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csonyi dalokat kezdtek énekelni, sőt 
egyes helyeken karácsonyfákat is ál-
lítottak, miközben jókívánságot ki-
abáltak át a velük szemben húzódó 
lövészárkokba. A briteket és franciá-
kat meglepte ez a gesztus, ám hama-
rosan ők is csatlakoztak az énekhez, 
amikor pedig felkelt a nap, az addig 
ellenséges katonák előmásztak állá-
saikból, és félve bár, de megindultak 
a semleges zóna irányába. Miután 
a frontharcosok meggyőződtek ar-
ról, hogy a másik oldal nem állított 
csapdát számukra, bátran beszél-
getésbe elegyedtek, és megajándé-
kozták egymást: szivart, édességet, 
sonkát, kenyeret, gombokat és más 
apróságokat csereberéltek, közösen 
énekeltek, sőt egyes helyeken még 
futballmeccset is rendeztek a semle-
ges zóna területén.

„Nem emlékszem, pontosan hon-
nan került elő a labda, de biztosan 
nem a mi oldalunkról jött. Kapukat 
állítottunk fel, ahova beállt egy em-
ber, és aztán elkezdtünk játszani. 
Szerintem nem csak nálunk történt 
meg” – idézte fel az 1914 karácso-
nyán a frontvonalon történteket a 
brit hadsereg egykori tagja, Ernie 
Williams. Az egykori katona arra 
is emlékezett, hogy a Belgiumban 
található Wulverghemnél álltak ki 
egymással egy meccsre a németek-
kel, amit mindenki nagyon élvezett. 
Több százan csatlakoztak, és ész 
nélkül rúgták a labdát. Bíró és ered-
ményszámlálás sem volt, és mivel 
szanaszét szakadt katonai bakan-
csokban játszottak, ezért a játék is 
olyan volt, amilyen, ráadásul a bőr-
labdák nagyon hamar megszívták 
magukat vízzel. 

Egyébként a nyugati fronton 
harcolt katonák levelei azt támaszt-
ják alá, hogy több futballmeccs 
lehetett, vagy legalábbis erre való 
próbálkozás. A Glasgow News ne-
vű lap 1915. január 2-án megjelent 
számában írta, hogy a lövészárkok 
között futballmérkőzést játszottak 
le karácsonykor, és a skótok 4–1-re 
nyertek. Az információt egy frontról 
hazaküldött levélre alapozták. A brit 
hadseregben szolgált Albert Wynn 
levele szerint ők Ypres közelében ját-
szottak egy mérkőzést a németekkel, 
ami döntetlennel ért véget, ugyan-
akkor beszámol egy másik, nem 
sokkal arrébb rendezett meccsről, 
amit 3–2-re nyertek a németek. Bár 
sokan kételkednek az információk 
hitelességében, abban sok történész 
egyetért, hogy lehettek futballmecs-
csek a fronton, hiszen a labdarúgás 
már akkor nagyon népszerű volt 
Németországban és Angliában egya-
ránt. A brit futballszövetség komoly 
tradíciót épített a karácsonyi tűz-
szünetben lejátszott futballmeccsek 
köré. Külön nemzetközi tornát indí-
tottak, hogy minden évben megem-
lékezzenek az eseményekről, még 
futballmeccseket is rendeznek évről 
évre az egyik állítólagos mérkőzés 
helyszínén Belgiumban. A háborús 
emlékhelyekhez pedig rendszeresen 
több száz fi atalt utaztatnak ki.

Érdekes, hogy az első világhá-
ború idején Magyarországon nem 
szünetelt a foci, igaz, csupán nem 
hivatalos bajnokságokat rendeztek: 
1914-ben őszit, 1915-ben őszit és ta-
vaszit. 1916 őszén aztán újraindult a 
nemzeti bajnokság.

Hősök, másként

Különös eset fűződik Fritz Walter né-
met focista nevéhez, aki az 1954-ben 
a svájci Bernben világbajnokságot 
nyert válogatott csapatkapitánya 
volt. Mint emlékezetes, a németek a 
magyarokat győzték le a fi náléban 
3–2 arányban. A sors fi ntora, hogy 
Walter egy magyarnak köszönhette 
azt, hogy az ominózus napon pályá-
ra léphetett, sőt azt is, hogy egyálta-
lán életben volt. A német fegyveres 
erők ugyanis 1942-ben besorozták 
katonának, majd 24 évesen Mára-
marosszigeten szovjet hadifogságba 
esett. Nagy szerencséjére egy ma-
gyar futballrajongó őr felismerte őt 
a fogolytáborban, majd sikerült el-
hitetnie a szovjetekkel Fritzről, hogy 
nem német, hanem osztrák. Walter 
ennek köszönhetően megmenekült 
a Gulágtól, 1945-ben hazatérhetett. 
Kilenc év múlva a berni döntőben 
élete egyik legjobb meccsét játszot-
ta, és hathatósan közreműködött a 
magyarok legyőzésében.

A németországi Aachenben szü-
letett Fredy Hirsch atléta és torna-
tanár viszont azzal írta be nevét a 
történelembe, hogy háborús idők-
ben a Csehország északi felében 
található Theresienstadt (Terézvá-
ros) gettójában, később pedig az 
auschwitz-birkenaui koncentrációs 
táborban nevelte, oktatta és a maga 
módján mentette a zsidó gyerekeket, 
próbálta enyhíteni a gyakorlatilag 
halálra ítélt emberek szenvedéseit. 
A cseh gettóban például atlétikai 
versenyeket, kosárlabda-bajnok-
ságot, bokszmeccseket szervezett, 
és a nácikat sikerült meggyőznie, 
hogy állítsanak össze a fegyőrökből 
egy focicsapatot, amely megküzd a 
zsidókkal. Heteket töltött az edzé-
sekkel, a taktika kidolgozásával és 
betanításával – a szerencsétlen em-

berek addig is elfelejtették, mi vár 
rájuk a koncentrációs táborokban. A 
mérkőzés a nácik győzelmével vég-
ződött, de úgy, hogy az egyik zsidó 
játékos készakarva hagyta a német 
tisztet elfutni és gólt lőni az utolsó 
percekben. A mérkőzés végén Hir-
sch megállította a vétkes játékost, és 
megkérdezte, miért hagyta kapura 
törni ellenfelét. Szegény ember be-
vallotta, félt a tiszt től, mindenki úgy 
ismerte, mint egy vadállatot, amúgy 
is csak egy játék az egész, mondta. 
Erre Fredy megvetően nézett rá: „Té-
vedsz, ez nem játék volt. Mit fognak 
hinni a gyerekek, akik látták a mecs-
cset? Hogyan lesznek büszkék zsidó-
ságukra, ha mi csúszómászókként 
viselkedünk? Ha a következő mecs-

csen nem teszed oda a lábadat az SS-
tiszt elé, én vágom le egy fűrésszel!”      

Elmaradt olimpiák

Az újkori olimpiai játékok sora – az 
ókori olümpiák mintájára, 1503 év 
elteltével – 1896-ban Athénban kez-
dődött el Pierre de Coubertin báró 
kezdeményezésére. A négyévente 
megrendezésre kerülő újkori játékok 
története során három alkalom volt, 
amikor a soron következő nyári olim-
pia elmaradt, egyáltalán nem rendez-
ték meg. Ezt mindhárom esetben az 
éppen zajló világháborúk okozták, a 
háborús helyzet miatt döntött úgy a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy 
nem rendezi meg az aktuális játéko-

kat. 1917-ben egy olyan döntés szüle-
tett, hogy az elmaradt versenyeket is 
bele kell számítani a sorszámozásba, 
arra hivatkozva, hogy „egy olimpiát 
lehet meg nem tartani, de nem lehet 
elhalasztani”. Így 1912-ben az V., 1920-
ban a VII., 1936-ban a XI., 1948-ban a 
XIV. nyári olimpiát rendezték. Tehát 
az idei, Tokióba tervezett olimpia hiva-
talos neve „XXXII. nyári olimpiai játé-
kok”, és a számozás megmaradt, akár 
megrendezik, akár nem. Az elmaradt 
olimpiák kijelölt helyszínei sorrend-
ben Berlin (1916), Helsinki (1940) és 
London (1944) voltak. Ugyanakkor a 
második világháború miatt elmaradt 
két téli olimpia is.

Ami minket, magyarokat érint 
az elmaradt olimpiák kapcsán: az 
1920-as VII. olimpiai játékok rende-
zési jogát még az első világháború 
kitörése előtt Budapest kapta. Igen 
ám, de amikor az első világháború 
után Lausanne-ban ismét összeült 
a NOB, Antwerpennek ítélték a ren-
dezés jogát. Budapesttől nemcsak 
elvették az olimpiát, de Magyaror-
szágot mint vesztes országot meg 
sem hívták a játékokra, Ausztria, 
Bulgária, Németország és Török-
ország sportolóival egyetemben. 
Így 1920-ban ez lett az első csonka 
olimpia. Szintén csonka olimpia volt 
az 1980-as moszkvai, amelyre az 
oroszok afganisztáni beavatkozása 
miatt az előzetes nevezés ellenére 30 
ország nem ment el, illetve 33 ország 
már a meghívólevelet is fi gyelmen 
kívül hagyta. Válaszként az 1984-es 
Los Angeles-i olimpiát a keleti blokk 
bojkottálta – Románia kivételével. A 
szovjetek hivatalos indoka az volt, 
hogy féltették sportolóik biztonságát 
„az Egyesült Államokban tapasztal-
ható ellenséges és heves kommunis-
taellenes közhangulattól”.

Egyelőre bele kell törődnünk, 
hogy kényszerből nélkülözzük 
kedvenc időtöltésünket, a sporte-
semények követését. Hiszen ahogy 
Axel Hacke német újságíró is meg-
jegyezte: „vannak értékek, amelyek 
fontosabbak annál, hogy ki a jobb, 
ki győz, ki sikeres, ki arat diadalt”. 
Egészségünk megóvása pedig min-
den mást felülír.

Pierre de Coubertin báró álmodta 
meg az újkori olimpiákat

Fredy Hirschnek az életébe került, 
hogy segített a zsidó embereken




