
Talpra, M egyeri

U. D ózsa-FTC
3:2 (1:1)
1970. június 6.
Megyeri út, 30 000 néző. Jv.: Almási

Újpest: Szentm ihályi- Noskó, Solymosi, Dunai III Ede, Juhász Péter-Göröcs, 
Zámbó (Káposzta, 72.) -  Fazekas, Bene, Dunai II Antal, Nagy (Tóth, 72.)
FTC: G é cz i-P áncs ics -V ép i, Bálint, Havasi, M egyesi-Juhász István, 
M ucha-Szőke, Albert, Füsi (Branikovits, 72.)
Gólszerző: Szőke (16.), Dunai II (20. és 89.), Füsi (68.), Göröcs (86.)

F T C -Ú . Dózsa
1:1 (0:0)
1970. június 27.
Népstadion, 60 000 néző. Jv.: Zsolt

FTC: Géczi -  Páncsics -  Novák, Bálint, Vépi, Megyesi -  Juhász István 
(Kű, 46.), M ucha-Szőke, Branikovits, Füsi
Újpest: Borbély -  Káposzta, Solymosi, Noskó, Juhász Péter -  Dunai III Ede, 
Göröcs -  Fazekas, Bene, Dunai II Antal, Zámbó 
Gólszerző: Branikovits (58.), Vépi (72., öngól)

Nagyon-nagyon rossz hangulatban 
kezdődött az 1970-es, egyidényes 
bajnokság, mert azt megelőzte Mar
seille, azaz a csehszlovákoktól 1969 
decemberében, a vb-pótselejtezőn 
elszenvedett 4:1 -es vereség, minek 
következtében a magyar válogatott 
először maradt le úgy a világbaj nok-

Az 1970. évi tavaszi bajnokság
A csoport

1. Újpesti Dózsa 14 11 1 2 37:13 23

2. MTK 14 8 2 4 19:12 18

3. Vasas SC 14 7 4 3 19:13 18

4. Diósgyőri VTK 14 7 4 3 16:13 18

5. Tatabányai B. 14 4 4 6 15:17 12

6. Videoton SC 14 3 2 9 16:28 8

7. Komlói Bányász 14 3 2 9 14:26 8

8. Rába ETO 14 3 1 10 9:23 7

B csoport
1. Ferencvárosi TC 14 8 4 2 17:8 20

2. Bp. Honvéd 14 8 2 4 26:9 18

3. Csepel SC 14 6 5 3 18:6 17

4. Pécsi Dózsa 14 6 4 4 18:11 16

5. Dunaújvárosi Kohász 14 4 4 6 15:22 12

6. Haladás VSE 14 3 5 6 13:22 11

7. Salgótarjáni BTC 14 3 4 7 14:25 10

8. Szegedi EOL 14 3 2 9 15:33 8

Z so lt Is tván , 
a kor sztárb író ja  
ve ze tte  a döntő  
m ásodik m érkőzését

Döntő a bajnoki címért: Ú. Dózsa-Ferencváros3:2,1:1. A 3. helyért: M IK  Bp. Honvéd 1:3 ,1:3. Az 5. 
helyért: Vasas-Csepel 4:0, 1:2. A 7. helyért: Diósgyőr-Pécsi Dózsa 1:4, 3:5. A 9. helyért: 
Tatabánya-Dunaújváros 0:0, 2:1. A 11. helyért: Videoton-Haladás 7:1, 1:3. A 13. helyért. 
Komló-Salgótarján3:1,1:2. A 15. helyért: Rába ETO-SZEOL 2:0,1:3

A Képes S port em elked e tten  
szám o lt be az  1970-es esztendő  
külön legességéről, a  bajnoki 
döntőrő l, am ely  a já té k  s z ín vo nalá t 
te k in tv e  is unikum  volt.

ságról, hogy benevezett a tornára. 
Az idehaza felfoghatatlan kudarc után 
négy nappal ezren tekintették meg a 
Népstadionban az 5:2-es kispesti 
győzelemmel zárult Honvéd—FTC 
rangadót — hóesés ide vagy oda, ez a 
nézőszám hasonlóképpen értelmez
hetetlenvolt akkoriban, mint a nem
zeti együttes bukása —, az MLSZ pe
dig akképpen próbált változtatni a 
változtathatatlanon, hogy eldöntöt
te: 1970 nyarától visszatér az őszi—ta-

H a jnak  i  f i  on t a  —  IGAZI LABDARÚGÁS
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vaszi rendszerhez, miután 1964-től bevezette a tavaszi—őszi szisztém át... 
Ezért szervezett a hetvenes esztendő első felére egyszezonos bajnokságot, ame
lyet két nyolcas csoportban rendezett meg. A hatvanas évek fővárosi nagy csa
patai közül az Újpest és a Vasas az A-ba, az FTC és a Flonvéd a B-be került, s a 
kiírás szerint a két ág első helyezettje vívta az oda-visszavágós döntőt júniusban.

Akkor, amikor M exikóban a világbajnokság zajlott, illetve hat nappal 
azután, hogy befejeződött a M undial...

A szurkolók kedvét tovább rontotta, hogy márciusban közzé tették a válo
gatottúj keretét, s abból annyi nagynevű futballista hiányzott, ahány meglepem 
tésújonc meghívót kapott. A francia kikötővárosban csődöt mondók közül 
hiányzott Szentmihályi Antal, Mészöly Kálmán, Noskó Ernő, Ihász Kálmán, 
Göröcs János, Kocsis Lajos, Puskás Laj os;, Farkas János, Zámbó Sándor—csak 
Flalmosi Zoltán, Fazekas László és Bene Ferenc „élte túl” Marseille-t—, meg
hívót kapott viszont a csepeli Vellai István, a pécsi Konrád János és Máté 
János, a fehérvári Fejes Gábor és Karsai László, a győri Somogyi József, az 
MTK-s Becsei József. „Benn a bárány, kinn a Farkas” —járta akkoriban a ma- 
liciózus tréfa, és az emberek nem nagyon hittek benne, hogy a megfiatalított 
garnitúrával a legcsekélyebb mértékbenis feledtetni lehetne az előző évpárat
lan megrázkódtatását. (A régiek többsége vissza is szivárgott: egy esztendő 
múlva, a bécsi Práterben már Mészöly, Noskó, Szűcs Lajos, Kocsis, Zámbó és 
a hosszú sérüléséből időközben felépült Albert Flórián is játszott, ellenben az 
új fiúk egyike sem lépett pályára a Bene duplájával 2-0-ra megnyert oszt
rák-magyaron. )

Az apátiát hűen tükrözte a bajnoki mérkőzések iránt megnyilvánuló, a 
korábbiaknál változatlanul szerényebb érdeklődés: a tavaszi ötödik fordu
lóban például 8 500 nézővel listavezető lehetett a Videoton—Győr találko
zó (3:0). A  további sorrend így alakult: M TK—Vasas (0 :1), Pécs—Flonvéd 
(1 :0 ), Szombathely—Dunaújváros (3 :1) egyaránt 7 0 0 0 , Csepel—FTC 
(0:0), Diósgyőr—Tatabánya (1:1) egyaránt6000, Szeged—Salgótarján (2:2) 
4500, Ú jpest—Komló (5:0) 40Ö0. Annál örömtelibb volt, hogy az évad el
ső kettős rangadójára, a Flonvéd—FTC (1:0) és az Ú jpest—Vasas meccsre 
(3:1) 50 000 drukker ment ki a Népstadionba.

Ekkor már sejteni lehetett: a döntő két mérkőzésén is tumultus lesz.
Pedig m ég senki sem  tudhatta, hogy Ú jpest—Ferencváros találkozókat 

rendeznek a bajnoki címért, miként azt sem: a lilák a Megyeri úton rende
zik az első mérkőzést. M árpedig oda harmincezer nézőnél több sem m i
képp sem  fért bé.

Az idő minden fájdalmat enyhít — mondják. A jelek szerint olykor a rövid 
idő is. Flirtelen visszatért a közönség, visszatért a remény...

A fmalisták párharca nem is keltett csalódást. Sőt, azt lehetne mondani:

Az ezüstérm es Ferencváros. Á llnak, 
balró l: Oalnoki Jenő edző, Kerekes, 

Novak, Vépi, Juhász, H orváth  Á., 
Páncsics, B á lin t, M egyesi, Géczi, 

dr. Kalocsay Géza vezetőedző . Elöl: 
Szőke, Füsi, B ranikovits , A lbert, Kű, 

Rákosi, B artosik .

minden igényt kielégített Azért csak 
lehetne, mert a zöld-fehér hívek egy
általán nem voltak boldogok: csapa
tuk mindkét mérkőzésen közel állt a 
győzelemhez, de egyiken sem nyert.

Újpesten a nyolcvanötödik perc
ben m ég az FTC vezetett. Szőke Ist
ván tizennyolc méteres, a jobb felső 
sarokba vágódó szabadrúgásgól
já t ugyan a Bene labdáját befejelő 
Dunai II Antal hamar kiegyenlítet
te, ám az Albert, Szőke, Füsi János 
kombináció nyomán esett újabb fe
rencvárosi gólra a véghajráig nem 
érkezett megfelelő válasz. A Dózsa 
hiába ostromolt, úgy tetszett, veszít.

Győzött.

D unai il A n ta l vo lt a  döntő  első  
m érkőzésén a gó lkirá ly
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Ezen a  nyáron világbajnokságot 
rendeztek Mexikóban, a  m agyarok  

nélkül. Fazekas, Dunai II és Bene 
(va lam int a fehérvári Karsai 

és a  vasasos Fábián) a győztes 
brazilok ú jság ját böngészi.

Négy perccel a találkozó végé 
előtt a ragyogóan futballozó Göröcs 
kivételesen nem passzolt, hanem ti
zennyolc méterről a jobb sarok felé 
küldte a labdát. A lövés jó  helyre 
ment, de nem  volt különösebben 
erős, Géczi háríthatott volna. A fe
rencvárosi kapust azonban meglép
te, hogy az újpesti karmester nem 
adta vagy nem vezette tovább a lab
dát, s mert a vendégek 1 -es számú 
játékosa késve reagált, másodszor is 
egyenlített a lila-fehér együttes. 
Majd, amikor már csak egy perc volt 
hátra, a Nagy Lászlót váltó Tóth 
András elfutott a bal szélen, közép
re adott, és Dunai II előrecsúszva a 
hálóba továbbított (3:2).

Az Ü llő i úti labdarúgók és h í
vek alatt megnyílt a föld — Dunai 
Antal azóta is azzal viccelődik,

hogy 1970. június 6-án földrengés volt Újpesten —, a kommentátorok viszont 
emelkedetten értékelték a látottakat, bár annyira azért nem mámorosodtak 
meg, mint a lilák tábora. „A harmincezer lelkes szurkoló igazi labdarúgásnak, remekbe 
szabott góloknak, kiváló egyéni teljesítményeknek örülhetett a Megyerí úti stadionban. A jó  
játék láttán sokan anvl beszéltek, hogy ezek a labdarúgók a világbajnokságon is megállt ak 
volna a helyüket. Mintha csak e feltevést akarták volna igazolni két órával később az olasz és 
az umguayi játékosok. A vb-színvonalhoz kétségkívül közelebb állt az U. Dózsa—FTC ta
lálkozó, De hát hiába... A mieink, sajnos, itthon vannak, kissé elkéstek a bizonyítással. ” 

Az Újpest—Ferencváros rangadó este fél nyolckor, az olasz—uruguayi meccs 
— közép-európai idő szerint — tizenegykor kezdődött. A Magyar Televízió csak 
az utóbbit közvetítette, a Megyeri úti mérkőzés időpontjában a Sanzonról san
zonra című összeállítást sugározta. így csupán harmincezren láthatták, mit pro
dukált Göröcs, a mezőny legjobbja. Igaz, százezrek olvashattak a Titinek becé
zett dirigens lenyűgöző alakításáról. „A saját tizenhatosától az ellenfél tizenhatosáig úr 
volt a mezőnyben. Nagyszerű dolgokat művelt a pályán, leheletfinom cselei utánjelhördült 
a lelátó. Extraklasszis! De miéit nem mindig az? Miért csak néha adja igazi önmagát? ”

Bene Ferenc az első m érkőzés  
után  h e tes t, a m ásodik u tán  h a to s t  
ka p o tt a N épsporttó l

A dirigens nemhogy forintos, de 
500 forintos labdákat osztogatott 
— annak megfelelően, hogy akkori
ban nyomtatták az új ötszázas 
bankjegyeket —, és 9-es érdem je
gyet kapott a N épsporttó l olyan 
mezőnyben, amelyben az újpesti és 
a ferencvárosi csapat átlagosztály
zata egyaránt 6,72 volt.

Három héttel később az FTC 
6,83-ra,azÚ . Dózsa 6,81-re javított. 
Ekkor „innen” Megyesi István, „on
nan” N oskó já ték át ju talm azták 
9-essel, Szőke pedig megismételte 
újpesti teljesítményét: megint 8-asra 
játszott.
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Az Ú jpesti Dózsa 1970-ben  
duplázott. Bene Ferenc, 

Szentm ihályi A ntal és Göröcs János  
a M agyar N épköztársasági Kupával

Ám ez is kevés volt a bajnoki 
címhez.

A visszavágót hatvanezer néző 
előtt rendezték, azaz a Népstadion
ban húszezer emberrel többen gyűl
tek egybe, mint ahányan a gátakon 
dacoltak az elemekkel. (Áradt a D u
na, a Tisza, a Szamos, a Körösök vi
dékén pedig kritikus helyzet alakult 
ki.) A meccset megint összekapcsol
ták az Országos Sportnapok nyitó 
ünnepségével, amelyen megjelent 
Kádár János is. Utóbb a szervezők 
nem voltak biztosak benne, hogy he
lyesen cselekedtek-e, amikor 
meghívták az M SZM P KB első tit
kárát, m ert a három órásra terve- 
zettOSN-program elhúzódott, a kö
zönség pedig zúgolódott, amiért ké
sett a kezdés a háromnegyed hétre 
kitűzött rangadón.

Géczi István nem vette észre a csúszást: a mérkőzés előtt elaludt az öltöző
ben. .. D e nem minden ferencvárosi volt ennyire nyugodt, mert a zöld-fehé
rek köreiben aggodalmat keltett, hogy Albert Flórián „aranylábának” kisujja 
eltört az első találkozón, így a „Császár” a döntő m ásodik meccsén nem 
játszhatott. A másik oldalon Szentmihályi Antal hiányzott, ám a kapust Bor
bély László kitűnően helyettesítette.

Fiát még Branikovits László az aranylabdás centert!
A „kis Albert” — akinek mozgása nagyon hasonlított legendás csatártár

sáéhoz — az ötvennyolcadik percben negyvenméteres, nagyszerű átadást 
kapott Szőkétől. A labdát az indításhoz méltó m ódon vette át, majd a ti
zenhatos bal oldalától tökéletes lövést küldött a „hosszú” sarokba (1:0). 
Az újpestiek ekkor kezdtek csak igazán sopánkodni amiatt, hogy Bene lab
dáját az első félidő utolsó pillanataiban a jobb kapufa m entette... D e aztán 
megkönnyebbülten felsóhajtottak. A hetvenkettedik percben Noskó — aki 
a sportnapilap tudósítása szerint „valósággal beszáguldozta a pályát, robbané
kony, gyors, energikus volt, a kapura is veszélyt jelentett” — tizennyolc méterről 
lőtt, és bal sarokra tartó labdája a ferencvárosi Vépi Péter lábáról a kapu 
jobb oldalába jutott, miután Géczi az eredeti irányba mozdult (1:1). Ennél 
is szerencsétlenebb öngólnak tetszett, hogy nem sokkal később a Kisstadi
on felőli oldalon — tehát azon a részen, ahol a díszpáholy és a kilátogató Ká
dár volt — kialudtak a reflektorok, így kínosan hosszú percekig állt a játék. 
Az üzemzavart végül elhárították, de a ferencvárosiak számára fekete m a
radt ez az este is. Edzőjük, dr. Kalocsay Géza letörten mondta: „Balszeren
csés körülmények között vesztettük el az aranyérmet. Győzelmet érdemel
tünk volna!” Szurkolóik pedig kivételesen egyetértettek Márai Sándorral: 
„Mire való, mi jó  van benne, ha huszonkét ember kerget egy labdát, és tí
zezrek csak asszisztálnak ehhez?”

A lila-fehérek ellenben vidáman utaztak el a Balatonra, a Belügyminisztéri
um lellei íidíilőj ébe, hogy megünnepeljék a bajnoki cím et Persze, már a Nép
stadionban is mámorban úsztak. Noha egy tizenkilenc éves fiatalember, bizo
nyos Lakatos Ottó éppen a visszavágó napj án kapaszkodott fel a Szabadság híd 
tetejére, hogy—szavai szerint—onnan gyönyörködj ék a fővárosi panorámában, 
a legszebb kilátás 1970. június huszonhetedikének Budapestj én a negyedik ke
rületiek öltözőjéből nyűt...

Fazekas László, a  lilá k  szuper  
ötösének jobbszélső je
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