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• Hála az internet-
nek és azoknak, akik 
évek óta rendszeresen 
töltik fel a különböző 
futballtémájú archív 
anyagokat, a labdarú-
gás legszebb pillanatai 
örökre megőrződnek. 
A Magyar Labdarú-
gó-szövetség YouTube- 
csatornáján öt éve 
rendszeresen és rend-
szerezetten lehet látni 
a magyar futball csúcs- 
és mélypontjait. Ebben 
a különleges és nagyon 
nehéz időszakban jót 
tehet a lelkünknek, 
ha sportrajongóként 
fel-felidézzük a dicső 
magyar focimúltat.
 

KATONA ZOLTÁN

„Menjél, Marci, menjél! Nem jó! 
Most jó, most jó!” – hát el lehet ezt 
a Vitray-kiáltást felejteni? Vagy azt, 
hogy „Most lőj, most lőj, most lőj!” 
Netán a „Hidegkuti... Egy cselt csi-
nál, most lő, ebben a pillanatban, 
góóóóól!” mondatot Szepesitől? Aki 
szereti és ismeri a magyar labdarú-
gás történetét, annak akkor is fülé-
ben csengenek ezek a mondatok, ha 
még nem is élt, amikor elhangzottak. 
Ezek a közvetítések örökre beíródtak 
az ember emlékei közé, hiszen nem-
csak a futball, hanem a televíziós és 
rádiós kommentátori szakma is na-
gyon magasra tette a lécet az elmúlt 
hetven évben.

Persze a legyintők év(tized)ek óta 
azt mondják, hogy „Á, a magyar fo-
ci úgyis gyenge, nem jutnak ki ezek 
sehova, egyre lejjebb kerülünk, min-

denki megver...” Satöbbi. Van ebben 
is igazság, de abban is, hogy amikor 
az ember nehéz helyzetben van, egy-
kori dicsőséges történetekből igyek-
szik erőt meríteni.

Magyar futball – a polcról 
az internetre

Egyik kedvenc elfoglaltságom a 
sporttörténeti könyvek olvasása, 
de jó húsz éve rengeteg régi labda-
rúgó-mérkőzést, összefoglalót is 
nagyon szívesen nézek – régebben 
videókazettákon, CD-ken, később 
DVD-ken gyűjtöttem őket, majd a 
YouTube lett az a hely, ahol néha 
belefutok egy-egy többórás múltba 
révedésbe. Ha az ember egy csendes 
délutánon belefog mondjuk a nyolc-
vanas évekbe, nem veszi észre és na-
gyon elfut az idő, mert egyik meccs 
adja a másikat.

Az elmúlt napokban kezdett 
mémként keringeni egy csapatfotó 
az 1986-os magyar válogatottról, 
azzal a felirattal, hogy ha ők 86 óta 
odahaza vannak, akkor te is kibírod 
– nos, ennek az egyébként kitűnő 
csapatnak, az utolsó vb-részvevő 
magyar válogatottnak minden fon-
tosabb meccséről bőséges anyag 
van a videómegosztón. A sikertelen 

vb-szereplés három meccsén kívül 
az azt megelőző nagyszerű selejte-
zősorozat, illetve a Brazília elleni 
fantasztikus 3–0 nagyjából egészé-
ben tekinthető meg. Szintén abból a 
korszakból való a Videoton együtte-
sének UEFA Kupa-menetelése (1985-
ben döntőt játszott a Real Madrid-
dal), illetve ebben a témában teljes 
egészében megtalálható Az utolsó 
kupadöntő című, 2015-ben, a har-
mincadik évfordulóra készült doku-
mentumfi lm – igaz, ez már nem az 
MLSZ csatornáján van. Egyébként 
külön fejezet a bajnoki meccsek 
archívuma is – ezek segítségével 
benézhetünk az egykori Népstadi-
onba, újraélni egy-egy jellegzetes 
hangulatú kettős bajnokit.

Ássunk minél mélyebbre!

Ha még régebbre ásunk, természe-
tesen az évszázad mérkőzése is a 
kiemelt, teljes meccsek között talál-
ható meg: az 1953. november 25-én 
lejátszott angol–magyar (3–6) az 
eredeti, Szepesi György-féle rádiós 
kommentárral nézhető-hallgatható. 
Külön vannak összegyűjtve a ma-
gyar labdarúgó-válogatott világbaj-
noki mérkőzései 1954 és 1986 között, 
de a harmincas évekről is sok anyag 

van, például a félórányi A magyar 
válogatott az 1938-as vb-n című fi lm. 
Ezek némelyike szintén teljes terje-
delmében nézhető. Nem mindig az 
eredeti kommentárral, hanem néha 
stúdióvendég segítségével elevenítik 
fel az adott meccset – ezek a tévéfel-
vételek jobbára a kétezres évek elején 
készültek, a meghívottak általában a 
magyar foci akkor még élt legendái 
voltak.

Nemcsak a vb-meccsek, hanem 
a néha sokkal izgalmasabb világ-
bajnoki selejtezők is megnézhetők a 
csatornán, az emlékezetes magyar–
norvég (4–1) meccs összefoglalója 
1981-ből, vagy a Mészöly Kálmán ak-
kori szövetségi kapitányhoz kapcso-
lódó dokumentumfi lm is.

Kamera az öltözőben 

Hogy ne csak a régiekről szóljunk, 
bizony a négy évvel ezelőtti fran-
ciaországi Európa-bajnokság kelle-
mes emlékei is fellelhetők – ezekről 
természetesen még több van, mint a 
régiekből. Az Eb előtt elkészült, Ma-
gyar Csapat: Még 50 perc című doku-

mentumfi lm újranézése még mindig 
felállítja a szőrt a hátamon. Az öltö-
zőben készült felvételek és a gólok az 
eredeti kommentárral nagyon „csíp-
nek”, élvezetesek. Hajdú B. Istvánról 
azonban nemcsak az elmúlt években 
keletkezett rengeteg jó beszólás, 
kommentár juthat eszünkbe, hanem 
a régiek is: Knézy Jenő, Vitray Ta-
más vagy Szepesi György mondatai 
is halhatatlanok, szerencsére ilyen 
formában is megőrzi őket az örökké-
valóságnak az internet.

Puskás és a többiek

A YouTube-on nemcsak az MLSZ-csa-
tornán találhatók magyar labdarú-
gással kapcsolatos felvételek – pél-
dául több dokumentumfi lm is teljes 
terjedelmében megtekinthető. Első-
ként a 2009-ben bemutatott Puskás 
Hungaryt említeném meg, mivel ez 
az eddigi legfontosabb fi lm a legis-
mertebb magyarról – a fi lm néhány 
évig elérhető volt, sajnos újabban 
nem. A Puskás Öcsi első hazaté-
rése alkalmából, 1981-ben készült 
Aranycsapat fi lm szintén nincs már 
fent, de az ötvenes évek nagy ma-
gyar válogatottjáról készült kisebb 
fi lmekből, visszaemlékezésekből 
bőven található a videómegosztón. 
Az sem mellékes, hogy az 1953-as an-
gol–magyar meccsből ihletődött 6:3, 
avagy játszd újra, Tutti! című Tímár 
Péter-játékfi lm is teljes egészében 
megtekinthető.

De nemcsak Puskásról szóló do-
kumentumfi lmek vannak fent, ha-
nem az Aranycsapat más tagjairól 
szóló alkotások is, illetve interjúk, 
visszaemlékezések – Grosicsról, 
Hidegkutiról egész potréfi lmek is 
nézhetők. Remélhetőleg a mostani 
helyzetre való tekintettel a hasonló 
dokumentumfi lmek, egykori ripor-
tok és fi lmek közül egyre több lesz 
elérhető.

Sportközvetítések a jelenlegi 
rendkívüli helyzetben sajnos nin-
csenek, a sporttelevíziók is ismétlé-
seket tűznek műsorra – amennyiben 
lehetőségünk adódik, nézzünk meg 
egy-egy korábbi vagy nagyon régi 
meccset. A szép emlékek, a nagy győ-
zelmek, a gyönyörű gólok szintén re-
ményt adhatnak arra, hogy helyreáll 
a világ és újra normális körülmények 
között, jelen időben pattog majd a 
labda.

A magyar futball emlékezetes pillanatai
Barangolás a Magyar Labdarúgó-szövetség online archívumában

Az 1986-os „brazilverő” 
magyar csapat
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Nagy magyar futballisták 
az MLSZ YouTube-csatornájának 
borítóképén




