szerepvállalását nemigen állítjuk 
középpontba, holott ez sokkal inkább 
befolyásolta a svájci futball-vb vég-
kimenetelét, mint az, hogy döntőbe-
li ellenfelünk futballistáinak milyen 
stoplik voltak a cipőiken. Vessünk egy 
pillantást a világbajnoki döntőn közre-
működő játékvezetői hármasra. Egy 
angol, egy walesi és egy olasz. A film-
szalag megörökítette, hogy Grosicsot 
szabálytalanul támadták, úgy kaptuk a 
második gólt. Puskás egyenlítő gólját 
pedig a 87. percben Ling előbb meg-
adta, azután a partjelző, Griffiths len-
getésére érvénytelenítette.
 A walesi Griffiths az évszá-

zad mérkőzésének előmeccsén is bi-
zonyított. Az angol szövetség lapja, 
a Football Monthly megírta: „Ezzel 
a mérkőzéssel ünnepeltük az Angol 
Labdarúgó-szövetség megalakulásá-
nak kilencvenedik évfordulóját.” A 
FIFA-válogatott az utolsó percig ve-
zetett a kétségbeesett hazaiak ellen. 
Ekkor, 3:4-es állásnál Griffiths egy 
semmiségért büntetőt ajándékozott 
a vendéglátóknak, akik így, legalább 
akkor, megőrizhették a hazai veret-
lenség mítoszát. A nyugati sajtó for-
tyogott, Griffiths azonban készült a 
svájci, világbajnoki feladatokra.
 Ling külön fejezet. Ő Stan-
ley Rous, a már inaktív nemzetközi 
játékvezető (az angol szövetség főtit-
kára, a FIFA későbbi elnöke) egykori 
középiskolai tanítványa, majd sze-
mélyes megbízottja volt, aki ezen a 
vb-n két meccset, hangsúlyozni kell, 
összesen kettőt vezetett, mégpedig a 
két NSZK–Magyarország találkozót. 
(Itt egy felkiáltójel is szerepelhetne, 
mivel e tény éppen 65 éve sikkad 
el.) Az elsőn megtorlatlanul hagy-
ta, hogy Liebrich folyamatosan ke-

ménykedett Puskás ellen (ugyanez a 
Liebrich az NSZK–Jugoszlávia ne-
gyeddöntőn Vukasnak okozott sérü-
lést). A másodikon elnézte a Grosics 
elleni nyilvánvaló szabálytalanságot, 
amikor Ottmar Walter a magyar ka-
pust a levegőben lökve akadályozta a 
védésben. Végül visszavonta Puskás 
szabályos gólját.
 Lingről annyit, hogy a vb 
után készített jelentésében Sebes 
Gusztáv szövetségi kapitány azt írta 
a Magyar Dolgozók Pártja titkársá-
gának, hogy „nem lett volna szabad 
őt elfogadnunk, mert nem szeretett 
bennünket”. Rous, aki kettős lélekkel 
csodálta a magyarok játékát, s aki a 
magyar szövetség akkori elnökével, 
Barcs Sándorral az 1952-es helsin-
ki olimpián egyezkedett először az 
Aranycsapat londoni szerepléséről, 
meggyőződéses antikommunista 
volt, s épp annyira a hidegháború em-
bere, mint nálunk a kinevezett sport-
vezetőség. Rous alighanem a londoni 
6:3 után határozta el – s e döntésében 
a budapesti 7:1 csak megerősítette –, 
hogy valamit ki kell találni a magya-
rokkal szemben.
 Van adat arra, hogy a magya-
rok is tartottak a játékvezetés esetleges 
befolyásolásától. Sebes egyik 1954-
es, lapszéli följegyzésén ez áll: „Zsolt 
István: Játékvezetőkről adatgyűjtés.” 
Zsolt egyébiránt maga is FIFA-bíró-
ként ténykedett, az angoloknak és a 
németeknek is fújt meccset az ominó-
zus vb-n. S hogy volt megfelelő infor-
máció – tehát Zsolt nem dolgozhatott 
eredménytelenül –, kikövetkeztethető 
a Magyar Dolgozók Pártja Központi 
Vezetősége 1954. szeptember 13-án 
kelt határozatából. Ebben felróják, 

Vereség Bernben, avagy az angolok cselszövése
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A döntőre felépülő Puskás veszélyezteti a német kaput
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alapító főszerkesztője, a nemzetközi 
labdarúgás történetének szakértője 
szerint az Európai Védelmi Közös-
ség (CED) politikusai döntöttek ar-
ról, hogy – Thébaud szavaival – „ez 
a szerencsétlen csapat legyen a vi-
lágbajnok”. Ne feledjük, hogy a vb 
után az AFP hírügynökség összeál-
lította az álomcsapatot, amelyben 
négy magyar – Kocsis, Hidegkuti, 
Puskás és Czibor – kapott helyet. S 
egyetlen német sem… Mai ésszel 
elképzelhetetlen, hogy egy torna All 
Star-együttesébe nem kerül be senki 
sem a világbajnok gárdából. A ma-
gyar válogatott a tragikus vb-t köve-
tő 18 mérkőzésén egyet sem veszített 
el, a német ugyanennyiből 12-t.
 A Németországban berni 
csodaként emlegetett győzelemmel 
kapcsolatban többször vetődött fel, 
hogy a nyugatnémet labdarúgók tel-
jesítményfokozó szert használtak. A 
Die Zeit című hetilap például 2010-
ben számolt be egy kutatásra hivat-
kozva arról, hogy a nyugatnémet vá-
logatott több tagja pervitininjekciót 
kapott az 1954-es berni döntő szü-
netében. Az összpontosító- és teljesí-
tőképességet serkentő pervitin hasz-
nálatára utaló adatokat egy 2008-ban 
indult kutatás során tárták fel német 
szakértők, de a kutatási anyagot rész-
leteiben nem hozták nyilvánosságra.  
 Németországban a világégés 
után a náci párt rémtettei miatt a nem-
zeti jelzőt az élet minden területén a 
szövetségi vette át. A polgár Bundes-
bürger lett, akinek életét olyan kulcs-
fogalmak határozták meg, mint a 
Bundespolizei, a Bundestag, a Bun-
desministerium, a Bundespost meg 
a Bundesbahn. Egyedül a futballvá-
logatott, a Nationalelf viselte, viseli, 
viselheti magán a nemzeti jelzőt.
 A német ma futballnemzet. 

 Ebben a nemzetközi erőtér-
ben kezdődött a világbajnokság. A 
magyar válogatott végig a britek el-
lenőrzése alatt játszott. A négy fontos 
találkozónk főellenőre és „rende-
zője” a már említett Rous, a szerve-
zőbizottság erős embere volt. A ne-
gyeddöntő véres meccsét a brazilok 
ellen az angol Ellis vezette. Ezen a 
találkozón rúgták szét Tóth II-t az 
első félidő végén. Mivel a cserére 
tétmeccsen még nem volt lehetőség, 
Tóth visszaállt, de inkább csak sánti-
kált a jobb szélen. Tehát ezen a nehéz 
mérkőzésen több mint egy félidőn át 
játszottunk emberhátrányban. Sőt, 
az érthetetlen Bozsik, Nilton Santos 
páros kiállítás után csak kilencen ma-
radtunk játékban. És lássunk csodát: 
az Uruguay elleni hosszabbításos 
elődöntőn a walesi Griffiths fújta a 
sípot, aki négy nappal később, a finá-
léban kulcsszerephez jutott. A mér-
kőzés ellenőre maga Rous volt.
 Vajon miért nem elemezzük 
mélyebben, hogy miként vezethetett 
két magyar–németet Ling, válhatott 
az elődöntő játékvezetője a döntő 
partjelzőjévé, s miért dirigálta mind 
a négy fontos meccsünket brit? Fran-
cois Thébaud, a Miroir du Football 
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A vb-döntő története filmen, 
német interpretálásban

hogy a magyar sportvezetők „nem 
tiltakoztak Ling játékvezető személye 
ellen sem, pedig elfogultsága előttük 
ismeretes volt”.
 Akik a torna forgatókönyvét 
írták, mindenre gondoltak. Az Auszt-
ria, Svájc, NSZK, Jugoszlávia négyes 
a korábbi négy világbajnokságon 
összesen mindössze két harmadik 
helyet, míg az Uruguay, Anglia, Ma-
gyarország, Brazília kvartett két első, 
két második és egy harmadik helyet 
mondhatott magáénak. Ha az Uru-
guay–Anglia mérkőzésen az európai 
csapat nyert volna, akkor a mieink az 
1953 őszén és 1954 tavaszán is alapo-
san elvert, ezért ellenünk önbizalom-
hiánnyal föllépő angolokkal játsz-
hattak volna a döntőbe jutásért. Ezt 
elkerülendő a játékvezetői bizottság 
(Rous irányításával) a bécsi Steinert 
jelölte ki, aki a 4:2-es uruguayi győ-
zelem után fél évre Dél-Amerikába 
szerződött, ott 3000 német márkának 
megfelelő fizetést, havi tíz meccset, 
és találkozónkként 150 márka pré-
miumot kapott. Ezt az információt a 
párizsi Le Monde Diplomatique kü-
lönszámában tették közzé az 1998-
as franciaországi világbajnokság 
alkalmából. A diplomáciai szaklap a 
labdarúgás történetének legnagyobb 
csalásait is elemezte. 
 Elég körbenéznünk a mai vi-
lágban, belegondolnunk a migrációs 
válságot előidéző félelmetes szerve-
zettségbe ahhoz, hogy belássuk: a 
legtöbb összeesküvés-elmélet mö-
gött meghúzódik egy összeesküvés. 
1954-ben tombolt a hidegháború 
és az NSZK kikerülhetetlen partne-
re lett a világháború győzteseinek. 
(Nem sokkal a berni vb-döntő után, 
október 23-án az Észak-atlanti Ta-
nács meghívta az NSZK-t, hogy lép-
jen be a katonai szervezetbe.)  
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 A 2016-os, franciaorszá-
gi Európa-bajnokság selejtezőinek 
első játéknapját követően, miután 
a magyar válogatott itthon kikapott 
az északírektől, Csányi Sándor az 
MLSZ vezérkarával egyetértésben 
úgy határozott, a nagyon nehéznek 
ígérkező bukaresti selejtezőre már 
új kapitánnyal küldi ki a csapatot. A 
szokatlanul gyors kapitányváltásnál 
(Pintér Attila mindössze öt mérkőzés-
re készítette fel a válogatottat, ezek 
közül is egyet, egészségügyi problé-
mái miatt kihagyni kényszerült) csak 
az utód személye volt meglepőbb. 
Az elnök ugyanis a mindössze 38 
éves, korábban felnőtt csapatnál 
edzői tapasztalatot még nem szerző 
Dárdai Pálra bízta a válogatottat. 
 A Hertha BSC korosztályos 
edzőjeként dolgozó, korábbi 61-sze-
res válogatott középpályás a német 
mentalitást ötvözte a magyaros va-
gánysággal. Mielőtt elvállalta a meg-
bízatást – egyébként elsőre csak az 
őszből még hátra lévő mérkőzésekre 
–, egyeztetett korábbi játékostársai 
közül azokkal, akiknek kulcsszerepet 
szánt a válogatottban. Visszatért Sza-
lai Ádám és Király Gábor. Mindket-
ten 2013 októberében, az andorraiak 
elleni mérkőzésen szerepeltek leg-
utóbb a válogatottban, egyéves kiha-
gyás után tértek vissza. 
 Dárdai újat hozott a szakmai 
fogásokon túl a kommunikációban 
is – ebben biztosan fényévekkel ver-
te a hazai edzői kart –, s tűpontosan 
felismerte, hogy a rendelkezésére álló 

játékosokkal milyen taktika, milyen 
harcmodor lehet sikeres. Szánt ener-
giát arra, hogy mindenki megértse: ha 
nyílt és látványosnak remélt támadójá-
tékkal próbálkozik, halálra lesz ítélve. 
 A bukaresti mérkőzés előtt 
Dzsudzsák Balázst zseninek nevez-
te – ott aztán éppen Dzsudzsák lőtte 
az egyenlítő gólt, szabadrúgásból. 
A magyar válogatott 1972 óta elő-
ször ért el gólt, s 1981 óta először 
szerzet pontot a román fővárosban. 
Következett lendületből a feröeriek 
elleni idegenbeli mérkőzés, amelyen 
Szalai Ádám lőtte az egyetlen gólt, 
majd a finnek elleni hazai meccs, 
amelyet Gera Zoltán fejese döntött 
el a 82. percben. Dárdai kihozta a 
három őszi meccséből a reálisan ma-
ximumnak vélhetőt: hét ponttal állt a 
magyar csapat. 

 Ám megkezdődött a kötél-
húzás. Michael Preetz, a Hertha spor-
tigazgatója világossá tette, hogy lejárt 
a kettős munkavállalás ideje, az új év-
ben Dárdainak minden erejével klub-
munkájára kell koncentrálnia. Talán 
már akkor tudta, hogy a magyar edző 
februárban vezetőedző lesz a berlini-
eknél? Mindenesetre Csányi Sándor 
nagy érdeme (meg vele együtt talán a 
föníciaiaké), hogy márciusban, a görö-
gök elleni hazai meccsen ismét Dárdai 
Pál ült a kispadon. A hazai 0-0 nagyot 
nem lendített a szekerünkön, de meg-
maradt a realitása annak, hogy a válo-
gatott legalább a pótselejtezőt jelentő 
harmadik helyet elérje. Főleg azért, 
mert sikerült 1-0-ra nyerni Helsinki-
ben. Király Gábor sorozatban a ne-
gyedik selejtezőn nem kapott gólt, elől 
pedig bevált a finnek elleni „recept”: 
ha eljön a 82. perc, Zoltán gólt szerez. 
A Groupama Arénában eredményes 
Gerát a finn fővárosban a druszája, 
Stieber Zoltán követte. A hatodik for-
duló után a magyar válogatott maga-
biztosan őrizte a harmadik helyet, de 
csak két ponttal állt előtte az északír, s 
hárommal a román csapat. 
 A nyáron aztán a Hertha „be-
keményített” immár tényleg megtiltot-
ta vezetőedzőjének a kettős szerepvál-
lalást, azt, hogy a magyar válogatottat 
irányítsa. Dárdai Pál hét mérkőzésen 
vezette a meggypiros mezeseket, tét-
mérkőzésen nem szenvedett veresé-
get. Ilyenre, a legalább öt mérkőzésen 
a csapatot dirigálók közül legutóbb 
Bukovi Márton volt képes. 

A Hertha állította fel Dárdait a kapitányi székből

Dárdai Pál
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 Bernd Storck, ahogyan ma-
napság divatos mondani, megosztó 
személyiség volt. Akiknek a helyére 
érkezett, nyilván nem rajongtak érte, 
akiket elküldött vagy elküldetett az 
állásából, azok sem. Ám a tágabb 
környezete is felrótta neki, hogy 
kevéssé tud alkalmazkodni az új 
közegébe, hogy nem is próbálja meg 
a magyarokat partnernek tekinteni. 
Egyet senki sem vitatott: képes hu-
szonnégy órán át dolgozni. Miután a 
korosztályos válogatottakhoz került 
Magyarországra, nem jelentett nagy 
csodát, hogy a 2015-ös világbajnok-
ságra végül ő vihette ki a juniorválo-
gatottat, Új-Zélandon ráadásul nem 
szerepelt rosszul, ha azt nézzük, hogy 
továbbjutott a csapat a csoportból, s 
egy, a 120. percben kapott balszeren-
csés öngóllal esett ki a nyolcaddöntő-
ben a későbbi győztes szerbek ellen. 
Dárdai Pál kényszerű távozása után 
szinte evidens megoldásként válasz-
totta új kapitánynak őt az MLSZ, mi-
közben mindenki tisztában volt azzal: 
rendkívül nehéz hátizsákot kapott a 
német edző az induláskor. Ha kivi-
szi a csapatot az Eb-re (ez akkor még 
nem volt több rózsaszín álomnál), ak-
kor Dárdai csapatával lett sikeres. Ha 
nem – övé a bukás. 
 Storck eleinte nem volt 
meggyőző. A románok elleni 0-0, az 
északírek elleni, megnyert meccsből 

lett 1-1, a feröeriek elleni kínkeser-
ves és elsősorban Böde Dániel két 
villanásának köszönhető 2-1 nem 
volt diadalmenet – de a csapat a gö-
rögök elleni záró selejtező előtt már 
biztosította a helyét a playoffban. A 
pireuszi Karaiszkakiszban úgy ka-
pott ki 4-3-ra, hogy annak már sem-
milyen szempontból nem volt jelen-
tősége. Egyetlen percen, egyetlen 
gólon múlt, hogy a csapat legjobb 
harmadik helyezettként nem jutott 
ki egyenes úton Franciaországba, 
de a törökök elvitték azt a helyet. 
Maradt a pótselejtező. S attól kezd-
ve lett a válogatott igazán Bernd 
Storcké. A következő háromnegyed 
évben olyan lett, mint a hajdanán 
Midász király: amihez hozzányúlt, 
képletesen arannyá változott. Ilyen 
volt már szeptemberben, a csoport-

szakaszban, a románok ellen Guz-
mics Richárd reaktiválása, majd az 
oslói találkozó előtt a hónapok óta 
bajnoki meccset nem játszó, újonc 
Kleinheisler László favorizálása, az-
tán a visszavágón a nagyon fontos 
gyors gólt megszerző Priskin Tamás 
kezdőcsapatba állítása, s talán még 
sokan tudnának egy-egy ugyancsak 
kiemelhető mozzanatot hozzáten-
ni a sorhoz. Például az Eb-n azt a 
húzást, amellyel a portugálok ellen 
pihentette a sárga lapjuk miatt „ve-
szélyben lévőket”. Kár, hogy aztán 
az öntörvényű német edző az Euró-
pa-bajnokság után már nem tudott 
megbirkózni az új csapat építésének 
nehézségeivel, hogy túl engedé-
kenynek bizonyult a vele egyébként 
általában nem túl szolidáris klu-
bokkal az andorrai mérkőzés előtt, 
hogy nem tudta sem ő, sem a csapat 
megismételni aztán a 2015–2016-os 
idény csodáját. 
 Bernd Storck ambivalens 
mérleggel zárta magyar szövetsé-
gi kapitányi korszakát. A huszonöt 
mérkőzéséből nyolcat megnyert, hét 
döntetlen mellett tízet elveszített. 
Mégis: ő vitte ki harminc év után 
nagy tornára a magyar válogatottat, 
neki sikerült kereken ötven év után 
egy nagy tornán továbbjuttatni a vá-
logatottat a csoportból. S ez örökre 
az érdeme marad.

Bernd Storck és a Midász-érintés

Bernd Storck
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Waltner Róbert
(Kaposvár, 1977. 09. 20.–)
Válogatottság: 6 (0). 

1998: HUN-SUI 2-0. 2002: HUN-SUI 
1-2, HUN-CRO 0-2. 2004: MLT-HUN 
0-2, HUN-SVK 0-1, HUN-EST 5-0.
Mérlege: 3-0-3.
Klubjai: Kaposfő SC (1987–1991), 
Kaposvári Rákóczi/Rákóczi FC (1991–
1997), Videoton FCF (1997–1999), Új-
pest FC (2000), Zalahús ZTE FC (2000–
2002), Boca Juniors (2002–2003), 
Anorthószisz (2003), Zalaegerszegi TE 
(2004), Vasas (2005–2006), Zalaeger-
szegi TE (2006–2008. szeptember), 
ad-Dáfra (2008), Zalaegerszegi TE 
(2009), SV Marttersburg (2009–2012), 
Kaposvári Rákóczi (2012–2014), Sió-
fok (2014), Lombard Pápa FC (2014–
2015), ASK Oberpetersdorf (2015–
2016), Balatonlelle SE (2016–2017), 
Kaposfői KISKE (2017–2018). 
A Somogyországból indult csatár 
játékos-pályafutása Kaposfőtől Ka-
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           Mérkőzés        Győzelem        Döntetlen          Vereség         Gólkülönbség

Ausztria  137  67  30  40  299-252
Svájc     46  30    5  11  131-66
Svédország    45  18  10  17    90-78
Csehszlovákia    38  19  10    9    83-58
Olaszország    34    9    9  16    56-63
Jugoszlávia    32  15    9    8    58-54
Lengyelország    32  20    4    8    87-39
Románia    25  11    8    6    48-29
Németország    23    8    7    8    47-50
Anglia     22    5    2  15    30-56
Bulgária    22  12    5    5    52-24
Szovjetunió    22    4    7  11    21-37
Franciaország    22  12    2    8    47-31

Leggyakoribb ellenfeleink

Az osztrák Wundermannschaft Hugo Meisl vezetésével Paul Meissner 1931-ben készült festményén
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ZAKARIÁS

Zakariás József
(Budafok, 1924. 03. 05. – Budapest, 
1971. 11. 22.)

Válogatottsága: 35 (0).
1947: HUN–ALB 3:0. 1948: ALB–
HUN 0:0, HUN–ROM 9:0, POL–
HUN 2:6, HUN–AUT 2:1, ROM–
HUN 1:5, BUL–HUN 1:0. 1949: 
TCH–HUN 5:2, AUT–HUN 3:4, 
HUN–BUL 5:0, HUN–SWE 5:0. 
1950: BUL–HUN 1:1. 1951: HUN–
FIN 8:0. 1952: HUN–GDR 5:0, URS–
HUN 1:1, HUN–ITA 3:0, HUN–TUR 
7:1, HUN–SWE 6:0, HUN–YUG 
2:0, SUI–HUN 2:4, HUN–TCH 5:0. 
1953: HUN–AUT 1:1, ITA–HUN 
0:3, SWE–HUN 2:4, TCH–HUN 1:5, 
AUT–HUN 2:3, HUN–SWE 2:2, 

ENG–HUN 3:6. 1954: EGY–HUN 
0:3, AUT–HUN 0:1, HUN–ENG 
7:1, HUN–FRG 8:3, HUN–BRA 4:2, 
HUN–URU 4:2, HUN–FRG 2:3. 
Mérlege: 27-5-3.
Klubjai: Budafoki MTE (1936–1941), 
Kábelgyár SC (1941–1944), Gamma 
FC/Budai Barátság SE/Budai MSE/MA-
TEOSZ Munkás SE/Teherfuvar MSE/
Bp Előre SE (1944 ősz–1950 ősz), Bp. 
Bástya/Bp. Vörös Lobogó (1951–1956), 
Egyetértés SE (1957–1958).
Sportos, mondhatnánk futballista 
családból származott az Aranycsapat 
„szürke eminenciása”. Édesapja, az 
idősebb Zakariás József a Budafoki 
MTE választmányi és sportbizottsági 
tagja volt. Mind az öt fia leigazolt az-
tán a klubba, az I-es sorszámot kapó 
István (aki elesett az orosz fronton a 
második világháborúban), aztán Imre 
(II), József (III), Ferenc (IV) és Lász-
ló (V) is. Közülük aztán csak egy lett 
híres futballista: az apa nevét öröklő 
középső fiú.
Zakariás József a BMTE-ből a Ká-
belgyár csapatába igazolt, majd 1944 
őszén, húszévesen, az előző évek 
egyik meghatározó csapatának, a 
Gammának a mezét viselte. Játszott 
a be nem fejezett bajnokságban, az 
első osztályban is, mégpedig például 
a Tóth Gy. – Híres, Tamás – Horváth, 
Szabó, Zakariás – Kincses, Tóth L., 
Komlódi, Kemény, Patkoló tizenegy 
tagjaként. Csak a csapat erejének ka-
librálása végett: öten is válogatottak 
voltak, vagy lettek később közülük! 
„Zaki” a következő bő fél évtizedben 
nem váltott klubot, de némi túlzással 
a budai alakulatot többször szervez-

ték-nevezték át, mint ahányszor ő 
hiányzott bajnoki meccsről. Így volt 
a Budai Barátság SE (1945), a Budai 
Munkás SE (1946), a MTEOSZ Mu-
nás SE (1946–1950), majd a Teherfu-
var MSE (1950 tavasz) játékosa is, sőt 
– miután utóbbi egyesült az Előre SE 
alakulatával – végül az Előre SE-ből 
került 1951-ben az akkor éppen Bp. 
Bástyának nevezett MTK-hoz. 1953-
ban megint nem ő, hanem a klub vál-
tott: a Bástyából Bp. Vörös Lobogó 
lett. A többnyire Bukovi Márton által 
dirigált, Hungária úti gárdával 1951-
ben és 1953-ban bajnok, 1952-ben 
Magyar Népköztársasági Kupa-győz-
tes, 1955-ben pedig Közép-Euró-
pa-kupa győztes is lett. 
A válogatottban 1947. augusztus 20-
án, az Üllői úti, albánok elleni Balkán 
Kupa-találkozón mutatkozott be. Ér-
dekes, hogy klubját, a MATEOSZ-t, 
hárman is képviselték, az első gólt 
szerző Zsolnai János, valamint a Za-
kariáshoz hasonlóan újonc Grosics 
Gyula. A balfedezet 1952 májusáig 
„csak” tizenhárom mérkőzésen ját-
szott a válogatottban, tizenhatról hi-
ányzott. Az NDK elleni Megyeri úti 
sikerrel kezdődően ellenben törzstag 
lett, a világbajnoki döntővel bezáró-
lag minden fontos mérkőzésen sze-
repet kapott. Különösen jó teljesít-
ményt nyújtott a jugoszlávok elleni 
olimpiai döntőben, ahol a Népsport 
szerint „igazi csapatjátékosnak bi-
zonyult. Nagy lelkiismeretességgel, 
hasznosan és megbízhatóan látta el 
feladatát. Taktikailag nagyszerűen 
alkalmazkodott Bozsik játékához. In-
kább kissé hátrahúzódva elsősorban a 
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védekezésre összpontosított. Jól fogta 
összekötőjét. Mindenütt ott volt, ahol 
szükség volt rá, és ha a támadások el-
indításából nem is vette ki annyira a 
részét, mint Bozsik, ezen a téren is jó 
teljesítményt nyújtott.” Kiemelkedő-
en futballozott a római stadionavatón, 
amely az Európa-kupa megnyerését 
hozta a magyar csapatnak: „Zakariás 
ezúttal nemcsak versenyre kelt kitűnő 
fedezettársával, hanem a játék egyes 
szakaszaiban még csillogóbb teljesít-
ményt is nyújtott nála. Ragyogó védő-
munkája mellett minden átadásának 
valósággal szeme volt. Bozsikhoz ha-
sonlóan vitte fel a labdákat és mindig 
használhatóan adta tovább a csatárok-
nak. Időnként a kapura is veszélyes 
volt. Zakariás élete eddigi legjobb 
játékát nyújtotta ezen a mérkőzésen.” 
Az 1954-es világbajnokság berni dön-
tője után soha többé nem került be a 
legjobbak közé, Sebes Gusztáv nem 
bocsátotta meg neki gyengébb játékát, 
s a nem hivatalos hírek szerinti ki-
csapongását. Harmincévesen végleg 
bezárult előtte az A-válogatott kapu-
ja. Az Aranycsapat alaptizenegyéből 
elsőként ő távozott az élők sorából. 
Budafokon egy utca őrzi a nevét. 

Zámbó Sándor
(Újpest, 1944. 10. 10.–)

Válogatottsága: 33 (3).
1969: HUN–TCH 2-0. 1970: IRL–

HUN 1:2, DEN–HUN 3:2, TCH–HUN 
3:3, SWE–HUN 2:0, HUN–DEN 
3:0, HUN–IRL 4:0, HUN–TCH 1:4. 
1971: AUT–HUN 0-2, HUN–FRA 
1-1, BUL–HUN 3-0, BRA–HUN 0-0, 
HUN–YUG 2-1, HUN–BUL 2-0, 
FRA–HUN 0-2 (1), HUN–NOR 4-0, 
MLT–HUN 0-2. 1972: ESP–HUN 
1-0, HUN–FRG 0-2, HUN–ROM 
1-1, HUN–MLT 3-0, ROM–HUN 
2-2, HUN–ROM 2-1, SWE–HUN 
0-0, HUN–URS 0-1, BEL–HUN 2-1, 
AUT–HUN 2-2. 1973: HUN–AUT 2-2 
(1), HUN–SWE 3-3 (1). YUG–HUN 
1-1, DEN–HUN 2-2. 1974: FRG–
HUN 5-0. 1975: BUL–HUN 4-0. 
Mérlege: 12-11-10.
Klubjai: Szállítók (1957–1958), XV. 
kerületi Vasas (1959–1961), Újpesti 
Dózsa (1961–1980), Chinoin (1980–
1981), Balassagyarmati SE (1981–
1982), Gödi TSZ SK (1982–1985), 
UFC Pama (1985–1988), UFC Kittsee 
(1988–1990)
Minden idők egyik legtechnikásabb 
magyar balszélsője, akinek a jobblába 
is remek volt, a kluberedményeit te-
kintve rekorder a poszttársai között. A 
lila-fehéreknél töltött közel két évtizede 
alatt kilenc bajnoki címet nyert (1969, 
1970 tavasz, 1970–1971, 1971–1972, 
1972–1973, 1973–1974, 1974–1975, 
1977–1978, 1978–1979), háromszor 
lett a Magyar Népköztársasági Kupa 
győztese (1969, 1970, 1974), tagja volt 
VVK-döntős (1969) és BEK-elődön-
tős (1974) alakulatnak is. Mégis, szinte 
minden ítészének folyamatosan az volt 
a véleménye, hogy még többre vihette 
volna. Amikor a Szállítók úttörőcsa-
patában futballozott, kétszer is eltört a 
keze. Egy évre abbahagyta a futballt, 
de hogy erősödjön, elment bokszolni. 
Aztán visszatért a zöld gyepre, ám mi-
vel nem tették be a XV. kerületi Vasas 
akkor a BLASZ I-ben szereplő csapatá-
ba, megsértődött, s visszavonult. Aztán 
barátai hívására jelentkezett az Újpesti 
Dózsa ifjúsági csapatában, ahol marasz-
talták. 1963. augusztus 28-án debütált 
az NB I-ben, a Debreceni VSC ellen 
4:2-re megnyert hazai mérkőzésen. 
1968-ban már befutott játékos volt, 
igaz, az A-válogatottba még nem 
hívták meg. Ment volna a mexikói 
olimpiára, de egy fegyelmi ügy itt-
hon marasztalta. Aztán a következő 
tavasszal mégis bekerült a legjobbak 
közé, a négy újoncot (Noskó Ernő, 
Szőke István, valamint a Dunai II 

Zakariás József egy osztrákok elleni mérkőzésen
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Antal és Zámbó Sándor alkotta bal-
szárny) felvonultató magyar csapat 
2:0-ra megnyerte a csehszlovákok el-
leni világbajnoki selejtezőt. A Tűnek 
becézett, virtuóz balszélső „Marse-
ille” után hosszú hónapokon át nem 
kapott helyet a válogatottban, majd 
1971 elején visszakerült, s attól kezd-
ve alapembernek számított csaknem 
három esztendőn át. Élete legjobb já-
tékát a párizsi Colombes Stadionban, 
a franciák elleni Eb-selejtezőn, éppen 
egy nappal a huszonhetedik szüle-
tésnapja előtt nyújtotta. Gólja előtt 
kicselezte Djorkaeffet, Bosquier-t és 
Rostagnit is, majd szinte lehetetlen 
szögből csavart labdája, miközben 
Dunai II és Novi egymással viasko-
dott, Carnus kapujába került. Sok re-
mek teljesítménye mellett akadt egy 
emlékezetes hibája is: 1972 júniusá-
ban, a szovjetek elleni Eb-elődöntő-
ben kihagyott egy tizenegyest. Hiába 
lőtt gólt az osztrákoknak és a svédek-
nek is az 1973 tavaszi selejtezőkön, a 
válogatott, noha veretlen maradt, nem 
jutott ki az NSZK-ban rendezett világ-
bajnokságra. 

Zatykó Ferenc
(Budapest, 1894. 02. 13. – Florida, 
1951.)

Válogatottsága: 3 (0).
1919: HUN–AUT 2:1. 1922: POL–
HUN 0:3, HUN–AUT 1:2.

Mérlege: 2-0-1.
Klubjai: Budapesti Labdarúgó IE 
(1910–1911), Terézvárosi TC (1911–
1914), Vasas (1917–1924), Cleveland 
American Hungarians FC, Magyar 
Athletic Club, St. Stephens Hungarians.
A tízes-húszas évek fordulóján az or-
szág legkiválóbb jobbhátvédjei között 
jegyzett Zatykó Ferenc volt az első 
válogatott játékos, aki csereként állt 
be, 1922. november 26-án Fogl II Ká-
rolyt váltotta. 1924 áprilisában család-
jával együtt kivándorolt az Egyesült 
Államokba – örökre. Hosszú éveken 
át volt a clevelandi magyar klub játé-
kosa, majd edzője. 1929-ben mega-
lapította a Cleveland Indians ifjúsági 
csapatát, amely aztán 1936-ban érte el 
legnagyobb sikerét, amikor bejutott a 
Nemzeti Amatőrkupa (National Ama-
teur Cup) nyugati döntőjébe. Zatykó 
Floridában hunyt el egy horgászbal-
esetben. 

Zavadszky Gábor
(Budapest, 1974. 09. 10. – Limasszol, 
2006. 01. 07.)

Válogatottsága: 4 (0).
2000: HUN–AUS 0-3. 2002: HUN–
MDA 1-1. 2003: HUN–LUX 5-1, 
SMR–HUN 0-5. 
Mérlege: 2-1-1.
Klubjai: Ganz-Mávag (1985–1988), 
Bp. Építők (1988–1992), Ferencvá-
rosi Torna Club (1992–1998), Du-
naferr SE (1998–2001), MTK Bu-
dapest (2001–2004), Ferencvárosi 

Torna Club (2004), Apollon Limasz-
szol (2005–2006).
A nagypapája vitte le futballozni haj-
danán a Ganz-Mávagba, majd a kő-
bányai klub megszűnése után lett a 
közeli Építők tagja. Ott fedezték fel 
a Ferencváros tehetségkutatói. 1993. 
május 19-én, egy MTK elleni Magyar 
Kupa-mérkőzésen mutatkozott be az 
első csapatban. 1996 nyarán részt vett 
az atlantai olimpián. Azon nagyon 
kevés játékos közé tartozik, akik há-
rom klubban is bajnoki címet nyertek, 
kettőt a Ferencvárossal (1994–1995, 
1995–1996), egyet a Dunaferr-rel 
(1999–2000), egyet pedig az MTK-
val (2002–2003). Kétszer megnyerte 
a zöld-fehérekkel a Magyar Kupát 
(1994, 1995). Nyert négy Szuperku-
pát is (1994, 1995, 1996, 2003). 2005-
ben Ciprusra szerződött, ahol 2006 
elején – vélhetően orvosi mulasztás 
következményeként – mindössze 31 
évesen elhunyt. 

Závodi István
(Budapest, 1911. 02. 23. – Montpelli-
er, 1987. 10. 10.)

Válogatottsága: 2 (1).
1932: TCH–HUN 1:3 (1), AUT–HUN 8:2. 
Mérlege: 1-0-1.
Klubjai: MÁVAG SK (1929–1932), 
SO Montpellier (1932–1939), FC Sète 
(1939–1944), SO Montpelllier (1944–
1945), FC Antibes (1945–1946), SO 
Montpellier (1946–1947).
Zavadszky néven született – János 
öccsének unokája volt Zavadsz-
ky Gábor –, először az iskoláiban, 

ZATYKÓ
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a polgáriban, majd a Mester utcai 
kereskedelmiben futballozott, majd 
az érettségi után leigazolt a MÁ-
VAG-ba. Villámkarriert futott be, 
egy évvel később amatőrváloga-
tott, majd 1932-ben A-válogatott 
lett. Amatőrként az 1926-os szét-
választás után ő lett az első, aki 
nem profiként került be a legjobbak 
közé. Válogatott jobbszélsőként 
kapta a magyarosított Závodi nevet. 
1932 nyarán az akkor már a francia 
válogatottban is szereplő, erdélyi 
Kulcsár-Kaucsár József csábította 
ki Franciaországba, az akkoriban 
születő ottani profizmusba. Za-
vadszky Istvánt többnyire Pich-
tou-nak (Pistunak) vagy Pichtának 
(Pistának) becézték, otthonra lelt 
Montpellier-ben. További pályafu-
tása nagy részét ott töltötte, edző-
sködött is ott. 1994-ben egy pályát 
is elneveztek róla a város Antigone 
nevű negyedében. 

Zloch Gyula
(Budapest, 1899. 01. 13. – Budapest, 
1945. 07. 14.)

Válogatottsága: 4 (0).
1919: AUT–HUN 2:0. 1920: GER–
HUN 1:0. 1922: FIN–HUN 1:5. 1925: 
HUN–ESP 0:1. 
Mérlege: 1-0-3.
Klubja: „33” FC (1914–1930, 1932).
Egész pályafutását a „Harihárom-
ban” töltötte. 1916 és 1926 között hét 
idényt töltött a legmagasabb osztály-
ban. Tizenöt éves futballista-jubileu-
mát ünnepelve írta róla a Budapesti 
Hírlap: „Az amatőr-professzionalista 
szétválasztás idején nem tudta elcsá-
bítani az anyagi érdek s bár szerény 
életviszonyok között éli munkás éle-
tét, mégis ott maradt régi klubjában 
az amatőrök között.” A harmincas 
évek elején már kevesebbet játszott, 
ám amikor klubjának szüksége volt 
rá, visszatért. Az Újság egyik 1932-
es számában olvasható: „Bizonyára 
sokan emlékeznek a Harihárom nép-
szerű középfedezetére, az elpusz-
títhatatlan szivósságú játékosra, aki 
kopasz fejével mindig ott volt, ahol 
legforróbb volt a küzdelem. Amióta 
Budai 11 lett a Hariháromból, Zloch 
eltűnt a nagy futballközönség sze-
mei elől, megmaradt az amatőr „33” 
FC-ben, s minthogy közben néhány 
esztendő lerakódott a vállára, egyre 
kevesebbet futballozott itt is. Az idén 
azonban bajba került a „33” FC, ott 
állt a kiesés szélén s mindenki biz-
tosra vette, hogy kiesik a második 
osztályba. Vasárnap volt a sorsdöntő 
meccs, az UTE ellen, s ezen a mér-
kőzésen a lila-fehérek mentek favo-
ritszámba. Az »öreg« Zloch a nagy 
mérkőzésre újra beállt a csapatba és 
játszott úgy, ahogy csak a régi fut-
ballisták tudnak játszani: szívvel, 
lélekkel… Fáradhatatlan volt, küz-
dött a régi szívósságával, gólt rúgott 
és a csapata megnyerte a mérkőzést, 
bennmarad az első osztályban.”

Zombori András
(Budapest, 1965. 12. 06.)
Válogatottsága: 2 (0).
1991: MEX–HUN 3-0, ESA–HUN 1-1. 
Mérlege: 0-1-1.
Klubjai: Tárnok KSK (1979–1981), 
Csepel SC (1981–1986), Honvéd 
Szabó Lajos SE (1986–1987), Duna-
újvárosi Kohász (1987–1989), Váci 
Izzó MTE//Vác FC-Samsung (1989–
1993), Videoton-Waltham FC/Par-
malat FC (1993–1995), Tárnok KSK 
(2000–2004).

A Csepel színeiben lett élvonalbeli 
futballista:1985. június 5-én, a Video-
ton ellen mutatkozott be. Pályafutása 
kissé megtört, amikor katonaidejét 
töltötte a H. Szabó Lajos SE-ben, 
majd két évet a Dunaújvárosi Kohász-
ban töltött. 1989 nyarán került Vácra, 
Csank János volt az edzője a követ-
kező négy idényben. 1993 nyarától a 
székesfehérvári klub kötelékébe tarto-
zott, de már alig tudott játszani gyako-
ri sérülései miatt. A válogatottban pá-
lyafutása csúcspontján, 1991 őszén, a 
közép-amerikai túrán szerepelt. Profi 
pályafutásának befejezése után ját-
szott még anyaegyesületében, amely-
lyel 2004-ben szerepelt az Amatőr-ku-
pa döntőjében. Több mint húsz éve a 
Nemzeti Sport labdarúgó-rovatának 
tagja, a válogatott játékosok közül 
senki sem töltött ilyen hosszú időt a 
szaklapnál. 

Zombori Sándor
(Pécs, 1951. 10. 31.)
Válogatottsága: 26 (3).
1975: POL–HUN 4-2. 1977: MEX–
HUN 1-1, ARG–HUN 5-1 (1), ESP–
HUN 1-1, HUN–POL 2-1, HUN–TCH 
2-0, HUN–URS 2-1, URS–HUN 2-0, 
HUN–GRE 3-0, HUN–YUG 4-3, 
HUN–SWE 3-0, HUN–BOL 6-0 (1), 
TCH–HUN 1-1, BOL–HUN 2-3. 
1978: HUN–TCH 2-1, ENG–HUN 
4-1, ARG–HUN 2-1, HUN–ITA 1-3, 
HUN–FRA 1-3 (1), GRE–HUN 4-1, 
FRG–HUN 0-0. 1979: HUN–GDR 
3-0, POL–HUN 1-1, HUN–GRE 0-0. 

ZOMBORI
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1980: HUN–POL 2-1, TCH–HUN 1-0. 
Mérlege: 11-6-9.
Klubjai: Pécsi Dózsa/Pécsi MSC 
(1966–1975), Vasas SC (1975–1982), 
Montpellier HSC (1982–1985). 
Édesapja, a Talián családnéven szüle-
tett idősebb Zombori Sándor balösz-
szekötőként maga is első osztályú 
futballista volt, a Pécsi VSK-ban, az 
1945–1946-os idényben. Az ifjabb 
Sándor 1969-ben mutatkozott be az 
NB I-ben, a Pécsi Dózsa saját neve-
lésű játékosaként. 1975-ig játszott 
az 1973-as városi fúzió után már a 
Pécsi MSC nevet viselő alakulatban. 
A Vasashoz igazolása után néhány 
hónappal már bekerült a válogatott-
ba, 1975. október 8-án, a vb-bron-
zérmes lengyelek ellen debütált. Az 
első szereplést 1977 februárjában 
követte a második – közben máso-
dik lett 1976-ban az utánpótlás Eb-n 
–, ám attól kezdve, párhuzamosan a 
Vasas nagyszerű bajnoki szereplé-
sével, bajnoki címével, törzstag lett 
a nemzeti tizenegyben. 1977-ben 
tizenhárom válogatott meccsen ját-
szott, szokatlan módon az összes „cí-
meres mezes” fellépésének fele erre 
az évre esett. Emlékezetes gólt rúgott 
október végén a Népstadionban a bo-

líviaiak elleni interkontinentális pót-
selejtezőn: olyan erővel rúgta meg a 
labdát, hogy lövéséről még a tévéka-
mera is lemaradt. Szerepelt, sőt az 
elemzések szerint a magyar váloga-
tott legjobb játékosa volt az 1978-as 
argentínai Mundialon. Mar del Pla-
tában a franciáknak rúgott emléke-
zetes bombagólt. Némileg meglepő, 
hogy utána már csak hét mérkőzés 
jutott neki, 28 évesen játszott utol-
jára a meggypiros mezben. 1981-
ben Magyar Népköztársasági Ku-
pát nyert, majd a következő nyáron 
külföldre, Franciaországba igazolt. 
1985-ig a Montpellier mezét visel-
te. Azon kevés válogatott futballis-
ta egyike, akinek a fia is válogatott 
labdarúgó lett. Zombori Sándor már 
játékos-pályafutása alatt is írogatott 
a Képes Sportban, majd hosszú éve-
ken keresztül a Népsport, illetve a 
Nemzeti Sport labdarúgó-szakírója 
volt. A Sport TV 2000-es megala-
kulása után szakkommentátorként 
dolgozott. 

Zombori Zalán
(Budapest, 1975. 05. 25.)
Válogatottsága: 1 (0).
1995: HUN–ISL 1-0. 
Mérlege: 1-0-0.
Klubjai: Vasas SC (1992–1993), 
Montpellier HSC (1993–1994), Cse-
pel SC (1994–1996), közben Ercsi Ki-
nizsi (1995), Újpesti TE (1996–1998), 
Vasas SC (1998–1999), Videoton FC 
(1999–2001), Ferencvárosi Torna 

Club (2001–2003), Kispest-Honvéd 
FC (2003), BFC Siófok (2003–2004), 
Alki Larnaca FC (2004–2005), FC 
Sopron (2005), Csabdi SE (2006), 
Tököl VSK (2006–2007), Viadukt SE 
Biatorbágy (2007–2009), Budapesti 
Erőmű (2009), Testvériség SE (2009–
2010), Kistarcsai VSC (2010–2011). 
Zombori Sándor fia a Vasasban és 
a Montpellier-ben játszott Csepelre 
igazolásáig – ez volt édesapja utolsó 
két klubja is. Klubpályafutása leg-
nagyobb sikerét az Újpesttel érte el, 
bajnok lett. Mindössze húszévesen 
élhette meg egyetlen válogatottságát, 
egyike azoknak, akik a legkevesebbet 
töltötték a pályán a nemzeti tizenegy-
ben szerepeltek közül: csupán egy 
perc jutott neki. 

Zvara József
(Vác, 1966. 08. 17.)

Válogatottsága: 2 (0).
1992: QAT–HUN 1-4, QAT–HUN 1-1. 
Mérlege: 1-1-0.
Klubjai: Váci Híradás (1981–1983), 
Vasas SC (1983–1987), Váci Izzó 
MTE (1988), Vasas SC/Vasas-Smir-
noff/Vasas-Ilzer (1988–1994), Vác FC 
Samsung (1994–1996).
Az 1984-ben ifjúsági Európa-bajnok-
ságot nyerő jobbszélső a váci és az an-
gyalföldi klub között ingázva töltötte 
pályafutását. Tizenhét évesen már 
NB I-es játékosnak mondhatta magát, 
1986-ban Magyar Népköztársasági 
Kupa-győztes lett. Sérülése miatt ko-
rán véget ért a pályafutása.

ZVARA
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Király Gábor  108
Dzsudzsák Balázs  104
Bozsik József   101
Gera Zoltán   97
Juhász Roland   95
Fazekas László   92
Grosics Gyula    86
Puskás Ferenc   85
Garaba Imre    82
Mátrai Sándor   81
Vanczák Vilmos   79
Sipos Ferenc     77
Bálint László    76
Bene Ferenc    76
Fenyvesi Máté   76

Albert Flórián  75
Sándor Károly  75
Tichy Lajos   72
Kiprich József  70
Nyilasi Tibor   70
Hidegkuti Nándor  69
Kocsis Sándor  68
Schlosser Imre  68
Illés Béla   64
Priskin Tamás  63
Göröcs János   62
Sárosi György   62
Dárdai Pál   61
Détári Lajos   61
Mészöly Kálmán  61

Hajnal Tamás   59
Lipcsei Péter   58
Halmai Gábor  57
Szalai Ádám   57
Kádár Tamás   56
Kovács Kálmán  56
Tóth József   56
Sallai Sándor   55
Bíró Sándor   54
Lantos Mihály   53
Sebők Vilmos  52
Fogl Károly   51
Huszti Szabolcs  51
Bognár György  50
(A 2019. szeptember 9-i állapot szerint.)

A válogatottsági ranglista élcsoportja

Király Gábor
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1. Puskás Ferenc       84 (85)
2. Kocsis Sándor       68 (75)
3. Schlosser Imre      58 (68)
4. Tichy Lajos       51 (72)
5. Sárosi György       42 (62)
6. Hidegkuti Nándor 39 (69)
7. Bene Ferenc          36 (76)
8. Zsengellér Gyula  32 (39)
9. Nyilasi Tibor         32 (70)
10. Albert Flórián       31 (75)
11. Deák Ferenc         29 (20)

12. Kiprich József        28 (70) 
13. Sándor Károly        27 (75)
14. Takács József         26 (32)
15. Gera Zoltán            26 (92)
16. Toldi Géza              25 (46)
17. Avar István             24 (21)
18. Fazekas László       24 (92)
19. Pataki Mihály         21 (24)
20. Szalai Ádám           20 (57)
21. Dzsudzsák Balázs  20 (104)

A legjobb gólmutatók a legalább 20 
mérkőzésen szerepeltek között

(gól/mérkőzés):

1. Deák Ferenc            1,45 
2. Avar István              1,14
3. Kocsis Sándor         1,1

A legjobb gólszerzők ranglistája

A három legeredményesebb gólszerzőnk 1955. október 16-án a századik magyar-osztrák válogatott mérkőzés 
kezdőrúgásakor. Népstadion, 104 000 néző, vezette: Karel van der Meer (Hollandia). 6:1 ide



44. oldal

Meggypiros mezben Nemzeti Értékek Könyvsorozat 

 

 A magyar válogatottnak 
eddig 54 kapitánya volt. Közü-
lük mindössze öt külföldi: Lothar 
Matthäus, Erwin Koeman, Bernd 
Storck, Georges Leekens és Mar-
co Rossi. A válogatott összeállí-
tásában – különösen az első évti-
zedekben, majd válságok idején 
– gyakran az MLSZ által felkért 
válogató bizottság nyújtott segít-
séget (vagy okozott gondot) annak 
az embernek, aki a felkészítésért 
és a meccselésért felelt. A labda-
rúgás hőskorában nem egyszer a 
nagy klubok befolyásos vezérei 
érvényesítették az akaratukat, és 
ugyanígy kényszerítő erőt gyako-
rolt a két világháború, valamint a 
politika is. 
 Amennyire megtiszte-
lő feladat egy nemzeti válogatott 
szövetségi kapitányának lenni, oly 
annyira megterhelő is. Ráadásul a 
válogatott élén álló edző számos, 
rajta kívül álló körülmény hatása 
alatt kénytelen dolgozni. Sérülés, 
betegség, eltiltás, formahanyatlás, 
problémák a szerződéssel a klub-
nál, a média és a közvélemény 
nyomása, csapaton belüli ellenté-
tek, premizálás, „sportdiplomácia” 
– hogy csak néhányat említsünk. 
 Könyvünk a lexikon szócik-
kekben és a történeti részekben tár-
gyalja a szövetségi kapitányok mű-
ködését, de az áttekintés érdekében 
külön fejezetet szentelünk nekik. Az 
eddigi mesterek ábécében: Bálint 
László, Baróti Lajos, Bicskei Ber-
talan, Bozsik József, Bozsik Péter, 

Bukovi Márton, Csábi József, Csank 
János, Dárdai Pál, Dietz Károly dr., 
Egervári Sándor, Fábián József, Fe-
héry Ákos, Földessy János, Gallowi-
ch Tibor, Garami József, Gellei Imre, 
Gillemot Ferenc, Ginzery Dénes, 
Glázer Róbert, Hajós Alfréd, Har-
sády József, Herczog Ede, Hoffer 
József, Holits Ödön, Illovszky Ru-
dolf, Jenei Imre, Kiss Gyula, Kiss 
Tivadar, Erwin Koeman, Komora 
Imre, Kovács Ferenc, Lakat Károly, 
Georges Leekens, Máriássy Lajos, 
Lothar Mathäus, Mezey György dr., 
Minder Frigyes, Moór Ede, Nádas 
Ödön, Pataky Mihály, Pintér Attila, 
Puskás Ferenc, Marco Rossi, Sebes 
Gusztáv, Sós Károly, Stobbe Ferenc, 
Bernd Storck, Szőcs János, Tibor 
Lajos, Vághy Kálmán, Várhidi Péter 
és Verebes József. 
 A legtöbb alkalommal vá-
logatottat irányítók, akik legalább 
tíz alkalommal vezényelték a 
meggypiros csapatot: Baróti La-
jos (117 mérkőzés), Sebes Gusztáv 
(69), Mészöly Kálmán (61), Illovsz-
ky Rudolf (49), Bicskei Bertalan 
(45), Dietz Károly (41), Kiss Gyula 
(40), Mezey György (35), Egervári 
Sándor (32), Máriássy Lajos (31), 
Herczog Ede (31), Lothar Mathäus 
(28), Bernd Storck (26), Gellei Imre 
(23), Minder Frigyes (23), Erwin 
Koeman (20), Csank János (19), 
Gallowich Tibor (18), Nádas Ödön 
(17), Várhidi Péter (16), Verebes 
József (14), Jenei Imre (14), Ginze-
ry Dénes (13), Marco Rossi (12), 
Sós Károly (10), Hoffer József (10). 

Szövetségi kapitányaink

Illovszky Rudolf

Baróti Lajos

Sebes Gusztáv

Meggypiros mezben Nemzeti Értékek Könyvsorozat 
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Csank János

Mezey György

Mészöly Kálmán

Meggypiros mezbenNemzeti Értékek Könyvsorozat 

 A legeredményesebb edzők 
sorát Baróti Lajos vezeti, mivel 
hosszú kapitányi korszakában 
(1957-1966 és 1975-1978) négy 
világbajnokságra vezette ki a nem-
zeti tizenegyet. A mérlege is tekin-
télyes. Ha a 117 „egyéni” kapitá-
nyi teljesítményét nézzük (további 
4 alkalommal triumvirátusban dol-
gozott Lakat Károllyal és Sós Ká-
rollyal), a mérkőzéseiből 62 volt a 
győztes, 27 végződött döntetlennel 
és 28-szor veszítettünk (64,5%). 
Világszínvonalú teljesítmény. 
 Íme néhány összehason-
lítás: Sepp Herberger, az 1954-es 
világbajnok csapat vezére 1950 
és 1964 között dolgozott szövet-
ségi kapitányként az NSZK vá-
logatottjánál. 97 mérkőzésén 52-
14-31 volt a mérlege (59,8%). Őt 
Helmut Schön követte, egészen 
kiemelkedő teljesítménnyel. 1964 
és 1978 között (vb-arany, vb-ezüst, 
vb-bronz, Eb-arany, Eb-ezüst) 139 
mérkőzést irányított, a mérlege 
87-31-21 (73,7%). Az olasz válo-
gatottsági csúcstartó, Enzo Bear-
zot 1975 és 1986 között 104-szer 
ült a Squadra Azzurra kispadján, 
közben 1982-ben a fiaival világ-
bajnoki címet szerzett. A mérlege: 
51/28/25 (62,5%). 
 Sebes Gusztáv nem csak 
a 69 mérkőzésével emelkedik ki, 
hanem az utolérhetetlen mutatójá-
val is: 50 győzelem, 12 döntetlen 
és mindössze 7 vereség (81,1%). 
Sebes szövetségi kapitányi teljesít-
ményéhez csak a legendás Vittorio 

Pozzóé mérhető. Az olasz mester 
1912-ben, 1921-ben és 1924-ben 
egy-két találkozón ült a válogatott 
kispadján, aztán 1929-től 1948-ig 
folyamatosan, begyűjtve közben 
két vb-aranyat. Pozzo összesen 97 
mérkőzésen volt kapitány, a mérle-
ge: 65-17-15. Sebes és az Arany-
csapat megismételhetetlen telje-
sítménye egyszerre inspiráló és 
letaglózó. Ki tudná őt, őket követ-
ni, ha a kétszeres vb-győztes Pozzo 
teljesítménye is gyengébb (75,7%) 
Sebes Gusztávénál (81,1%)?
 Fehéry Ákos 1918. április 
14. és 1919. április 6. között 5 ba-
rátságos mérkőzésen vezette a ma-
gyar válogatottat, és mindegyiket 
megnyerte. Háromszor Ausztria, 
kétszer Svájc volt az ellenfél, 11:2 
volt a gólarány. Rajta kívül Holits 
Ödönnek és Csábi Józsefnek si-
került elérnie a 100 %-os teljesít-
ményt, de ők csak egyetlen mérkő-
zésen ültek a válogatott kispadján.
 Érdekes képet mutat a ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó szö-
vetségi kapitányok listája, és ezt 
érdemes összevetnie kinek-kinek 
a saját tudásanyagával és/vagy em-
lékezetével. Mert hogy 70% fölött 
teljesített Vághy Kálmán (6 mér-
kőzés, 83,3%), Bukovi Márton (8 
mérkőzés, 81,2%), Földessy János 
(5 mérkőzés, 80%), Gallowich Ti-
bor (18 mérkőzés, 75%), Herczog 
Ede (31 mérkőzés, 73%) és Dárdai 
Pál (7 mérkőzés, 71,4%). Minde-
gyik külön-külön, önmagában és 
történetileg is izgalmas. 
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nösen a Svájc elleni két EK-győ-
zelem (3:1 itthon, 5:4 idegenben) 
és a prágai 1:1 volt értékes, szintén 
EK-meccsen. Földessyről érdemes 
megjegyezni, hogy ő szerkesztette 
az első football évkönyvet. Rendet 
akart, ami a szövetségi kapitány 
előjogainak biztosítását jelentette 
a válogatott programjának összeál-
lításában, ám a profi klubok veze-
tői és a sajtó összefogtak ellene és 
megbuktatták. 
 A szegedi születésű Gal-
lowich Tibor élvonalbeli kapus 
múlttal lett az Ifjúsági Labdarú-
gó Szövetség kapitánya, így kellő 
tapasztalattal vette át a nagyválo-
gatottat 1945 nyarán. Nyugodtan 
kijelenthetjük, hogy ő tette le az 
Aranycsapat alapjait. A 18 mérkő-
zésén elért 75%-os teljesítménye 
önmagáért beszél. 
 Herczog Ede volt játékos, az 
első játékvezetők egyike, a Nemzeti 
Sport szerkesztője, civilben pedig a 
Pecsenyédi Lovasegylet beszállító-
ja. 1911 májusától 1917 novembe-
réig 19-7-5-ös mutatóval dirigálta a 
nemzeti válogatottat. A mélypontot 
a Nagy-Britannia elleni 0-7 hozta el 
az 1912-es olimpián, de ugyaneb-
ben az évben 21:0-val abszolváltuk 
a két oroszországi meccsünket.
 A közelmúlt hősének Dár-
dai Pál bizonyult. 7 mérkőzéséből 
4 győzelemmel, 2 döntetlennel 
végződött, mindössze 1 vereség 
született. Utóbbi az oroszok elle-
ni barátságos mérkőzés volt. Dár-
dai az első olyan kapitányunk, aki Verebes József

Bicskei Bertalan

Gellei Imre

Meggypiros mezben Nemzeti Értékek Könyvsorozat 

 Vághy Kálmán 1942 őszén 
az országos Játékvezetői Testület 
ügyvezetőjeként lett váratlanul, 
ugyanakkor az MLSZ elnöksé-
gének egyhangú döntésével szö-
vetségi kapitány. 1942. november 
1-jén debütált Budapesten Svájc 
ellen, majd jött a svájci visszavá-
gó, azután a Bulgária, Svédország 
és Finnország elleni meccs, csupa 
győzelemmel. És persze a sajtó 
gerjesztette népharaggal, mert nem 
játszott elég színesen a nemzeti ti-
zenegy. Így az 1943. november 7-i, 
svédek elleni itthoni 2:7 után nem 
okozott meglepetést a lemondása.
 Bukovi Márton Sebes 
Gusztávot váltotta. 1956 őszétől 
szűk egy éven keresztül szolgálta 
a válogatottat. Kijuttatta a csapatot 
az 1958. évi világbajnokságra, ám 
Svédországban már nem ő volt a 
kapitány. Mérlege 6 győzelem, 1 
döntetlen és 1 vereség volt. Nem 
megerősített információ, inkább 
csak sejtés: lemondásához az a 
meggyőződése vezetett, hogy Pus-
kásék távozásával már nem elég 
erős a válogatott. Mindenesetre 
kortársai legalább olyan jó edzőnek 
tartották, mint Sebes Gusztávot.
 Az ügyvédként praktizáló, 
de újságíróként is jegyzett Földessy 
János 1928 őszén lett szövetségi 
kapitány. 5 mérkőzésén 3 győze-
lem és 2 döntetlen volt a mérlege, 
ráadásul háromszor szerepeltünk 
idegenben. Kétszer Svájc és Cseh-
szlovákia, egyszer Ausztria ellen 
vezette a nemzeti csapatot. Külö-
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Marco Rossi

Dárdai Pál

Egervári Sándor
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klubnál dolgozó utánpótlás-edző-
ként állhatott a válogatott élére.     
 Mészöly Kálmán egy sa-
játos listát vezet: 61+61 a mu-
tatója, tehát ugyanannyi a szö-
vetségi kapitányként abszolvált 
válogatottsága, mint játékosként. 
Ez a szám tehát nála 122, Baróti-
nál 119 (117+2), Bozsik Józsefnél 
102 (1+101), Puskás Ferencnél 
89 (4+85), Bálint Lászlónál 82 
(6+76), Sebesnél 70 (69+1), Dár-
dai Pálnál 68 (7+61), Illovszkynál 
52 (49+3), Bicskeinél 46 (45+1), 
Kiss Gyulánál 45 (41+4). 
 A további sorrend: Pataki 
Mihály 27 (3- szoros szövetségi 
kapitány, 24-szeres válogatott), 
Pintér Attila 25 (5+20), Minder 
Frigyes (24+1), Bukovi Márton 
20 (8+2), Lakat Károly 19 (6+13), 
Csábi József 11 (1+10), Kovács 
Ferenc 9 (8+1), Fehéry Ákos 6 
(5+1), Komora Imre 5 (3+2), Ha-
jós Alfréd 4 (3+1),  
 Külön történet Jenei Imréé. 
Trianon miatt az elszakított ország-
részben, román állampolgárként, já-
tékosként és edzőként vált ismertté. 
A bélegregyi (Arad megyei) szüle-
tésű sportember 1992-1993-ban 14 
alkalommal volt szövetségi kapitá-
nyunk. A hatvanas években 12-szer 
szerepelt a román válogatottban.
 Mindenképp kiemelendő 
dr. Mezey György teljesítménye. 
Mészöly Kálmán segítőjeként fon-
tos szerepe volt abban, hogy 1982-
ben ott lehettünk a spanyolországi 
vb-n, majd már szövetségi kapi-

tányként a totális futball magyar 
változatával, európai ranglistave-
zetőként kivezérelte a csapatot az 
1986-os mexikói mundiálra. 35 
hivatalos meccsén 20-7-8 volt a 
mutatója (67,1%).     
 Illő megemlékezni azokról 
a szakemberekről, akik a lejtme-
netbe került magyar labdarúgásért 
kapitányként vállaltak szerepet. A 
rendszerváltáskor magára hagyott 
sportélet legnagyobb vesztese a fut-
ball volt. Megszűnő pályák, üteme-
sen csökkenő nézőszám, sikertelen 
nemzetközi szereplés jellemezte az 
1989-től 2015-ig terjedő negyed 
évszázadot, amihez rövid fellán-
golások és morális válságok sora 
kapcsolódott. Mindezt megfejelte, 
hogy a klubok tulajdonosi körében 
megjelentek a feketegazdaság kép-
viselői, és még a sportmédia is ott 
ütötte-vágta a futballt, ahol érte. Így 
remény sem volt sokáig arra, hogy 
elindulhatunk felfelé. 
 Épp ezért illik megemel-
nünk a kalapunkat a legutóbbi idő-
szak szövetségi kapitányai előtt. 
Garami József, Verebes József, 
Bálint László, Bicskei Bertalan, 
Glázer Róbert, Jenei Imre, Pus-
kás Ferenc, Csank János, Gellei 
Imre, Lothar Matthäus, Bozsik Pé-
ter, Várhidi Péter, Erwin Koeman, 
Egervári Sándor, Csábi József, Pin-
tér Attila és Dárdai Pál nehezített 
pályán cipelte a vállán a súlyos fel-
adatot, míg Bernd Storckkal végre 
kijutottunk egy világeseményre.
 Marco, várjuk a folytatást!
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1. AUSZTRIA –
MAGYARORSZÁG   5:0 (3:0)

1902. október 12.
Bécs, WAC-pá lya, 500 néző.
Vezette:  Shires (angol).
Gólszerző: Taurer (5. perc), Studnicka 
(10. perc), Studnicka*, Studnicka*, 
Huber*.
Magyarország: Bádonyi (BTC, 1/-5) 
 – Berán (FTC, 1/0), Gabrovitz (Postás 
SE, 1/0) – Koltai (FTC, 1/0), Pozsonyi 
(MUE, 1/0), Bayer (MAC, 1/0) – 
Buda (BTC, 1/0), Steiner (33 FC, 1/0), 
Pokorny (FTC, 1/0), Hajós (BTC, 1/0), 
Oláh (BSC, 1/0). Szövetségi kapitány: 
Gillemot Ferenc (1).
Ausztria: Nauss – Eipeldauer-Eipel, 
Wachuda-„Omlady” – Hüttl, Blässy, 
Mössmer-„Quick” – Wiesner, Huber, 
Schrammel, Studnicka, Taurer. 
* A három utóbbi gól pontos ideje, 
illetve szerzőinek sorrendje sem a 
magyar, sem az osztrák forrásokban 
nem lelhető fel.

2. MAGYARORSZÁG –
CSEHORSZÁG   2:1 (1:1)

1903. április 5.
Budapest, Millenáris, 750 néző. 
V: Ordódy (magyar).
G: Rezek (9. perc), Borbás (16. perc), 
Minder (78. perc)
M: Sipos-Sellő (BTC, 1/-1)  – Berán 
(FTC, 2/0), Fehéry (MUE, 1/0) – Koltai 
(FTC, 2/0), Kiss Gy. (33 FC, 1/0), 
Gorszky (FTC, 1/0) – Braun (FTC, 
1/0), Károly (MTK, 1/0), Niessner 
(Műegyetemi FC, 1/0), Minder (Postás, 
1/1), Borbás (FTC, 1/1). Szövetségi 
kapitány: Gillemot Ferenc (2).
Cs: Eisenstein I – Modrinta, Václak – 
Eisenstein II, Trapek, Velemin – Kosek, 
Zuckerkandl, Maisl, Rezek, Kulaty.

3. MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA
3:2 (1:0)  

1903. június 11.
Budapest, Margit szigeti pálya, 700 néző. 
V:  Yolland (angol).
G: Pokorny (24. perc), Buda (52. 
perc), Pulchert (60. perc), Pokorny 

(65. perc), Studnicka (70. perc).
M: Holits (MUE, 1/-2)  – Nagy (MTK, 
1/0), Manglitz (FTC, 1/0) – Skrabák 
(BTC, 1/0), Bayer (MAC, 2/0), Gorszky 
(FTC, 2/0) – Braun (FTC, 2/0), Buda 
(BTC, 2/1), Pokorny (FTC, 2/2),  Vincze 
(MAC, 1/0), Weisz (FTC, 1/0). Szövetségi 
kapitány: Gillemot Ferenc (3).
A: Wagner – Leuthe-„MacJohn”, F. 
Dettelmaier – Schrammel, Stürmer, 
Dick – Fischer, Schulz, Pulchert-„A. 
N. Other”, Studnicka, Taurer.

4. AUSZTRIA –
MAGYARORSZÁG   4:2 (1:1)

1903. október 11.
Bécs, WAC-pálya, 600 néző. 
V: Fuchs (osztrák).
G: Borbás (18. perc), Studnicka (24. 
perc), Studnicka (57. perc), Huber 
(64. perc), Studnicka (72. perc),  
Borbás (82. perc).
M: Sipos-Sellő (BTC, 2/-5)  – Nagy 
(MTK, 2/0), Berán (FTC, 3/0) – 
Skrabák (BTC, 2/0), Schaar (MTK, 
1/0), Bodor (Postás, 1/0) – Blazsek 
dr. (BTC, 1/0), Károly (MTK, 2/0), 
Kertay (Postás, 1/0),  Vincze (MAC, 
2/0), Borbás (FTC, 2/3). Szövetségi 
kapitány: Gillemot Ferenc (4).
A: Steinmann – Schulz, Dettelmaier – 
Schrammel, Pulchert-„A. N. Other”, 
Wilczek – Schneck, Schediwy, Huber, 
Studnicka, Taurer.

5. MAGYARORSZÁG –
AUSZTRIA   3:0 (1:0)                     

1904. június 2.
Budapest, Millenáris-pálya, 800 néző. 
V: Horváth F. (magyar).
G: Pokorny (24. perc), Koch (58. 
perc), Borbás (81. perc).
M: Holits (MUE, 2/-2)  – Nagy (MTK, 
3/0), Berán (FTC, 4/0) – Gorszky (FTC, 
3/0), Kiss Gy. (33 FC, 2/0), Ordódy 
(BEAC, 1/0) – Niessner (Műegyetemi 
FC, 2/0), Koch (33 FC, 1/1), Pokorny 
(FTC, 3/3),  Vincze (MAC, 3/0), Borbás 
(FTC, 3/4). Szövetségi kapitány: 
Gillemot Ferenc (5).
A: Prager – Fischer, F. Dettelmaier 
– Sax, Wilczek, Schrammel – 
Schönecker, Huber, A. Stürmer II, 
Hoffmann, Taurer.

6. AUSZTRIA –
MAGYARORSZÁG   5:4 (2:3) 

1904. október 9.
Bécs, Cricketer-pálya, 2000 néző. 
V: Holley (angol).
G: Károly (4. perc), Stansfield (23. 
perc), Bugno (27. perc), Pokorny (30. 
perc), Pokorny (42. perc), Stansfield 
(53. perc), Stansfield (67. perc), 
Stansfield (73. perc), Borbás (84. perc).
M: Holits (MUE, 3/-7)  – Nagy (MTK, 
4/0), Szentey (Fővárosi TC, 1/0) – 
Friedrich  (MAFC, 1/0),  Ordódy 
(BEAC, 2/0), Nirnsee (MAFC, 1/0) – 
Niessner (MAFC, 3/0), Károly (MTK, 
3/1), Pokorny (FTC, 4/5),  Braun (FTC, 
3/0), Borbás (MAC, 4/5). Szövetségi 
kapitány: Stobbe Ferenc (1).
A: Pekarna – J. Fischer I, Eipeldauer-
Eipel – Schrammel, Feldmüller, Dick 
– K. Dettelmaier, Bugno, Stansfield, 
Studnicka, Taurer.

1902

1903

1904

A magyar válogatott 1905-ben a Millenárison, az osztrákok elleni 
mérkőzés előtt. Sötét mezben a mieink
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7. MAGYARORSZÁG –
AUSZTRIA   0:0 

1905. április 9.
Budapest, Millenáris-pálya, 6500 néző. 
V: Herczog (magyar).
M: Holits (MUE, 4/-7)  – Bienenstock 
(Postás SE, 1/0), Nagy (MTK, 5/0) – 
Kiss Gy. (33 FC, 3/0),  Koltai  (Postás 
SE, 3/0), Kisfaludy (BTC, 1/0) – 
Blazsek dr. (BTC, 2/0), Koch (33 FC, 
2/1), Pokorny (FTC, 5/5),  Weisz (FTC, 
2/0), Borbás (MAC, 5/5). Szövetségi 
kapitány: Stobbe Ferenc (2).
A: Prager – J. Fischer I, Leuthe-
„MacJohn” – Lowe, K. Stürmer I, 
Grossmann – Hussak, Krug, Stansfield, 
König, Taurer.

8. MAGYARORSZÁG –
CSEHORSZÁG   1:1 (0:0)   

1906. április 1.
Budapest, Millená ris-pálya, 5000 néző. 
V: Holley (angol).
G: Valásek (63. perc), Károly (80. perc).
M: Izsó (BTC, 1/-1)  – Sárközy 
(BTC, 1/0), Kisfaludy (BTC, 2/0) 
– Gorszky  (FTC, 4/0),  Koltai 
(Postás, 4/0), Kiss Gy. (33 FC, 4/0) 
– Sebestyén (MTK, 1/0), Károly J. 
(MTK, 4/2), Bosnyákovits (BTC, 
1/0),  Horváth J. (BTC, 1/0), Oláh 
K. (BTC, 2/0). Szövetségi kapitány: 
Hajós Alfréd (1).
Cs: Pech – Müller, Kucera – Kopecky, 
Jirásek, Jetel –  V. Jelínek-„Jelen”, B. 
Jelínek-„Milka”, Maizl, Valásek.

1905

9. CSEHORSZÁG –
MAGYARORSZÁG   4:4 (1:1)          

1906. október 7.
Prága, Slavia-stadion. 6000 néző. 
V: Heyne (német).
G: Stary (22. perc), Horváth (33. 
perc), Károly (59. perc), Molnár 
II (60. perc), Baumruk (65. perc), 
Stary (83. perc),  Horváth (86. perc),  
Kosek (88. perc).
M: Domonkos (MTK, 1/-4) – 
Manglitz (FTC, 2/0), Molnár I 
(UTE, 1/0) –  Schaschek (BTC, 1/0), 
Szednicsek (Törekvés, 1/0), Bíró  
(MTK, 1/0) – Sebestyén (MTK, 
2/0), Károly J. (MTK, 5/3), Horváth 
J. (BTC, 2/2), Molnár II (UTE, 1/1), 
Schlosser (FTC, 1/0). Szövetségi 
kapitány: Hajós Alfréd (2).
Cs: Jenik – Benda, Vesely – Kopecky, 
Rezek, Macoun –  Baumruk, C.  
Maly, Stary, Kosek, Vanek. 

10. MAGYARORSZÁG –
AUSZTRIA   3:1 (1:0)                               

1906. november 4.
Budapest, Mil lená ris-pálya, 3000 néző.
V: Fehéry  (magyar).
G: Molnár II (26. perc), Schlosser 
(55. perc), Károly (65. perc), Hussak 
(75 perc).
M: Domonkos (MTK, 2/-5) – 
Manglitz (FTC, 3/0), Molnár I (UTE, 
2/0) –  Gorszky (FTC, 5/0), Bródy 
S. (FTC, 1/0), Kisfaludy (BTC, 3/0) 
– Sebestyén (MTK, 3/0), Károly J. 
(MTK, 6/4), Horváth J. (BTC, 3/2), 
Molnár II (UTE, 2/2), Schlosser 
(FTC, 2/1). Szövetségi kapitány: 
Hajós Alfréd (3).
A: Prager – F. Hüttl,  K. Vladar – H. 
Lenczewsky, A. Müller, J. Mastalka – 
Hussak, F. Dünnmann, J. Pollatschek, 
Engl II, Engl I.

11. MAGYARORSZÁG –
      CSEHORSZÁG   5:2 (1:2)     

1907. április 7.
Budapest, Millenáris-pálya, 1000 néző. 
V: Hajós (magyar).
G: Pelikan  (9), Horváth (21. perc), 
Milka (29), Borbás (57. perc), 
Horváth (70. perc), Molnár II. (80. 
perc), Horváth (85. perc). 

1906

1907

A magyar és a cseh válogatott futballistái egy 1907-es találkozó előtt

1906. november 4-én 3:1-re verte a magyar válogatott az osztrákokat. 
Sötét mezben Hajós Alfréd kapitány játékosai (balról): Schlosser, Károly, 
Sebestyén, Manglitz, Molnár I, Bródy, Domonkos, Molnár II, Gorszky, 

Kisfaludy és elöl Horváth
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A magyar
labdarúgó-válogatott játékosai

1902-2019

Dénes Tamás - Dlusztus Imre Nemzetközi mérkőzéseket 
már 1901-ben játszottak egymással 
Budapest és Bécs csapatai, de az 
első hivatalos, országok közötti vá-
logatott labdarúgó mérkőzést 1902. 
október 12-én rendezték meg Bécs-
ben. A találkozót csak 1908-ban is-
merte el hivatalosnak a két szövet-
ség. Jellemző a korszakra, illetve 
a kezdetek sajátos bájára, hogy az 
osztrákok között többen az iskolá-
jukból való kicsapás miatt álnéven 
szerepeltek. Igaz, a magyar nemze-
ti válogatott csatára, Hajós Alfréd 
1986-ban műegyetemi hallgatóként 
úgy mehetett el az első újkori olim-
piára, hogy professzora a diáktár-
sai előtt szabályosan leteremtette 
az Athénba tervezett út miatt. 
 A labdarúgás a Monarchia 
minden területén nagyon gyors si-
kert ért el, s mivel ez a kettős irá-
nyítású, soknemzetiségű ország volt 
Oroszország után Európában a leg-
népesebb, hatalmas tömegekre gya-
korolt komoly hatást. Nem véletlen, 
hogy a sportág megerősödését köve-
tően már az 1920-as években megala-
kult az osztrák, a cseh és a magyar 
profi szövetség, a nemzeti válogatot-
tak pedig sorra játszották egymással 
és más országokkal a mérkőzéseket.
 Meggypiros mezben, a vá-
logatott hivatalos szerelésében e 
bemutató füzet megjelenéséig 1001 
labdarúgó lépett pályára nemzetközi 
találkozón. Az 2019 őszén megjelenő 
könyvünk ezekről a futballistákról 
szól. Egyszerre lexikon, amely szó-
cikkeken keresztül emlékezik meg az 
összes eddigi válogatott játékosról, 
és sportágtörténeti album, amely a 
szócikkek mellett színes történeteket 
is közöl erről a 118 évről. 
 A történelmünkről, a szen-
vedélyünkről, az életünkről.
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Dénes Tamás
(Budapest, 1963 -) 

Sportújságíró, futballtörténész. Az ELTE Ál-
lam- és Jogtudományi Karán szerzett doktori 
címet.  65 könyve jelent meg a labdarúgásról. 
Volt a Nemzeti Sport főszerkesztője, majd több 
lap és rádió futballszakírója, sportszerkesztője. 
2012-ben megkapta a Magyar Sportújságírók 
Szövetségének nívódíját, 2014-ben Ezüstgerely 
díjas lett. 

Dlusztus Imre 
(Szeged, 1960 -) 

Újságíró, sportújságíró, borászati szakíró. A 
szegedi tudományegyetemen végzett bölcsész-
ként.  42 könyve jelent meg. 1998-ban Tán-
csics-díjat és MOB-nívódíjat kapott. Volt a Dél-
magyarország, a Hungarian Review, a Hír TV, 
a Szegedi Egyetem főszerkesztője. A Nemzeti 
Értékek Könyvkiadó alapító főszerkesztője.

9 786155 876066

M
eg

gy
pi

ro
s m

ez
be

n
D

én
es

 T
am

ás
 - 

D
lu

sz
tu

s I
m

re
N

em
ze

ti
 É

rt
ék

ek
 K

ön
yv

ki
ad

ó


