
Bányásznap Mikii ás előtt

Tatabányai Bányász- 
Ferencvárosi TC
5:0 (1:0)
1958. november 30.
Tatabánya, 10 000 néző. Jv.: Kaposi

Tatabánya: Grosics -  Hetényi, 
Polgár, Molnár -  Farsang, Peller -  
Szovják, Lahos, Dombai, Bíró, Deli 
FTC: Horváth Gy. -  Kiss III, Mátrai, 
Berta-V ilezsál, D ékány- Kertész, 
Orosz, Albert, Friedmanszky, 
Fenyvesi
Gólszerző: Bíró (7.), Dombai (54.,
61., a másodikat 11-esből),
Szovják (76.), Lahos (78.)

Az 1958-1959. évi bajnokság
1. Csepel SC 26 14 6 6 56:25 34

2. MTK 26 15 4 7 45:26 34

3. Bp. Honvéd 26 13 7 6 46:25 33

4. Vasas SC 26 12 9 5 30:22 33

5. Újpesti Dózsa 26 12 7 7 50:38 31

6. Tatabányai B. 26 12 7 7 39:31 31

7. Ferencvárosi TC 26 10 8 8 37:37 28

8. Salgótarjáni BTC 26 8 9 9 30:37 25

9. Diósgyőri Vasas 26 6 10 10 28:35 22

10. Sz. Haladás* 26 8 8 10 26:39 22

11. Dorogi Bányász 26 5 11 10 33:40 21

12.BVSC 26 6 6 12 26:39 18

13. Miskolci VSC 26 4 9 13 15:46 17

14. Győri Vasas ETO 26 3 7 16 15:36 13

* Két pont levonva

1958. november 30. úgy lett „a Futball Vörös Zászló Érdemrendjével” ki
tüntetett nap a Tatabányai Bányász játékosainak életében, hogy ezt a m ér
kőzés napjának reggelén m ég az égvilágon semmi nem ígérte.

A Fradi vendégjátéka önmagában is ünnepi hangulatot kölcsönzött a 
találkozónak. Persze ebben nem volt semmi egyedi, hiszen a fővárosi zöl
dek vendégjárása minden vidéki városban, ahol éppen pályára léptek, fel
fokozott figyelmet, szinte tapintható feszültséget, garantált telt házat vál
tott ki.

Tatabánya azért volt kiemelt helyszín, mert a szövetség akkori illetéke
sei az ötvenes évek m ásodik felében fokozottan ügyeltek arra (no, nem 
annyira a két csapat iránti szeretetük, mint inkább a politika iránti szervi- 
lizmus miatt), hogy a legnépszerűbb, s a legnagyobb közönséget vonzó m a
gyar futballcsapat évről évre mindig a szeptember első vasárnapj ára eső bá
nyásznapon, a vájárok legjelesebb ünnepén legyen a hazaiak ellenfele,,

Ezek a bányásznapok külön fejezetet érdemelnének, hiszen egy alka
lommal maga Kádár János is m ondott beszédet Tatabányán, majd délután 
megtekintette a Bányász bajnokiját. Ilyenkor ünnepi beszédekkel, nagy
gyűlésekkel, ének- és táncesoportok fellépéseivel, szavalóversennyel, ren
geteg borral-sörrel-virslivel — utóbbi megfelelő mennyiségben való hely
színre szállításáról Budapesten külön munkacsoport gondoskodott — haj
naltól éjfélig tartott a mulatság a városban. D e ami a legfontosabb: ilyen
kor osztották ki a bányászoknak az úgynevezett hűségpénzt, amelyet a bá
nya szolgálatában eltöltött esztendők arányában kaptak a föld alatti világ 
hősei, s amely az idősebb szakiknál akár a teljes esztendei jövedelmüket is 
kitehette.

A svédországi világbajnokság abban az évben átírta a bajnokság megszo
kott menetrendjét, bár ettől akár m ég bányásznapon is lehetett volna a 
Tatabánya—Ferencváros mérkőzés. Am, ma már kideríthetetlen okokból, 
1958-ban az M LSZ illetékesei a Bp. Flonvédot küldték „bányásznapozni” . 
(A kispestiek el is rontották az ünnepet, mert nyertek 2:1 -re, a pletyka szint - 
jére süllyesztve azt a népi legendát, amely szerint a bányásznapon a Tatabá
nyának mindenképpen győznie k e ll.. .)  November végére, amikorra a Fe
rencváros mérkőzése elérkezett, a derék bányászok már igencsak a nyaká
ra hágtak a hűségpénznek.

Tessék, p a jtá s , i t t  a labda!
A lbert Flórián  

és Grosics Gyula ke ttő se.
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A bányászok m ásodik gó lja . 
Dom bai a  kapuba vág ja  a  la b d á t, 

M á tra i le m a ra d t.

Tatabányán akkoriban (nincs 
ezen m it tagadni) összehasonlítha
tatlanul több volt a kocsma és a tal
ponálló, mint a mozi vagy a könyv
tár, ám csak azok kezdjenek el há- 
borogni, akik életükben akár csak 
egy percet is eltöltöttek mélyen a 
föld alatt, ahonnan a bányászok 
nap mint nap tonnaszám küldték a 
felszínre a fekete gyémántot.

I
 La ka t d o kto r (b a lra) 

a ta ta b á n y a i kispadon

Számukra a legnagyobb szere
lem, s a legnagyobb szórakozás a 
Bányász kéthetenkénti hazai m ér
kőzése volt, a játékosok népszerű
sége a kor táncdalénekeseinek és 
színészeinek népszerűségével vete
kedett.

A pályához közeli eszpresszóban 
az év legnépszerűbb dalait játszotta 
a bárzongoristából és a dobosból 
álló „zenekar” . Záray Márta és Vá
m osi János „A  m i utcánk ó, be 
szép” , Kovács Erzsi „EIosszú az a 
n a p ... ” és az „így élni, oly jó ” c í
mű száma volt leggyakrabban m ű
soron. (Utóbbi előbb Volare cím 
mel lett világsláger.) D e nem  m úl

hatott el este a kor abszolút sztárja, N ém eth Lehel dalai nélkül sem, 
amelyben az énekes egyrészt azt kérdezte kedvesétől, hogy „M erre jártál 
tegnap este?” , másrészt szent esküt tett arra, hogy ő bizony visszahozza di
vatba a foxtrottot.,,

A város két mozija (az egyik abban a kultúrházban m űködött, amely 
Andrej Zsdanovról, a szovjet kultúrpolitika gurujáról kapta a nevét) egy
mással vetekedett a premier filmekért, amelyek között voltak korszakos al
kotások is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy Jancsó Miklós „A ha
rangok Róm ába m entek” , M áriássy Félix „C sem pészek” , Fábri Zoltán 
„Édes Anna” , Gertler Viktor „Felfelé a lejtőn” , Bán Frigyes „Szent Péter 
esernyője” , de mindenekelőtt Herskó János — Törőcsik Mari és Avar István 
főszereplésével készült — „Vasvirág” című mozija mind a mai napig, azaz, 
több mint fél évszázad múltán is rendszeres programja a televíziós csator
náknak.

A kivételezettek a Technika Háza nevet viselő, jobbára a város műszaki 
értelmiségének fenntartott klubban már televíziót is nézhettek (ebben az 
évben jelentkezett először a TV-Híradó), s mindenki nagyon büszke volt 
arra, hogy amikor vasárnap esténként ism ertették a totóeredményeket. 
Tatabánya neve is rendszeresen elhangzott.

Őszintén szólva, a város neve csak a futballcsapatnak köszönhetően 
szerepelt akkoriban rendszeresen a rádióban és a televízióban, még annál 
is sokkal többször, mint ahányszor arról beszámoltak, hogy kitermelési 
csúcsot döntött m eg éppen a szénbányák valamelyik aknája.

Tatabánya 1958-ban a szenéről és az NB I-es futballcsapatáról szólt (ne 
felejtsük, nálunk m ég akkor nem volt bulvársajtó), s a gárda mindent meg
tett azért, hogy jó  hírét keltse a játékosait nagyon is megbecsülő városnak.

(A megbecsültségről egyetlen adalék: az N B I-es keret tagjai azokon a 
bizonyos bányásznapokon ugyanúgy részesültek hűségpénzben, mint a 
föld alatt dolgozók, m ég azok is, akik adott esetben csak néhány héttel, 
vagy hónappal korábban igazoltak a kék-fehérekhez).

A Ferencváros ellen aratott 5:0-s győzelem országos szenzációnak szá
mított!

Részint azért, m ert a Fradit (annak ellenére, hogy az 1958-as kerete 
nem volt éppen a legacélosabb, sőt) nagyon ritkán verték el öt góllal, ré
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A sp o rtte lep p e l szem beni 
lak ó te lep  h áza i. Ilyenekben  
ka p ta k  szo bákat a fu tb a llis tá k  is. 
Egyébként e red e tile g  ezeket a 
tö m b áh á zaka t az  é lm unkásoknak  
ép íte tté k .

szint azért, m ert egy ilyen ered
mény a Tatabánya életében is rit
kaságnak számított.

Az 5-ös szám éppenséggel nem, 
hiszen éppen az FTC elleni m écs
esét megelőzően néhány héttel volt 
szerencséjük hozzá;, csakhogy ak
kor nem ennyit rúgtak, hanem 
ennyit kaptak a Csepeltől. Am ez 
olyan sokkot váltott ki a játékosok
ból, hogy azt követően a Szombat
hely, a Miskolc és a D orog ellen is 
nyertek, méghozzá 10 :1-és össz- 
gólaránnyal.

Ennek ellenére 9 m érkőzésen 
szerzett 7 ( . . . )  pontjukkal várták a 
zöld-fehéreket, akik amúgy szintén 
nem  a 100 százalékos bajnokságot 
nyert Fradi útját járták akkoriban, 
nekik sem volt több 12 pontnál.

A m érkőzést m égis kiem elten 
kezelte az akkoriban hihetetlen te
kintélynek örvendő egyeden sport
napilap, a Népsport, hiszen Tabák 
Endre utazott a bányászvárosba tu-

1958 novem berének egy m ásik  
je len tő s  ta ta b á n y a i esem énye  

an n ak  a te h ervo n a tn ak  az indulása  
vo lt, am ely  a m edencében  

k ite rm e lt százm illiom odik to n n a  
szenet s zá llíto tta

dósítani, aki m ár régen a fővárosi csapatok egymás elleni találkozóinak 
beszámolójára szakosodott, s csak kivételes esetben tette ki a lábát Buda
pestről.

November lévén — a nap ragyogóan sütött ugyan a mérkőzés idej én — 
m ár „foga volt az időnek”', így „c sak ” 10 000  néző gyűlt össze a Bá
nyász-stadion (?) lelátóin. (Akik ismerik az akkori körülményeket, azok
nak nincs szükség a zárójelbe tett kérdőjel magyarázatára. Akik m eg nem, 
azoknak legyen elég annyi: kőkorszaki állapotok uralkodtak akkor még 
ezen az amúgy a játékteret körülvevő hatalmas fáknak köszönhetően akár 
hangulatosnak is m ondható pályán.) A sporttelepre sokan egyenesen a 
műszak végeztével a bányából érkeztek (soha, sehol az országban nem le
hetett annyi munkaruhában m eccset néző em bert látni, m int T atabá
nyán . . . ) ,  s akiket már attól elöntött a földöntúli boldogság, hogy a szünet
ben a Bányász l:0-ra  vezetett!

Fia a szünetben szavazást rendeztek volna, akkor biztos, hogy elsöprő 
fölénnyel nyer a „m ost azonnal legyen is vége” opció, hiszen arra senki sem 
számíthatott, ami a második 45 percben történt.

A Bányász akkori edzője (Lakat Károly, akkor m ég dr. nélkül) 1957 ja 
nuárjában vette át a csapat irányítását ( 1952-ben még a Fradiban játszott 
bajnoki meccset, aztán a Fradi ifi—Vörös Meteor—Gödöllői Dózsa—Szege
di Flaladás útvonalat bejárva szerződött Tatabányára), s az első teljes, 
26 fordulós bajnoki évében (1957 tavaszán csupán egy 11 fordulós, fél- 
idényes bajnokságot játszottak) a vidéki gárda esetében  szenzációs, 
4. helyre vezette a Bányászt. Csapata mindössze négy ponttal végzett a baj
nok M TK  m ögött, de m egszerezte az akkoriban nagy becsben  tartott 
„Vidék legjobbja” címet.

Az edző képtelen volt belenyugodni abba, hogy az új bajnokságban csak szen
ved a csapata, így aztán a Ferencváros elleni mérkőzés félidejében (az l:0-s ve
zetés ellenére) irgalmatlan patáliát rendezett az öltözőben. De akkorát, hogy a 
Kispestről „importált” remek jobbszélső, Szovják István mégévek múlva is em
legette: „Karcsi bácsi úgy beszélt, mintha a Fradi vezetett volna 5:0-ra.. . ”

V olt hatása a fé lidőbeli haddelhaddnak, a folytatásban a Bányász 
álomfutballt m utatott be, az 54. és a 78. perc között négyszer vette be a 
Fradi kapuját, s a sportnapilap tudósítása szerint m ég további helyzetei 
is voltak.
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Kovács Sándor és Lugosi János, két 
sérü lt ta ta b á n y a i já téko s  m e lle tt 

kalapban az edző, Lakat Károly

Az ellenoldalról Albert Flórián 
kétszer is gólt szerezhetett volna, 
de Grosics mindkétszer hárította a 
lövését. Igaz, (ekkor m é g ...)  nem 
is neki kellett a Fradi-m eccseket 
megnyernie.

A később Aranylabdáig ju tó  
futballzseninek ez volt a harmadik

A decem ber 9-i Képes Sport 
m ár a T a ta b á n y a  nagy so ro zatáró l 
tu d ó s íto tt. Az ETO eleni 
siker a z  ö töd ik  vo lt a sorban!

N B I-es meccse. Debütálásként (a 
Diósgyőr ellen, ugyanennek a hó
napnak az elején ... ) két góllal m u
tatkozott be, játszott Győrben is, de 
ott a győztes gólt nem ő, hanem a 
gólkirályi címet védő Friedmanszky 
Zoltán szerezte. Ellenben Tatabá
nyán m ég addig sem  ju tott, hogy 
Tabák az úgynevezett egyéni bírá
latok rovatban akár egyetlen szót is 
ejtsen róla.

Annál inkább áradozott b izo
nyos Lahos Lászlóról, aki vitatha
tatlanul a mezőny legjobbja volt.

Az 19 5 8 -as svédországi világbaj - 
nokságon is kint járt, ám utána a 
vakbélgyulladással megoperált egy

kori tárjáni jobbösszekötő szinte percenként hozta lehetetlen helyzetbe a 
Fradi Florváth Gy. — Kiss III, Mátrai, Berta — Vilezsál, Dékány összetételű 
védelmét és fedezetsorát. Gólt ugyan Csak egyet lőtt, de „Fradi-szinten” 
futballozott azon a délutánon, mint ahogy Dom bai András, a kiismerhet 
tétlenül cselező balszélső, Deli András és az anno még a Bp. Honvéd csa
társorában Kocsis, Puskás és Czibor mellett felbukkanó j obbszélső, Szovj ák 
István is.

Friedmanszkyt (mert akkor őt m ég jobban őrizték az ellenfelek, mint 
Albertét) a Vörös Lobogót és a Bp. Dózsát is megjárt Peller „Pálca” Béla 
vette le a pályáról, Flórival pedig könnyen elboldogult (Istenem, a régi szép 
idők, amikor a középcsatárt m ég egy az egyben a középhátvéd fo gta ...)  a 
Komlóról Tatabányára került, gránitkemény Polgár József.

Az 5:0, persze, nemcsak a Bányász szurkolói körében váltott ki óriási 
örömet.

A játékosok, az akkori szokásoknak megfelelően, a pálya területén lévő 
klubházban (közkeletű nevén „a Sportban” ) késő éjszakáig ünnepelték a 
diadalt. Ezúttal nyugodtan tehették, mert nem kellett arra figyelniük, hogy 
mikor indul az utolsó vonat Tatabánya-Középsőről Budapest fe lé ,..

Ennek azért volt jelentősége, mert a Bányászt döntő többségében a fő
városban lakó játékosok alkották, akiknek volt ugyan egy „legényszobájuk” 
a városban is, de mi tagadás, ezt csak a legritkább esetben használták 
ottalvásra.

A Fradi elleni 5:0 olyan nagyságrendű győzelemnek számított, amelyért 
már egészén extra prémium járt, amelyet magától Gál Istvántól, a Tatabá
nyai Szénbányászati Tröszt legendás vezérigazgatójától (érdemei jellemzé
séül annyit: nevét mind a mai napig lakótelep őrzi a városban...)  kapott a 
csapat.

2 0 1 3-as ésszel és léptékkel nyilván nevetségesen hangzik, de a prémium 
az volt, hogy a csapat autóbusza felszállította a társaságot Budapestre.

Szovj ák Pista útban hazafelé, úgy Bicske-felső táján, azért megjegyezte:
— Ügy készüljetek, hogy jövő héten vonatozunk...
A többiek lehurrogták és új nótába kezdtek.
Pistának igaza lett.
A pesti illetőségű tatabányaiak egy héttel később Győrből vonaton tet

ték meg a Kelenföldig vezető utat.
Pedig az ETO ellen is nyertek...
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