
Száz százalék FTC

FTC -B udai11
3:1 (2:1)
1932. jún ius 12., Üllői út, 3500 néző 
Jv.: Fenichel

FTC: F lá d a -T a k á c s  I Géza, Korányi 
I -  Lyka 11 A n ta l, S áros i, Lázár -  Tán
cos, Takács II József, Turay, Toldi, 
Berkessy
Budai 11: Horn -  W eber, Fekete -  
Kárpáti II, Kárpáti I, S c h u s te r-  
Czum pf, Sztancsik, Polgár, Lyka I 
Rezső, Tárnok 
G ólszerző: Sztancsik 
(14., 11-esből), Takács II 
(29. és 32.), Toldi (55.)

Az 1931-1932. évi bajnokság
1. Ferencváros FC 22 22 - - 105:18 44

2. Újpest FC 22 16 4 2 67:32 36

3. FlungáriaFC 22 16 3 3 62:24 35

4. Bocskai FC 22 11 4 7 43:46 26

5. III. Kér. FC 22 11 2 9 37:44 24

6. Budai 11 22 8 3 11 31:43 19

7. Somogy FC 22 7 2 13 23:52 16

8. Attila FC 22 5 5 12 23:40 15

9. Kispest FC 22 4 6 12 29:54 14

10. Nemzeti FC 22 5 4 13 27:52 14

11. Vasas FC 22 5 3 14 41:69 13

12. Sabaria FC 22 3 2 17 17:31 8

Rettenetes skandalum történt 1931. szeptember 6-án az Üllői úti pályán: kép
zeljék, hülyézték a bírót! Iváncsics Mihály—aki nemzetközi játékvezető, 1934-ben 
az Olaszország—Csehszlovákia vb-döntő partjelzőinek egyike volt—nem is tűr
te a gyalázatot: bevonult az öltözőbe. Tíz perc múltán azonban úgy döntött, 
folytatódhat az FTC— III. Kerület mérkőzés, akkor viszont már a játék félbesza
kításakor 3:1 -es vesztésre álló óbudaiak vonakodtak tovább játszani. Ők ha
sonlóképpen idegesek voltak, mint a nyolcezre® közönség, de nem a sípos 
sporttárs ítéletei miatt, hanem azért, mert Borbély kihagyta a második tizen
egyest. (Az elsőt belőtte.) A  publikum m eg éppen azért háborgott, mert 
Iváncsics két büntetőt adott a vendégekjavára. Ugytetszett, idő előtt befejező
dik a találkozó, de huszonöt perces kényszerszünet után mégiscsak „előkerül
tek” a III. kerület játékosai, és a ferencvárosiak végül 7 :2-re eltángálták őket.

Ha a látogatókat nem lehet meggyőzni, akkor az MLSZ talán a „Kerület
nek” ítéli a két pontot.

Ebben az esetben az FTC nem nyerhetett volna száz százalékos baj noki címet, 
így viszont huszonkét mérkőzésen éppen huszonkét diadalt aratott, 105 

gólt szerzett, és csak tizennyolcat kapott: makulátlan teljesítménnyel szerezte 
meg az elsőséget! Mondhatni, példátlan módon, noha a hőskorban a BTC is 
hibátlan mérleget produkált, de 1901 -ben csak hét mérkőzést kellett meg
nyernie, mivel az ötcsapatos bajnokság második szakaszában a Műegyetemi 
Football Club visszalépett. (Éppen a BTC elleni, 5:2-re elvesztett találkozót 
követő, elutasított óvása miatt. Az M FC azért fordult a szövetséghez, mert — 
vezetőinek és labdarúgóinak meggyőződése szerint — a Budapesti Torna Club 
egyik gólja nem volt gól, a labda nem haladt át a kapuvonalon, )

Ám — ha hiszik, ha nem — a zöld-fehérek páratlan sorozatát eleinte nem 
méltatták diadalmenetként. Noha öt forduló után már 28:5 volt a ferencvá
rosi gólarány, a korabeli saj tó nem lelkendezett az FTC j átéka láttán, és kivált
képp a Szombathelyen elért 3:1 -es győzelmet fogadta fenntartásokkal, mert 
ezen a találkozón Takács II József a nyolcvanhatodik percben, 1:1 -nél lesről 
szerezte a fővárosiak második gólj át, míg Toldi Géza a kilencvenegyedik perc
ben állította be a végeredményt. Akkoriban ugyan nem volt szokásban a

| C zum pf János Fekete Jenő Schuster B éla S ztancsik József
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Blum Z o ltán , a  Ferencváros edzője

„—Mi az FTC—Vasas eredménye?
— Kikapott a Vasas.
— Mennyire?
— De még mennyire! ”
Az örökrangadó nem volt ennyire kedélyes. A ferencvárosiak 4 :2 -re nyer

tek úgy, hogy 3:2 -nél Máj orszky kezezés miatt tizenegyest adott, noha Barátky 
Gyula mellel sodorta el a labdát Toldi elől, és a büntetőből Sárosi György el
döntötte a meccset. Ez egy perccel az után történt, hogy a Elungária (az M TK 
profi alakulata) az utolsó negyedóra kezdetén 3:0-ról 3:2-re felzárkózott, no
ha a második félidő közepéig esélytelennek látszott a pontszerzésre. Takács II 
duplája és Turay József — az első ferencvárosi „Császár” — ragyogó szabadrú
gása nyomán a játék képének megfelelően vezetett nagy arányban az FTC, de 
avetélytárs a reménytelennek tetsző szituációban sem adta fel a küzdelmet, és 
szorossá tette a mérkőzést.

A helyzetet a gólszerzőkhöz hasonlóan használta ki egy optikus. Másnap a 
következő hirdetést tette közzé a lapokban: „ Szemüveget a bírónak Chmura lát- 
szerésztől!”

A másik nagy rangadón, a Ferencváros—Újpesten nem volt vita. Jóllehet, a 
házigazda ferencvárosiak (ismét 22 ezer néző előtt) „csak” l:0-ra nyertek, 
győzelmük után végre általános elismerésben volt részük, mert a záró fél órát 
tíz emberrel játszották. A hatvanadik percben ugyanis Turay összefejelt Szalay 
Antallal, és szinte öntudatlanul hevert a gyepen. „A taccsvonal mentén szivaccsal 
mosdattákjel” — rögzítette a hajdani krónikás, és bár a center magához tért, a 
pályára visszamenni már nem tudott. Kiváltképp aranyat ért hát ferencvárosi

Tabló kép M agyarország  
1 9 3 1 -3 2 . évi b a jno kcsapatáró l

hosszabbítás, Majorszky Ferenc já 
tékvezető mégis „túlpercet”  rendelt 
el, mivel a nézők közé szálló labdát 
a szurkolók túlontúl lassan dobták 
vissza. . .

Majorszky körül a hetedik for
dulóban is kalamajka támadt. Ak
kor rendezték a nagy derbit, az 
FTC—Hungáriát, amelyre — az évad 
során először — csaknem zsúfolásig 
megteltek az Üllői úti lelátók. Egy 
héttel korábban a Vasas elleni 5:1 -et 
csupán hétezren látták a ferencváro
si pályán, pedig akkor akár két szám
jegyrí győzelmet is elérhetett volna a 
listavezető, ha Bereczkyt, a Vasas há
lójának őrét nem segíti ki hatszor is 
a kapufa... A Nemzeti Sport még 
ekkor sem ájult el a zöld-fehérek fut
balljától, mert tudósítása címében 
azt írta: „Amíg a Vasas-védelem bírta 
szusszal, nyílt volt a játék. ”  Igaz, lekö
zölt egy párbeszédet:
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Takács II József főszerepben. 
I t t  is g ó lt lő...

A százszázalékos cs a p a t ünneplése a pá lyán

szempontból Toldi híres, „lövésszerű” fejeseinek egyike, mely — Táncos Mi
hály beívelésé után — még az első félidőben, negyedóra elteltével vágódott a li
lák kapujába.

Hű, abban a Ferencvárosban hány táncos volt! A Lyka Antal, Sárosi, Lázár 
Gyula halfsör (egyik idényről a másikra kellett ifjakra cserélni az elkopott 
Furmann, Bukovi, Obitz triót!) minden elképzelést felülmúlóan mozgott. Fi
gyelem: „Gyurka” mindössze tizenkilenc, a későbbi „Tanár úr” húsz esztendőt 
számlált akkor és Lykát sem lehetett matuzsálemnek nevezni a maga huszonhá
rom évével. ATáncos, Takács II, Turay, Toldi, Kohut Vilmos összetételű (négy
ötöd részt) T  betűs csatársor pedig ipari méretekben gyártotta a gólokat. Az 
1931 -es etap zárómérkőzésén, a Somogy elleni II Hői úti találkozón Kohut már 
az együttes jubileumi, ötvenedik gólját szerezte — igaz, a balszélső középre akart 
ívelni, de j ól csúszott le lábáról a labda —, és a szezon végén 55:11 -es gólarányt 
mutatott fel az ellenállhatatlan együttes. Gondolj ák meg: ez 5:1 -es mérkőzésen
kénti átlagnak felelt m eg ... Takács II huszonhat „dugónál” tartott, miután 
négyszer ért el mesterhármast, míg a Nemzeti FC-nek (7:0) ötöt pakolt be. 

Immár a szigorú sajtó sem írhatott mást: „Az őszi évad hőse a Ferenaáros. ”
A tavaszié meg még inkább az lett.
A március 29. é.S április 10. közötti két hétben például — testvéries el

osztásban — tizenötöt vágott be a Hungáriának, a Vasasnak és az Újpestnek! 
A Hungária úton 2 5 ezer drukker ámult a zöld-fehérek pazar gálaműsorán 
(5:1), és a pesti divatáru-készítő talán a nagyméretéi kék-fehér „zakóhoz”

ajánlotta, hogy „Kozma-féle ing, nyak
kendő, össze vissza néhány pengő”. .. A 
Vasas 5:0-s legyőzésekor senki nem 
tudta eldönteni, Toldi és Turay kö
zül melyik brillírozó csatár tündö
költ káprázatosabban, majd azújság- 
ban így vágták át a gordiuszi csomót: 
„ Toldi csak három góljával emelkedett 
Turayjölé”. Egy másik rezümé szerint 
„impozáns volt az a nagyszerű játékkedv,

H áda József, a  Fradi kiváló kapusa

I Berkessy Elem ér, ak it Jegenyének  
becéztek
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ami az örök derbynek mind 
a huszonkét szereplőjét a 
legjobb futball nyújtá
sával ambicionálta, és 
imponáló volt azajo- 
lény, ahogyan a Fe
rencváros a győzel
met ajinisben kivere- 
kedte. ” Az l l j  pftSt 
5:0-s Megyeri úti 
„megsemmisítése” 
után pedig tűnődni kez
dett a Nemzeti Sport: „Ez 
az öröm tiszta és teljes a ferencvá
rosiak számára. Láttára azonban kissé 
gondolkodóba esik aJutbdM társadalma. 
Szinte nem tudja megítélni, a hogy az 
FTC nőtt-e ennyire ellenfelei Jölé vagy a 
t-öbbi csapat süllyedt olyan mélyre a lab
darúgás világában, hogy nem képes még 
csak tisztes eredményt sem kiharcolni a 
zöld-fehérekkel szemben. ”

Mondani sem kell, az újpesti pá
lyán a lila-fehér szurkolókat az ájulás 
környékezte.

Szívgörcsöt azonban Takács I Gé
za kapott. Két héttel a Ferencváros 
Megyeri úti diadala után az FTC-re 
épülő válogatott 8:2-es vereséget 
szenvedett az osztrák „W under-

Told i Géza m inden ta la jo n  
e lle n á llh a ta tla n n a k  bizonyult

T ö kéletes  m o zd u la t egy tö ké le tes  
já téko s tó l: Sárosi György

mannschafttól” , amelyet a bécsi 
Flohe Warte sporttelepen 62 ezer 
néző ünnepelt féktelenül. A „Mari 

néninek” becézett hátvéd — Takács 
II bátyja — nem tudta megemészteni 

a történteket, és összeesett az öltöző
ben. Az „öreg „harcos” földre rogyásá- 

ról a helyszíni jelentésben ez állt: „A nagy 
testi megerőltetés mellé járult a nagy lelki megrázkód

tatás, a tragikus vereség depressziója. ”  Alkalmasint 
ugyanakkor utolsó válogatott fellépését is elsiratta. Bezzeg a 

négyet termelő, ötszörös gólkirály Anton Schall és a mesterhármast elérő 
Matthias Sindelar, a „futball Mozartja” a lehető legjobban volt, és az az ötszáz 
kiváltságos bécsi, aki automobilon ment a mérkőzésre, hazafelé boldogan 
nyomta a kürtöt a császárváros zsivajgó utcáin...

A következő héten a ferencvárosiak messzemenően kárpótolták magukat, 
valamint a magyar futball zöld-fehér híveit, mert 10:1-re nyertek Kaposvá
ron. Az előadás mozivászonra kívánkozott; a London Film Production Ltd. 
elnevezésű produkciós irodát 1931 őszén megalapító Korda Sándor (később 
Sir Alexander Korda) megannyi kasszasikerének egyikét jegyezhette volna, ha 
megörökíti a somogyi vendégszereplést. Takács II hat gólt szerzett, és azt ír
ták róla, hogy „tudásának minden színét, játékművészetének minden értékét megcsil
logtatta ezen a mérkőzésen ”.

Am a bajnokság vége ugyanolyan zűrösen alakult, amilyen közjátékkal kez
dődött. AIII. kerület elleni mérkőzést a tizenegyedik percben le kellett fújni, 
mert a felhőszakadás lehetetlenné tette a folytatást. „A pálya percek alatt tenger
ré vált" — idézte fel a körülményeket a korabeli beszámoló, és nem sokkal ja 
vultak a feltételek a két nappal később megismételt találkozón sem. Akkor is 
zuhogott az eső, latyakos volt a játéktér, ám a négyezer kitartó nézőt megvi
gasztalta az FTC 3:1 -es győzelme, melynek kivívásakor Toldi befej elte azévad 
századik zöld-fehér gólját. Majd az utolsó fordulóban megint sokáig állt a já 
ték, mivel a váratlanul vezetést szerző Budai 11 futballistái nehezen viselték, 
hogy a gólkirályi címet 42 góllal megszerző Takács II (ha tetszik, Takács 42) 
négy perc alatt fordított, s még nehezebben, hogy a csatár másodszorra lesről 
„köszönt be” . A vendégek percekig vitatkoztak Fenichel játékvezetővel, de a 
bíró legalább nem hagyta el a pályát, és a budaiak sem vonultak az öltözőbe. 
Ez a parti — melynek további érdekessége volt, hogy Lyka II Antal a bátyját, az 
Üllői útról elszármazott Rezsőt fogta — szintén 3:1 -gyei zárult, máj d „dörgőél
jen zúgott a Fradi-játékosokia, akiket bensőséges, lelkes ünneplésben részesítettek rajon
gó híveik”. Agyőzők, akik közül Takács I, Lyka, Lázár, Táncos, Takács II egy
aránt 22, Kohut 21, Sárosi és Korányi 19-19, Turay 18, Toldi 17, Szedlacsik 
Ferenci l,FIáda József 12, Amsei Ignác 10, Papp Lajos László 3,mígBerkessy 
Elemér és Bukovi Márton 1-1 alkalommal játszott, felsorakoztak a főtribün 
előtt, és valamennyien ezüst cigarettatárcát kaptak ajándékba.

Aranyra nyilván nem telt, noha még véletlenül sem akadt olyan ferencvá
rosi terv, amely füstbe ment volna...
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