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SPORT ÉS NEMZET
Elõtanulmány egy készülõ magyar sporttörténethez
Az 1970-es évtized vége felé még az egykori Népsport munkatársaként kezdtem hozzá
a magyar sport történetének megírásához. Alapvetõen az izgatott, hogy milyen okok és indítékok rejlenek a valóban kiemelkedõ magyar sportteljesítmények mögött. Vizsgálódásaim
elsõ eredményeit több elõtanulmányban rögzítettem, melyek alapján a sporttörténet elsõ,
még fésületlen változata is elkészült. A sporttörténet kiadására a budapesti Corvina Kiadóval volt szerzõdésem. A kézirat kézen-közön eltûnt, lektora akkoriban disszidált az Egyesült Államokba. A munkámból gyakorlatilag az elõtanulmányok maradtak meg, amelyeket
eddig sehol nem publikáltam, és amelyeknek a megállapításait három évtized után nemcsak vállalom, hanem idõszerûnek is vélem. Különös tekintettel arra, hogy egy igazán tudományos igényû magyar sporttörténet mind a mai napig nem íródott meg.

A 19. század elsõ felében többen is ringatták a modern sportélet magyarországi
bölcsõjét. Népszerûsödése és intézményesülése pedig már a kezdetektõl sajátos jegyet viselt. A sport és a nemzet fogalmak
összekapcsolódását. Érthetõen. Hiszen a
magyar sportfejlõdés egybeesett a nemzeti öntudatra ébredéssel és a reformkorral.
Pedig a sors ritkán ajándékozza meg egy
nemzet sportját azzal, hogy elsõ lélegzései
azonos ütemûek legyenek a gazdasági reformok, a nemzeti kultúra és a nép függetlenségi-forradalmi törekvéseinek elsõ lé-

legzetvételeivel. A modern magyar sport
ilyen ajándékban részesült. Sõt feladata
lett ezeknek a törekvéseknek a támogatása. Így, ha a honi sport – vagy inkább
sportjelleget is hordozó tevékenység – a
korábbi évszázadokban honvédelmi-katonai szerepével vívott ki magának kitüntetett helyet, az 1820-as évek közepétõl a
nemzeteszme és a magyar függetlenségi
törekvések szolgálatával is. A sportot szeretni vagy támogatni egyet jelentett a gazdasági és társadalmi haladás, a függetlenségi törekvések melletti hitvallással.
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A sorra alakuló polgári úszótársulatok
„nemzeti lobogós dunai kiúszásai” rendre
politikai demonstrációkká váltak. A pestbudai példát Arad, Nyitra és Sárospatak is
követte. Sõt politikai színezetet kezdtek
ölteni a vívó- és lövészegyletek gyûlései,
akárcsak az evezõsök megmozdulásai.1

Görög dicsõség, angol példa
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Kevésbé ismert, hogy a nemzeti öntudatra ébredés és a reformkor nagyjai egyaránt figyelemmel voltak a sportra, annak
társadalmi szerepére, megfogalmazva a
sportfejlõdés nemzeti jelentõségét is. Némi fintorral még Kazinczy Ferenc is utalt
rá. Gaetano Biasini vívómester ténykedése kapcsán írta azt, hogy „Kolozsvárnak
van mestere a francia és az olasz nyelvben, muzsikában, rajzolásban, táncban,
szabdalkozásban”.2 Fintora azonban csak
részben szólt a sportnak és sokkal inkább
annak, hogy az erdélyi városban Biasini
inkább a kultúra mindenese, mint sportoktató. Az 1822-ben Nyugat-Európát
együtt beutazó Széchenyi István és Wesselényi Miklós hazatérésükkor a gazdasági és a kulturális reformok szükségességének a hite mellett a sport szeretetét is magukkal hozták. Fõként Angliából. Igaz,
Széchenyi már az utazás elõtt sürgette a
lóversenyezés meghonosítását, de még
nem annyira a polgárok sportja, mint inkább „a lovak nevelése” okán. 1824-ben
viszont, Wesselényi kezdeményezésére,
már létrejött a Kolozsvári Viadal Iskola és
egy év múlva a Pesti Nemzeti Vívó Iskola
is, melynek Széchenyi volt az elsõ számú
támasza. Ez utóbbi intézmény nevében
elsõként jelent meg a „nemzeti” jelzõ, a
sport nemzeti üggyé válására célozva.
A nemzeti-politikai indíttatás Széchenyi sportra utaló soraiban is felbukkan.
A Hitelben egyértelmûen megfogalmazta,
hogy „testére és így egész személyére
nézve tökéletesb ember az, ki több
gymnastikai ügyességgel bir […] bár
milly lánczok által legyen is lebilincselve
a’ nemzet, elõbb utóbb még is szabadabb
létre vív, ha lakosaiban a’ polgár erény
tiszta vére buzog”.3 Ám Széchenyinél is
pontosabban, már-már sportfilozófiai elmélkedéssel jelölte ki a testkultúra társadalmi helyét Wesselényi Miklós. „Lovaglás, vadászat s más testi gyakorlások – írta – nagy fontosságra méltatott tárgyak
[…] hasznok nagy s befolyások jótevõ létünkre. Csak akkor kell hibáztatni azokat,
midõn eszközi, alárendeltségi tulajdo-

nokból kilépnek, midõn célokká válnak s
uralkodnak a munkás engedelmesség
helyett.”4 A sportfilozófia és a sportszociológia nemzetközi irodalmának egészében is figyelmet érdemel ez az eszmefuttatás, azt jelezve, hogy Wesselényi már
1831-ben, jóval a modern sportélet kifejlõdése elõtt észrevette a testkultúra eszköz-cél kettõsségének, azaz az amatõrként és a hivatásszerûen végzett sportolás
ellentmondásos viszonyának veszélyeit.
Ténykedésüket ismerve érthetõ, hogy
Berzsenyi Dániel Széchenyinek és Wesselényinek írta meg a nemzet és a test
mûvelésének összekapcsolódásáról vallott nézetét. Levelében úgy fogalmazott,
hogy „ha már egyszer valahára nemzetünk valódi culturájáról gondolkodni
kezdénk; ha már nemcsak Plátótúl, de
minden borbélytúl tudhatjuk, hogy a
Múzsák gymnastika nélkül a lelket és
testet dissonantiába hozzák […] ha már
tudjuk, hogy a görög dicsõségnek alapja
nem egyéb volt: a muzsikának és a gymnastikának nagy Harmóniája: vajon nem
kell-é gondolkodnunk a gymnastikárul?
s ha kell, gondolhatunk-é jobbat s mindenoldalúbbat, mint a lovaglás és a magyar tánc?”5
A testedzés társadalmi és nemzeti
igénye az iskolai testnevelés ügyét is a
kor megoldandó feladatai közé avatta.
„Közálladalomnak – írta Kossuth Lajos –
mulaszthatatlan kötelessége, hogy az […]
általában kötelezõ erejû testgyakorlás minden közintézet tantervébe felvétessék”,6
míg Táncsics Mihály az ösztöndíjrendszer kidolgozásával együtt a falvak sportéletének megszervezését szorgalmazta.7 E
közszellem-alakulás ismeretében érthetõ,
hogy a „magyar kir. egyetem összes tanulóifjúsága” Vasvári Pál által sugalmazott
kilencpontos követelésének a 6. pontja
„Testgyakorlati intézmények s egyletek
felállítása” volt, amit az elsõ „független
magyar felelõs minisztérium” törvényjavaslatba is foglalt.8 A reformkor tehát
megszülte a modern magyar testkultúra
nemzeti-társadalmi ideológiájának alapjait, létrehozta elsõ intézményeit, 1848
tavasza pedig törvényi feltételt teremtett
az iskolai testnevelésre. Ám míg a messzi
Cambridge-ben az angol sportsmangyülekezet a labdarúgás szabályainak
megalkotásáról tanácskozhatott, addig
Magyarország szabadságharcra kényszerült. A háború, majd a szabadságharc bukása utáni önkényuralmi évtized pedig

nem kedvezett a nemzeti jegyeket hordozó magyar sportkezdeményezéseknek.
Mûködhetett ugyan néhány sportintézmény, versenyek is adódtak, ám ezek
csak halvány visszfényei voltak a korábban pezsdülésnek induló sportéletnek.
Pedig a világ más tájain akkoriban kezd
igazán intézményesülni és szinte a mai
értelemben versenyszerûvé válni a sport.
Azokban az években, amikor Angliában
már labdarúgó-egyesület alakult,9 és
Ausztráliában úszó-„világbajnokságot”
rendeztek.10
A politikai enyhüléssel a sportélet is
megélénkült. Elsõként a lovassport tért
magához a Nemzeti Lovarda alapításával.11 Megjelent az elsõ magyar sportújság,12 és létrejött hazánkban az európai
földrész elsõ turistaegyesülete.13 A pezsdülés igazi nyitányának mégis az Orvosi
Hetilap egyik cikke tekinthetõ, melyben
dr. Bakody Béla orvostanár szállt síkra a
korábbi vívmányokért, a testnevelés általánossá tételéért és iskolai tantervekbe
való felvételéért, sõt a „testgyakorló tanítók” képzéséért is.14 Ugyancsak õ kezdeményezte egy immár korszerû értelemben vett sportegyesület megalapítását,
amelyet azonban a helytartótanács csak a
második kérvény után hagyott jóvá. Véglegesen meg csak esztendõk múlva engedélyezte az egylet mûködését. Ebben a
látszólagosan bürokratikus, ám valójában
politikai procedúrában, a végleges engedélyezés elhúzódásában alighanem az is
szerepet játszott, hogy a Pesti Torna Egylet alapszabály-tervezete hivatalos nyelvként a magyar nyelvet jelölte meg.15 Az
egylet így két éven át arra kényszerült,
hogy Clair Ignác16 nevét „czégül” felhasználva mûködjön.17 Ám nem sokkal késõbb, 1863 novemberében, a pesti Ötpacsirta utcában az ország elsõ tornacsarnokát is megnyitották, lóistállóból alakítva
ki azt. Amit akár jelképként is felfoghatunk, hiszen a szükségmegoldások szülte
sportlétesítmények napjainkig a magyar
testkultúra jellemzõi maradtak. Az egylet
nevében szereplõ „torna” szót pedig úgy
fogadjuk el, hogy az 1860-as években
nem csupán a természetes mozgásokon
alapuló gyakorlatok sportágát jelentette,
hanem magát a sportot. Hiszen a közvélemény még a 19–20. század fordulóján is
a „torna” fogalmához társította a testgyakorlati ágazatok szélesebb körét. Bár a
„sport” szó sem volt ismeretlen. Magyar

szövegben már 1843-ban elõfordult. Általánosabban használttá azonban csak
1857 után, a Hazai vadászatok és a sport
Magyarországon c. könyv megjelenését
követõen vált.18
A PTE körüli huzavona viszont tovább folytatódott. A hatalom emberei
ugyanis még emlékeztek, hogy 1848 elõkészítésében, a nemzeti öntudat eszméinek hordozásában a magyar sport elsõ
mûhelyei is részt vettek. A kiegyezés
elõtti, változatlanul feszült politikai
helyzetben pedig a magyar sportegyletalapítás gyanúsnak ígérkezett. Tartottak
attól, hogy a pest-budai példát más városok is követik, és a tornaegylet-szervezés
fedõneve alatt a politikai szervezetek
egész országot behálózó rendszere jön
létre. Más erõk azonban már a kiegyezés
irányába hatottak, engedékenyebb magatartásra késztetve a helytartótanácsot,
amely – feltehetõen e kettõs szorításban
– bár nem fogadta el az egylet alapszabályát, szemet hunyt félhivatalos mûködése fölött. Így, a bürokrácia politikai ihletésû késleltetése miatt, csak 1866-ban
születhetett meg hivatalosan is Magyarország elsõ, immár korszerûnek mondható sportegyesülete.19 Igaz, a birodalom
akkor már elvesztette a königgrätzi csatát és azzal együtt a poroszokkal vívott
háborút is. Így hát az impérium stabilitásának érdekében a bécsi udvar kénytelen volt rendezni viszonyát Magyarországgal, ami az 1867-es kiegyezéssel be
is következett.
A magyar sport fejlõdésének szemszögébõl nézve a történéseket, elgondolkodtató történelmi-társadalmi párhuzamok rajzolódnak ki. Míg a modern sport
meghonosodásának elsõ hulláma a reformkorral, vagyis a polgári fejlõdés
szorgalmazásával esett egybe, a második
nagy hullám az országot meghatározó
nagy folyamatok mentén bontakozott ki,
együtt az ország az ország önállósodásifüggetlenedési törekvéseivel és a kapitalizálódás felgyorsulásával. Mivel pedig
mind a kapitalizálódás, mind a modern
sport nagyvárosok létezését tételezi, a
magyar városfejlõdés és egyben a magyar sportfejlõdés is új irányokat vett.
Fõként ipari-vasúti gócpontokra építve.
Elsõsorban Budapestre. Ez a 19. század
második felében induló fejlõdési ív pedig mindmáig jellemzõje a fõvárosközpontú magyar sportéletnek.
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A Pesti Torna Egylet megalakulásának
idején azonban sejteni sem igen lehetett
ezt a jövõt. Hiszen már az diadalnak számított, hogy megalakult hazánkban az elsõ modern sportegyesület, amely a polgári-nemzeti érdekekre hivatkozva gyûjtögette tagjait. A nemzeti tornamozgalom
ugyanis „alapvetõen a progresszív kis- és
középpolgárok, diákok, tanítók és segédek gyülekezetére épült”.20 Térségünkben
nem egyedülállóan.21 A PTE egyébként új
társadalmi rétegek felé is nyitott.
Bokelberg Ernõ,22 az egylet „mûvezetõje”
már 1868 elején felajánlotta a Budapesti
Munkás Egyletnek a munkások tornáztatását. A válasz nem elutasító, hanem segítségkérõ volt. Így fogalmazva: „mivel az
egylet még nincsen azon helyzetben,
hogy tornászati iskolát felszerelhessen,
azon kérésünkkel bátorkodunk a t. Választmány elé járulni, miszerint szíveskedjék a budapesti munkás egylet részére
hetenként egy estén át torna helyiségüket
átengedni”.23 1868 és 1871 között végül is
hatvan munkás tornázott heti egy alkalommal az egylet tornacsarnokában. Az
együttmûködésnek feltehetõen a párizsi
kommün vetett véget, amelynek szálai a
magyar munkásokhoz is elvezettek, ami
viszont óvatosságra intette a PTE vezetõit. A szakítás, ha vet is árnyékot a tornaegyletre, érdemeit nem kisebbíti. Elvégre
elõször adott igazán szervezett kereteket
a hazai munkássportnak, amelynek gyökerei – jelenlegi ismereteink szerint – a
pesti és a budai kézmûvesek 1841. évi
majálisáig nyúlnak vissza.
A magyar sportélet intézményesülésének jelentõs állomása az elsõ hazai
sportfúzió is. 1868 januárjában ugyanis a
Clair-féle tornatanoda és a PTE közös
közgyûlése „a pesti tornaegyletnek és a
pesti testgyakorló egyletnek nemzeti tornaegyletté lett alakulását élénk helyesléssel elfogadta”.24 Három hónap múlva a
tûzoltók is csatlakoztak a sportalakulathoz, amely 1873-ig Nemzeti Torna és
Tûzoltó Egylet volt, majd a tûzoltók kiválása után, Nemzeti Tornaegylet (NTE) néven, a modern magyar sport meghatározó
alakítójává vált. Az egyesület „nemzeti”
jelzõje összhangban volt a kor közhangulatával. Miként a „magyar” jelzõ mind
gyakoribb használata a sportszervezõdések nevében. Erre vall a másik jelentõs és
nagy hatású sportegyesület, az 1875-ben
alakult Magyar Athletikai Club névvá-

lasztása is. Ám az 1863 és 1875 között eltelt, évtizednél alig több idõ alapvetõ változásokat hozott a hazai sportélet jelenében-jövõjében egyaránt. Az 1868-as népiskolai törvény 55. paragrafusa kötelezõ
tantárggyá tette az elemi népiskolákban a
testnevelést, a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztérium pedig a Nemzeti Tornaegyletet bízta meg tornatanítók képzésével.25
Ez az a korszak, amikor a modern sport
hódító útjára indult hazánkban. Egyesületalapítási láz éppúgy jellemezte, mint
újabb sportágak megjelenése, a versenyek
gyakoribbá válása és némi létesítménygyarapodás.26
Lehet, hogy egy évszázad távlatából
visszatekintve a modern magyar sport
kezdeti kínlódásai csak szerény sikereket
szülõ, nyomorúságos kis csatározásoknak
tûnnek. Fõként a nemzetközi sportfejlõdés tükrében. Hiszen 1863-ban Angliában már labdarúgó-szövetség (Football
Association) alakult, New York pedig,
1868-ban, fedettpályás (!) atlétikai bajnokság rendezésére készült. A hazai
sportélet körülményes kezdetei azonban
alig három-négy évtized elteltével gazdag
termést hoztak, a világ élvonalába emelve
a magyar versenysportot. Nem kis részben „nemzeti küldetésének” tudatában.
A testedzésnek ez a nemzeti elkötelezettsége a honi földbe átplántálódott német
tornamozgalom hozományának is tekinthetõ, amely hazánkban az angol versenyszellemmel párosult. A magyar sportélet
gyors fejlõdése és majdani sikerei nem
kis részben annak köszönhetõek, hogy ez
a két hatás tulajdonképpen egyidõben érte a magyar testkultúrát, nemcsak fejlõdési irányait határozva meg, hanem sajátos
arculatot is kölcsönözve annak. Az arisztokrácia polgárosodással rokonszenvezõ
személyiségei – Széchenyi és Wesselényi,
majd késõbb gróf Esterházy Miksa – a
polgárosuló Anglia sportszellemével párhuzamosan annak sportgyakorlatát is
igyekeztek átültetni, az exkluzív klubok
iránti igényt éppúgy meghonosítva, mint
az amatõrszellemet, a fair playt vagy a lóversenyek révén a „sportfogadások” népszerûségét, elhintve az üzletszerûség
magvait is. Az is igaz ugyanakkor, hogy
Magyarországon a „gentleman-testkultúra” szelleme és gyakorlata, legalábbis az
embersportokban, egyelõre hívebb maradt teoretikusa, John Locke eredeti elveihez, a test edzésének és az egészség megõrzésének ideájához. Nem vagy csak ke-

vésbé közelítve a 19. század angol gentlemansportjának immár a versenyt is befogadó szelleméhez és gyakorlatához. A
locke-i hagyomány pedig nem esett olyan
távol a modern magyar sport másik gyökerének, a német polgári tornamozgalomnak a szellemiségétõl, amelyre Hegel lehetett hatással. Ez a kölcsönös és részben
rokon hatás, úgy tûnik, elkerülte a magyar sporttörténészek figyelmét. Holott
Hegel félreérthetetlen párhuzamokkal határozta meg a testkultúra társadalmi szerepét és feladatát. Megfogalmazása szerint a „görögök szép alakokká és szervekké munkálták ki testüket, nem hogy véghezvigyenek valamit, hanem úgy, hogy
felmutatták az ügyességet magában. Az
érdek az volt: megmutatni a szabadságot
[…] Azok a játékok […] eleinte csak magánügyek voltak […] kérõbb azonban
nemzeti ügyek lettek […] Egyikét alkották
ama kevés közös köteléknek, amelyek
összetartották a görögöket.”27
Az NTE megalakulásába torkolló magyar tornamozgalom társadalmi bázisa
sajátjának is érezhette a hegeli gondolatokat. Mint ahogy sajátjának érezhette a német tornamozgalom polgári-nemzeti ideológiáját, annak versenyellenességével
együtt. Locke nézeteire is rímelve. Lényeges vonása ez a több gyökérbõl táplálkozó és fejlõdésnek induló magyar sportéletnek! Az arisztokratasport exkluzivitása és a tornamozgalom kollektivitása
azonban mihamar felszínre hozta a különbözõségeket és az ellentéteket is, amelyek késõbb a magyar sport irányításának
a hegemóniájáért folytatott harc eredõivé
váltak.28 Elõbb azonban mind a két tábor
feladta versenyellenességét, hiszen az a
társadalom, amelyben éltek, a terebélyesedõ kapitalizmus világa, az élet más területein is lényegi elemmé emelte a versenyt. Ám amikor Viator Athletika címû
írása megjelent a Vadász és Versenylapban,29 a kor testedzõi és/vagy sportolói
– kevés kivételtõl eltekintve –, még csak a
maguk örömére vagy csak saját testük
edzésére eveztek, korcsolyáztak, tornáztak, vívtak, lõdöztek célba vagy sakkoztak, esetleg már a pénzükért is izgulva a
lóversenyeken. Esterházy viszont, az atlétika és az ökölvívás szerelmeseként, a
rendszeres egyesületi edzés és versenyzés igéjét hirdette a „bajnokok” jutalmazásával. Igaz, mindezt az amatõrség és a
fair play szellemében. És mivel a tettek
embere volt, hozzákezdett a Magyar

Athletikai Club (MAC) szervezéséhez.
A MAC – az európai kontinens elsõ atlétikai klubjaként – 1875-ben meg is
alakult.30 A kor szokásaihoz híven szárnya alá véve az atlétika mellett a birkózást, az ökölvívást és a vívást is. 1875.
május 6-án pedig elsõ atlétikai versenyét
is megrendezte „Fuss vagy fizess!” jelszóval.31 Ám ezzel a viadallal tulajdonképpen le is zárult a modern magyar
sport elõtörténete, és kezdetét vette versenysportjának története. A folyamatok
elleni szembenállással. A torna hívei
ugyanis rádöbbentek, hogy új és nagyon
veszélyes versenytárs született. Tiltakozásukat nagyszabású dísztornával fejezték ki, a jelentõs klubok 1200 tornászának a részvételével.32 A kortársak nagy
része azonban még csak a két különbözõ
sportág körüli szervezõdés versengését
látta az atléták-ökölvívók, illetve a tornászok rendezvényeiben. Holott valójában
már két szemlélet és társadalmi bázisaik
ütközete zajlott: elõbb csak két egyesület,
az NTE és a MAC, majd a belõlük kinövõ
két szövetség – a tornász és az atlétikai –
viadala a hegemóniáért. De már volt miért csatázni! A modern testkultúra alapjai
lerakattak, s elkezdõdött Magyarországon
is a sport nemcsak kuriózumteljesítményt, szórakozást vagy szórakoztatást,
hanem a versenyt is igenlõ korszaka. Kedvezõ hátteret adott ehhez a kapitalizálódó
ország, és kialakultak azok a gazdasági és
társadalmi feltételek is, amelyek anyagiszemélyi alapjául szolgálhattak. Sõt már
az a társadalmi réteg is megjelent, amely
a kor sajátos kifejezõdése mellett a személyes önmegvalósítás eszközét is megtalálta a versenysportban. A század utolsó évtizedében aztán – a nemzettudat
erõsödésével párhuzamosan – a magyar
sportot, immár versenysportként ismét
erõteljesebben határozta meg a nemzetszolgálat kívánalma. Elõbb csak a dualizmus elleni tiltakozásként, késõbb az ország nemzetközi tekintélyének és súlyának erõsítésére.
Az 1880-as években – a Porzsolt-féle
sportnaptár szerint33 – a hazai, még mindig szûk bázisra épülõ sportegyesületek
száma már 128 volt. 74 korcsolyázóegylet
és 25 az atlétika esküdt ellenségeié, a tornászoké. Tizenegy a csónakozásnak (az
evezésnek?), öt a vívásnak, négy a „vasparipázásnak” (a kerékpározásnak) hódolt, és az „athletikai” klubok száma is
nyolcra szaporodott. Míg három általá-
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ban a sportot fogadta magába. Ám ténylegesen több klub mûködött. Hiszen a naptárban éppúgy nem esett szó a lövészetrõl, a sakkozásról és a vitorlázásról, mint
a labdajátékokat – köztük a „lawntennist” – dédelgetõ sportalakulatokról.34
Az viszont igaz, hogy valamennyi távol
esett a tömegegyesület fogalmától. Többségük 15-20 ember szövetkezése volt.
Akár csupán a sportolási alkalom megteremtésére, akár egyéb okokból. Igazán figyelmet is csak azok érdemelnek, amelyek a 20. század során a magyar sport
legjelentõsebb egyesületeivé váltak, vagy
az elõkelõk klubexkluzivitása miatt alakultak. A MAC-ban például az elsõ világháború végéig csak diplomások sportolhattak, és csak kivételes esetekben olyanok is, akiknek csupán érettségi bizonyítvány jutott. A sportalakulatok létrejöttének, fennmaradásának és szétválásának
azonban nemcsak társadalomszerkezeti
vagy szórakozásbeli, hanem magából a
sportolásból fakadó okai is voltak. A versenyre több lehetõséget adó sportágak
iránti igény. Ez a többrétû motiváció több
irányba hatott. A szerényebb jövedelmû
polgárokat például új sportegyesületek
alapítására késztette. Ez motiválta olyan,
a 20. században, elsõsorban a labdarúgás
révén népszerûvé vált klubok létrehozását, mint az Újpesti Torna Egylet,35 amely
már megalakulásakor leszögezte, hogy
„sem elveiben, sem gyakorlatában nem
zárkózik el más társadalmi osztályok elõl.
A munkások elõl sem.”36 Másfél évtized
múlva a „franzstadti” polgárok is hasonló
elveket fogalmaztak meg a Ferencvárosi
Torna Club37 alapszabályában, címerébe
foglalva az erkölcsöt, az erõt és az egyetértést jelképezõ három E-betût, fehérzöld klubszínnel – ami az évtizedek során „zöld-fehér” lett –, mivel klubszínt
mindenképpen a magyar nemzeti színek
közül akartak választani, ám a „piros-fehéret” már a BTC birtokolta.38
Magából a sportból induló motiváció
elsõ jelentõs klubalapítása a Budapesti
Torna Club.39 Létrehozói az NTE-ben
sportoltak, és az egyletben honos sportágak mellett vagy elõtt vonzódtak az atlétikához meg egyéb sportágakhoz, sõt a
versengéshez is. Az NTE akkor még mereven atlétikaellenes vezetése azonban
elzárkózott az ifjú sportolók igényeinek a
kielégítésétõl, akik ezért az egyletbõl kiválva alakították meg új egyesületüket.
Két évvel a kiválásuk után – feltehetõen

példájuktól is ösztönözve – újabb fiatalok
hagyták el az NTE-t, ugyancsak új sportegyesületet alakítva. A Magyar Testgyakorlók Köre40 létrejöttét azonban csak
részben motiválták sportági és versenyvonzalmak. Bár a szakítást látszólag egy
verseny körüli huzavona eredményezte.
A torna uralta NTE-ben ugyanis maradtak még olyan fiatalok, akik kedvelték az
atlétikát, és versenyezni kívántak. Az
egyesület vezetése azonban elzárkózott a
versenyrendezéstõl. Így maguk szervezték meg viadalukat. A vezetõk fegyelmi
büntetéssel fenyítették volna zsidó származású sportolóikat, akik azt elkerülendõ, inkább a kilépésükrõl döntöttek.41 Legendának szép a történet, de a szakítás
mögött több rejtõzött. Egyebek közt a kor
bontakozó hazai antiszemitizmusa, amit
részben a honi zsidóság lélekszámának
növekedése váltott ki, felduzzasztva a fõváros zsidó lakosságát is. A velük szembeni ellenérzéseket tovább növelte a kapitalizálódásban jelentõs szerepet játszó
zsidó tõke, illetve a zsidó származásúak
fölénye a dzsentrik által nem kedvelt gazdasági-értelmiségi pályákon, az újságírásban, valamint egyes szakmunkásterületeken, fõként a nyomdászatban. Mindez fokozódó társadalmi ellentétekhez vezetett.
Az 1882-ben kirobbant tiszaeszlári vérvád csiholta antiszemita hullám is ekkor
tetõzött. Így, bár a Solymosi Eszter-ügynek nem voltak közvetlen és súlyos politikai következményei, sõt rövid ottlét
után az Istóczy Gyõzõ-féle Országos Antiszemita Párt is kiszorult a parlamentbõl,
a zsidókkal szembeni ellenérzések tovább
éltek,42 az NTE-bõl kilépõ zsidó származású sportolók sorsát is nehezítve. Nem
akadt ugyanis olyan egyesület, amelyik
befogadta volna õket. „Bár sem a MAC,
sem a többi meglevõ egyesület alapszabályai nem tartalmaztak olyan passzust,
hogy zsidó tagokat nem vesznek fel, ténylegesen az NTE kivételével valamennyi
kizárta õket azzal a döntéssel, hogy tagnak jelentkezõknek egy régi rendes és egy
régi választmányi tag ajánlását is fel kellett mutatniuk […] A BTC is csak pár év
múlva tett kivételt egyetlen esetben […]
Hajós Alfréd43 kedvéért. A többi klub […]
ha egy-egy nehezen elutasítható zsidó ifjú jelentkezett […] elõbb bizalmasan felszólította az illetõt, hogy keresztelkedjék
ki”.44 Vagyis az NTE volt sportolói rákényszerültek új egyesület alapítására. Így
született meg a késõbb nemzetközi hírû

MTK, kék-fehér klubszíneiben a zsidó
kötõdésre utalva. Ám nevében nemcsak a
jelzõ lett „magyar”, hanem a név minden
szava, példanélküliként a honi sportklubok névválasztási gyakorlatában. Ez azt is
jelezte, hogy az új klub hozzá kívánt simulni ahhoz az immár csaknem évszázados véleményhez, mely szerint a magyar
sport a magyar nemzet szolgálója.

Az olimpia bölcsõjénél
A bonyolult, sok ellentmondással terhes társadalmi, gazdasági és politikai háttér azonban, ha meg is nehezítette, de
meg nem akadályozhatta a modern sport
diadalmas hódítóútját. Kedvezett ennek
az a közvélekedés is, hogy a magyar
sportnak küldetése felmutatni a magyar
fajta, a magyar ember kiválóságát. A sajtóban is egyre gyakrabban kezdett felbukkanni ez az ideológiai igényt is sugalló
nézet. Az elsõ, korszerû értelemben vett
hazai sportlap, a Herkules45 cikkírója is
ennek a szellemében elmélkedett 1885ben a sportról, azt is megállapítva, hogy
bár Magyarország útban van a nyugat-európai nagy államok kultúrája felé, mert a
sport valamennyi neme megtalálható már
nálunk, de csupán fejlõdõfélben és rendszertelenül. A képviselõházban is egyre
gyakrabban került szóba a sport, melynek
fejlõdését a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium rendeletekkel segítette.46 Sor
került hazánk elsõ, valóban országos méretû sportvetélkedõjére is – a Magyar Tanulók Elsõ Országos Tornaversenyére –,
melynek diák résztvevõi atlétikai számokban és tornában mérhették össze
tudásukat.47
Azt persze bajos bizonyítani, hogy a
sportélet nemzetközi szervezõi is felfigyeltek volna a magyar sport fejlõdésére.
Az azonban tény, hogy 1894-ben Pierre
de Coubertin Magyarországot is meghívta
arra a nemzetközi kongresszusra, mely az
ókori olimpiai játékok felújításáról tanácskozott, és létrehozta a Nemzetközi
Olimpiai Bizottságot,48 megfogalmazva
azt is, hogy a „nemzetközi kongresszusnak és az egyes országoknak erkölcsi érdeke, hogy az olimpiai játékok modern
formában ugyan, de a régi keretek megtartásával nemzetközi alapon életre
keljenek”.49 A döntés jelentõs elõrelépés
volt a világ sportjának szervezésében. A
19. század közepétõl ugyan gyakoribbakká váltak a nemzetközi sportversenyek, a
nem hivatalos világ- és Európa-bajnoksá-

gok, de részben a sport szerény presztízse, részben az egységes versenyszabályok és az általánosan elfogadott szervezõi, illetve döntési fórumok hiánya miatt
azokat még esetlegesség jellemezte.50
A magyar sport szervezõdése nagyjából
párhuzamosan alakult a nemzetközi törekvésekkel. Bár nemzetközi kapcsolatai
szépen gyarapodtak, a nemzetközi versenyeken való részvétel is mind gyakoribbá
vált, és az eredmények sem maradtak el.
Az Európa-bajnokságok rendszerébe elsõként bekapcsolódó mûkorcsolyázásban
bajnoki címet is szereztek.51
A magyar sportolók gyors csatlakozása a nemzetközi versenyekhez több okkal
magyarázható. Az iskolai testnevelést, az
atlétikát és úszást támogató katonai körök
például a harci kiképzés alapjának tekintették a sportot. A kevésbé militáns elmék
szélesebb körû társadalmi jelentõségét ismerték fel, a nemzetközi versenyekben
pedig a magyar nemzet kiválósága bizonyításának a lehetõségét. A millenniumra
készülõ Magyarország számára ugyanis
egyre fontosabbá vált a nemzetközi elfogadtatás és elismerés. A sport nemzetközi versenyrendszere fejlõdésének és a
magyar millenniumnak ez a véletlen egybeesése eszmei-politikai hátországot, valamint társadalmi támogatottságot biztosított a hazai sportéletnek. Így idejekorán
hozzá tudott simulni az olimpiai mozgalomhoz is. Igaz, abban szubjektív tényezõk is közrejátszottak, hogy Coubertin az
újkori olimpiai játékok életre hívói közt a
magyar Kemény Ferencre is számított.52 E
szubjektív elemeknek csupán egyike lehetett Coubertin vonzódása a magyarokhoz, amirõl emlékirataiban azt írta, hogy
„Magyarország az ifjúságom, az elsõ ifjúságom országa volt, mint Angolország és
az Egyesült Államok a férfikorom kezdetén, mint késõbb Görögország és Svájc, a
végleges ragaszkodás országai lettek”.53
Másik elemének az a barátsághoz közelítõ kapcsolat tekinthetõ, amely a Sorbonne-on tanuló két egyetemista – Pierre
de Coubertin és Kemény Ferenc – között
szövõdött. Ezeknél azonban még fontosabb volt a harmadik szál, Coubertin francia nemzettudata. Emlékirataiban ugyanis
megemlíti, hogy amikor „a CIO-t54 alapítottuk, beléptettem oda egy magyart és
egy csehet, ezen országok sportautonómiájának fontosságára támaszkodva”.55 Azt
viszont nem említette, ami más megnyilvánulásaiból kikövetkeztethetõ, hogy az
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1871-ben porosz gyõzelemmel véget érõ
francia–porosz háborút gyermekfõvel
megélt franciaként az olimpiai játékok
feltámasztásában tudatosan támaszkodott két olyan népre, amelyek szemben
álltak a németekkel és az osztrákokkal.
Erre enged következtetni, hogy a NOB
1894. évi alakuló kongresszusára az
Osztrák–Magyar Monarchia két országát,
Csehországot és Magyarországot „önállóként” hívta meg, majd az általa összeállított NOB-nak két alapító tagja egy cseh,
illetve egy magyar személyiség lett, viszont egyetlen német vagy osztrák sem
került be a tizenkét tagú testületbe.56 Ezt
a feltételezést erõsíti az a vallomása,
amelybõl nemcsak a sportszeretetére, hanem francia nemzeti öntudatára (nacionalizmusára?) is fény vetül. Hiszen az újkori olimpiai játékok kezdeményezésének indítékai közt azt a késztetését sem
titkolta el, hogy ha Németország napvilágra hozta Olümpia romjait, annak régi
dicsõségét miért ne támaszthatná fel
Franciaország?!
A NOB-tag Kemény Ferenc fiatalos
lendülettel kezdte szervezni az athéni
olimpia magyar részvételének elõkészítését. Öröm számára, hogy az olimpiai játékok felújításának tervét a kormánykörök
is kedvezõn fogadták. Eötvös Lorándnak,
a kiváló fizikatudósnak, az akkori vallásés közoktatásügyi miniszternek írt levelébõl sugárzik a millenniumra készülõ
ország szellemiségétõl nem idegen túlfûtöttség. „Mekkora dicsõség hárulhat a
magyar névre – fogalmazott lelkesülten
–, ha ifjaink az athéni nemzetközi versenyekrõl megkoszorúzva érkeznek vissza,
azt éppoly kevéssé szükséges hangsúlyoznom, mint azon hatalmas lendületet,
mellyel az ily erkölcsi diadal a honi ifjúság testi nevelésére leend.”57 Hiszen Kemény úgy gondolta – az erkölcsi mellett
anyagi támogatást is remélve –, hogy az
olimpia beágyazható a magyar millennium rendezvénysorozatába. Még akkor is,
ha az görög földön lesz. Növelte szorgalmatosságát, hogy a görögök tétova készülõdése miatt felmerült az elsõ újkori
olimpiai játékok megrendezésének helyszínéül Budapest. Coubertin ötlete alapján. Kemény szerint. Beadványt írt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz,
majd lázasan várakozott. Coubertin
azonban gróf Csáky Albinnak tulajdonította a budapesti rendezés ötletét. „Csáky
gróf dr. Kemény útján tapogatózott ná-

lam – írja –, épp abban az idõben, mikor
baj volt az üggyel Athénben, hogy nem
lehetne-e beiktatni az Olimpiai Játékokat
Budapesten az ünnepélyek sorába? Én
õrizkedtem visszautasítani ezt a közeledést, de mégis egyelõre csak arra használtam fel, hogy ezzel a kínálkozó
eséllyel a görögöket nógassam.”58 Egyértelmû és megbízható források híján csupán feltételezhetõ, hogy ebben a történetben Kemény esetleg a „kettõs ügynök”
szerepét játszotta. Az itthoni hatalmasságoknál Coubertinre, Coubertinnél pedig
a hazai hatalmasságokra hivatkozott. Bár
azt sem lehet kizárni, hogy a sportbarát
Csáky gróf volt miniszterként, a fõrendiház tagjaként, befolyásos politikusként
és nem utolsósorban a NOB alakuló
kongresszusának résztvevõjeként valóban érdeklõdött Kemény közvetítésével
Coubertinnél egy esetleges budapesti
rendezés esélyeirõl. Ezt a változatot erõsíti, hogy Coubertin a budapesti rendezés ötletét a görögök ösztökélésére használta, míg Kemény önszorgalomból pörgette túl az ügyet beadványával, amelyre
1895 tavaszán – feltehetõen józan mérlegelés után – elutasító választ kapott. Az
elutasítás érvei meggyõzõnek tûnnek:
„tekintve a rendelkezésünkre álló szerényebb eszközöket, továbbá az idevágó tapasztalatok teljes hiányát, különösen pedig hazai testi nevelésünknek még mindig jelentékeny emelésre szoruló színvonalát […] nem látom az idõt elérkezettnek arra, hogy a nemzetközi bajnokversenyben a kezdeményezõ lépést Magyarország tegye meg”.59 Az nem volt benne
a levélben, hogy a kormány még azt is latolgatta, támogassa-e anyagilag a magyar
sportolók olimpiai részvételét. Végül a
kért háromezer helyett is csak ezer forint
megadását ígérte.
Mai szemmel nézve különösnek tûnhet, hogy a nyiladozó magyar versenysport mûhelyei számára nem volt igazán
vonzó az olimpiai részvétel. Számukra a
millennium feltehetõen fontosabb volt.
Ezzel magyarázható, hogy az Olimpiai Játékok Hellén Bizottsága játékokra meghívó levele sem váltott ki különösebb
lelkesedést.60 Vontatva formálódtak a
részvétel szakmai és anyagi feltételei is.
De még jelentkezõk sem tülekedtek a
részvételre. Határidõre csak öt egyesület
18 versenyzõje küldte el nevezését, ám
köztük nem volt ott az Európa-bajnok Hajós Alfréd, mert a Magyar Úszó Egyesület

(MUE) nem tudta vállalni a részvétel
anyagi konzekvenciáit.61 Végül nyolc magyar sportoló utazott el Athénbe, az I. Újkori Olimpiai Játékokra. Hatan állami, illetve egyesületi költségen, ketten önköltségen. Úgyhogy szereplésükhöz nem fûzött sok reményt a közvélemény. A SportÉlet címû lap meg is fogalmazta, hogy
„gyászmagyarkák lesznek, akik teljes
vereséggel, tiszta kudarccal fognak
visszatérni”.62
A jósok csalódtak.
1896. április 11-én megszületett a
magyar sport elsõ olimpiai gyõzelme a
100 méteres gyorsúszásban, Hajós Alfréd
révén, aki az 1200 méteres gyorsúszásban
is olimpiai bajnok lett.63 Az Athénben lévõk örömét az sem tépázta meg túlságosan, hogy az elsõ gyõzelem után az osztrák himnuszt kezdte el játszani a zenekar
a magyar úszó tiszteletére. Az olimpiák
történetében elõször, de nem utoljára. Ha
nem is elhanyagolható ez az athéni „himnusz-ügy” a magyarság Monarchián belüli helyzetét és a magyar sport nemzeti
küldetésjellegét tekintve, komoly bonyodalmakat nem okozott. A sportolók és vezetõik legfeljebb azon elmélkedhettek
több sportág gyõzteseinek eredményeit
megismerve, hogy ha a tájékozatlansággal, az érdektelenséggel, a hazai egyesületek kicsinyes presztízsvetélkedésével és
az egységes magyar sportvezetés hiányával párosuló vagy abból fakadó pénzhiány nem szûkíti kicsinyre a kiutazók keretét, még nagyobb siker születhetett volna Athénben.64 Azonban – a tények tanúsága szerint – a millennium hazai sportrendezvényei fontosabbak voltak az Ezredéves Országos Torna és Sportbizottság
számára, mint egy számukra bizonytalan
értékû és hozamú ismeretlen versenysorozat, vagyis az olimpia. Figyelmét és erejét lekötötte az Ezredéves Torna- és SportÜnnepélyek elõkészítése, melyen I. Ferenc József is megjelent, aki „a tornázó ifjak közé ment s nagy érdeklõdéssel nézte
az egyes intézetek növendékeinek tornázását a nyújtón, a korláton, bakon stb. és
több tornatanárt s tanulót szólított
meg”.65 A „nemzet rátermettségét” is sugalló májusi rendezvény és a más sportági versenyek – különösen a magyar vívók – sikerével alighanem az Ezredéves
Országos Torna és Sportbizottság minden
testületi tagja elégedett volt. Kötelességét
letudottnak tekinthette. Aligha érzett bármelyikük is lelkifurdalást az olimpia

iránti közömbösségért. Vakságukért mégsem hibáztathatók egy olyan esztendõben, amikor az ezeréves Magyarország
ünneplése minden másnál fontosabb
volt. Még Jókai Mór is úgy írt a tornaünnepélyrõl, hogy „négy légió ifjú dalia Budapesten. A fõváros és a vidék válogatott
ifjúsága arcvonalba sorakozva, egy eszmétõl lelkesülve. Együtt minden népfaj
gyermekei: magyarok, németek, szlávok,
románok; egymással versenyezve a babérért, melyet a hazafiság oszt a küzdelemnek. Léleknyugasztaló látvány!”66 Azon is
legfeljebb csak értetlenkedni lehet, hogy
a kiválásra és a nemzet nagyságának
sportbeli igazolására is kényes politikai,
kormányzati és sportvezetés miért nem
látott több fantáziát az I. Újkori Olimpiai
Játékokban. Különösen akkor, amikor annak szervezésében egy magyar embernek
is jelentõs érdemei voltak.
A szereplés állami elismerése is váratott magára. A hazatérõ olimpikonokat
hivatalosan senki sem fogadta, bár miként a korabeli sajtóban olvasható, „kárpótolta ezért a hazatérõ ifjakat a fogadtatásukra megjelent tömeg lelkesedése”.67
Pedig akkor még az õket ünneplõk sem
tudhatták, hogy nemcsak sikerekkel, hanem tapasztalatokkal is gazdagodva tértek haza Athénból. A felkészítési-felkészülési szakmai tanulságok özönével. Sõt
a korszerû sporteszközök használata elõnyeinek felismerésével. Hiszen a magyar
atléták alighanem ott láttak elõször
szögescipõt, mely sokat segített az amerikai futóknak a versenyek során. Így a magyar sport legjelentõsebb athéni hozamának az tekinthetõ, hogy elindította sportéletünk komolyodási folyamatát és a felelõsségtudat növekedését, egyben mérsékelve a hazai sport játékjellegét. Elõször
talán az olimpia történéseinek elemzése
után kezdett derengeni, hogy ha a magyar
sport versenyképes akar maradni a nemzetközi küzdõtereken, ahhoz kevés a
nemzetszolgálat hajtóereje és a csibészlelkesedés. A jövõ sikereihez szervezettebb, alaposabb, körültekintõbb irányítás, rendszeresebb s keményebb szakmai,
illetve edzésmunka szükséges. Az olimpia nemzetközi visszhangját megtapasztalva pedig arra is rádöbbenhettek a sportban érintett politikai és szakmai potentátok, hogy a négyévenként sorra kerülõ
játékok minden másnál több üzenetet
vihetnek szét a világba a magyar nemzet
létezésérõl és tehetségérõl.
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Nemcsak a hatalom, hanem a közvélemény is a nemzet diadalaként értékelte a
millenniumi és az olimpiai játékok eredményeit, amelyek pezsdítõen hatottak az
ország sportéletére. Sõt újabb társadalmi
rétegekkel is gyarapodott a testedzõksportolók köre. A munkásegyletek és a
szakszervezetek, majd a Szociáldemokrata Párt ugyanis meglátta a sportban a politikai szervezõdést is segítõ eszközjelleget. Ez a felismerés vezetett el a munkássportegyletek alakításához. A „drukkolók” hadát is növelve. A szurkolókat
azonban már egy új sportág megjelenése
toborozta igazán. A labdarúgás gyökérverése. A sportág késve honosodott meg
Magyarországon, bár egyes források szerint egy ifjú már 1879-ben hozott magával futball-labdát Angliából, de baráti körének tetszését nem nyerte meg a játék,
így az egész ügy feledésbe merült.68 Vagyis a labdarúgás elsõ magyar földbe ültetési kísérlete kudarcos lett. Mint ahogy
elsõ leírása sem váltott ki érdeklõdést.69
Sõt a Herkules c. sportlap írója még 1897
januárjában is azon kesergett, hogy az Európa-szerte elterjedt labdarúgásra Magyarországon „nem akadnak vállalkozó
sportsmanek”. A hazai visszhangtalanságra két szociológiai jellegû magyarázat
kívánkozik. Az egyik az, hogy elsõként
arisztokraták plántáltak át sportágakat
Angliából Magyarországra, a labdarúgás
nyitottsága, egyszerûsége, olcsósága,
„durvasága” és tömegigénye azonban távol állt tõlük, illetve exkluzív klubjaiktól.
A másik ok még lényegesebb. Hazánkból
sokáig hiányzott az a nagyvárosi népesség és az a nagyipari munkásság, amely
sportolóként és szurkolóként is legfõbb
alanya a versenyszerû labdarúgásnak.
Leginkább ez indokolja, hogy a késõbb
oly népszerû játék elsõ próbálkozásai
csak 1897-tõl datálhatók. A sportirodalom 1897. május 9-ét fogadja el a magyar
labdarúgás születésnapjaként, bár az
azon a napon zajló, elsõ hivatalosan nyilvántartott mérkõzés sem egyesületek közötti viadal volt, hanem a BTC sportolói
álltak össze két csapatba. A sportág futótûzszerû elterjedésébõl viszont arra lehet
következtetni, hogy a BTC-kezdeményezés csak egy volt a sok közül, hisz szerte
az országban, fõként persze Budapesten
gyorsan nõtt a labdarúgó-csoportosulások
száma. 1898. január elsején a BTC, a
MUE és az I. Mûegyetemi Football Csa-

pat tagjai már „házi mérkõzéssel köszöntötték a magyar futball második esztendejét”,70 három év múlva pedig megalakult a Magyar Labdarúgók Szövetsége (MLSZ), önálló szakszövetségként, a MASZ és a MOTESZ szándékai
ellenére.71
Az új sportág elterjedése és megerõsödése a 20. század évtizedeiben jelentõsen, sõt idõnként meghatározóan hatott a
magyar sportfejlõdésre. Részben népszerûsége okán, részben mert más sportágaknál is hívebben követte a nemzetközi fejlõdés irányait. Elsõként foszlatta szét a
széplelkek ábrándjait, feltárva, hogy a
sport árucikk, amelynek értékét a teljesítmény minõsége határozza meg. A társadalom és a sportszakmaiság kölcsönhatását érzékeltetve. Hiszen az Európa-szerte
növekvõ szurkolótáborok kedvenc klubcsapataik és/vagy nemzeti válogatottjaik
gyõzelmei mellett a jobb, az érdekesebb,
a látványosabb játékot is igényelte. Kielégítéséhez viszont erõnlétet és technikát
növelõ edzések, sõt a taktikai variációkat
elsajátíttató szellemi felkészítés is szükségeltetett. Ez hozta magával a fõfoglalkozású szakemberek – késõbb egész szakmai teamek – megjelenését, majd megteremtette azt a labdarúgótípust, amely
nem szabadidejének egy részét áldozza
kedvtelésbõl erre a sportra, hanem eladja
neki a munkaerejét. Így a profi labdarúgó
– sportnagyipari szakmunkásként – jelenik meg a testkultúra színpadán, a stadionokban. Jelentõségét tehát elsõsorban
abban kell látni, hogy a labdarúgásnak –
legalábbis Európában és így Magyarországon is – korán lett meghatározó jegye a
rendszerességen alapuló felkészítés, valamint a nemzetközi kapcsolatok keresése
és megtalálása, modellül szolgálva más
sportágak számára, társadalmi és szakmai
vonatkozásokban egyaránt.
A modern magyar sportban, csírái elsõ megjelenésük pillanatától, a kor eszmei, társadalmi és politikai törekvései
nemcsak tükrözõdtek, hanem kölcsönhatásként voltak jelen. Segítve a modern
magyar sport megszületését és elvárva a
sporttól a nemzet szolgálatát. El kell hát
fogadnunk azt a konklúziót, hogy „potenciális elõnybiztosítás, az egzisztenciális
emelkedési lehetõség, hazafias vagy nacionalista célkitûzések, nemzetiségi, osztály-, réteg-, csoportosítási törekvések
nélkül hazánkban soha nem létezett
sportegyesület”.72 A magyar politikai osz-

tályok azonban azt is tisztán látták, hogy
a sport kettõs küldetésû. A testedzés (a
tömegsport?) hadra fogható népességet
nevel, a versenysport pedig, ha sikeres, a
nemzetpropaganda pótolhatatlan eszköze. Ennek a kettõs küldetésnek a felismerése szülte meg egyfelõl a leventetör-

vényt,73 másfelõl kendõzetlenül nemzeti
üggyé emelte, és akként is propagálta a
versenysport kiemelkedõ eseményeit, elsõsorban az olimpiai szereplést és a tömegek érdeklõdésétõl kísért labdarúgást.
(1978)
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