
• A labdarúgó-világbajnokságok immár több mint kilenc évtizedes múlt-
ra tekintenek vissza, az eddig megrendezett 21 turné rengeteg ismert és 
kevésbé ismert történettel, rekorddal gazdagított bennünket.

NÁNÓ CSABA

M últ héten elkezdődtek a 
2022-es, katari rendezésű 
labdarúgó-világbajnokság 

selejtező mérkőzései. Mint isme-
retes, a magyar válogatott Angliá-
val, Lengyelországgal, Albániával, 
Andorrával és San Marinóval, Ro-
mánia pedig Németországgal, Iz-
landdal, Észak-Macedóniával, Ör-
ményországgal és Liechtensteinnel 
került egy selejtezőcsoportba. Mi-
előtt azonban kiderülne, hogy jövőre 
mely csapatok vesznek részt a „téli” 
küzdelmekben, menjünk vissza az 
időben, és lássuk, milyen rekordok, 
furcsaságok, vicces vagy kevésbé hu-
moros történetek kerültek fel a vb-k 
képzeletbeli emlékfalára. Önmagá-
ban már az is (negatív) rekordszámba 
megy, hogy Magyarország utoljára 35 
évvel ezelőtt, 1986-ban, míg Románia 
1998-ban, tehát 23 éve szerepelt lab-
darúgó-világbajnokságon.

Magyarok a románok

Az első világbajnokság helyszínéül 
Uruguayt jelölték ki, amely a rende-
zés esztendejében, 1930-ban ünne-
pelte alapításának 100. évfordulóját, 
és amelynek csapata mind az 1924-
es, mind az 1928-as olimpiai játéko-
kon a legjobbnak bizonyult. Bár a 
rendezők mindent megtettek, hogy 
a legjobbak jelen legyenek, több fo-
cinagyhatalom – köztük Anglia és 
sok európai ország válogatottja – a 
túl nagy költségek miatt lemondta 
a részvételt. Európából mindössze 
négy ország küldöttsége vágott neki 
az óceán átszelésének, köztük Romá-
nia képviselői, akik többségükben 
magyar nemzetiségű sportemberek 
voltak. A húszas román keretben 
ugyanis tizenkét magyar, öt román 
és három sváb játékos kapott helyet. 
A magyarok többsége erdélyi szüle-
tésű volt: Vogl Imre, Wetzer Rudolf, 
Steiner Béla és ikertestvére, Steiner 
Rudolf temesvári, Dezső Béla a Temes 
megyei Gátaljáról származott, Kovács 
Miklós a Krassó-Szörény megyei Me-
hádia falucskában látott napvilágot, 
Glanzmann Ede Marosvásárhelyről, 
Kocsis Elemér pedig Nagyszalontá-
ról származott. Raffi  nszky László vi-
szont „határon túli” volt, Miskolcon 
született. Mellettük Czakó József, 
Borbély Sándor és Zauber Sámuel is a 
magyarságot képviselte a Dél-Ameri-
kában rendezett tornán. 

Mindjárt az első vb-n olyasmi 
történt, ami sem azelőtt, sem azu-
tán futballmeccsen nem fordult elő: 
a Jugoszlávia elleni elődöntőben az 
uruguayi fordításhoz egy kapu mö-
gött helyezkedő fotós gólpasszal já-
rult hozzá. A brazil játékvezető, Rego 
ügyet sem vetett erre az apróságra, 

miközben a plávik érthetően megő-
rültek, majd beletörődtek a megvál-
toztathatatlanba.

Rendőr volt a kapitány

Ha a világbajnoki éremtáblázatot néz-
zük, a 21 rangsorolt csapat közül Ma-
gyarország az előkelő 11. helyet foglal-
ja el két ezüstérmével. Nem tévedés, 
ha sokan mind a mai napig csupán a 
berni második helyet emlegetik, ahol 

a toronymagas esélyes válogatottunk 
a németektől kapott ki a döntőben, 
elfeledkezünk, hogy 16 évvel koráb-
ban, az 1938-ban Franciaországban 
megrendezett vb-n nyertünk már 
egy ezüstérmet. A világbajnoki címet 
Olaszország hódította el, miután 4–2-
re megnyerte a mérkőzést. Állítólag 
Mussolini fasiszta diktátor kijelentet-
te, ha a csapat nem győz, az edző és a 
játékosok fejét veszi. És ezt szó szerint 
értette! Így aztán rossz nyelvek azt be-
szélik, egy kis bundázás is hozzásegí-
tette az olaszokat a győzelemhez… A 
magyar válogatott szövetségi kapitá-
nya egyébként Dietz Károly ügyvéd, 
budapesti főkapitány volt! Pályája ele-
jén házasságszédelgőket üldözött, a 
foci közelébe úgy került, hogy rendőri 
múltjára való tekintettel kinevezték a 
szövetség fegyelmi bizottságának élé-
re. Előtte a játékosok haptákban áll-
tak, nem mertek feleselni, szó nélkül 
vették tudomásul az olykor nem kis 
összegű pénzbüntetéseket.

Ahogy 16 évvel később, a szurko-
lók 1938-ban sem tudtak megbékélni 
a második hellyel. (Félve a retorziók-
tól 1954-ben az Aranycsapatot szál-
lító vonat szinte titokban érkezett 

haza.) Először fordult elő, hogy a 
küldöttség hazatértekor már a pálya-
udvaron kórusban zengte a tömeg: 
„mondjon le, mondjon le”. Nyilván 
Ditznek szólt az „üdvözlés”, úgy 
kellett meglógnia az állomás hátsó 
kijáratán, ám a rendőrfőnök csupán 
egy év múlva volt hajlandó távozni 
a kispadról. Az 50-es években kis 
időre visszatért a fociba, egy Miskolc 
melletti faluban próbált csapatot 
szervezni – nem túl nagy sikerrel.

Magyar rekordok

A magyar válogatott kilenc vb-n vett 
részt, a román hét tornán. Utóbbi-
ak jelentőset nem alkottak, csupán 
egy negyeddöntő fűződik nevükhöz 
1994-ből. A piros-fehér-zöldek vi-
szont több rekordot is tartanak csa-
pat-, illetve egyéni szinten is. 

Az 1982-es spanyolországi világ-
bajnokságon Magyarország 10–1-re 
verte El Salvadort, amivel a mai 
napig csúcsnak számít, mert tíz gólt 
más csapat nem tudott lőni világbaj-
nokságokon egyetlen meccsen. Szin-
tén ekkor történt, hogy Kiss László 7 
perc alatt lőtt mesterhármast, ezzel 
máig csúcstartó. További kiemelke-
dő egyéni teljesítmények is fűződ-
nek a magyarok nevéhez. 1966-ban, 
az angliai vb-n Farkas János a turné 
legszebb gólját lőtte a braziloknak, a 
meccs után a Beatles tagjai az öltö-
zőben gratuláltak a magyaroknak. 
A legtöbb szerzett gól egy világbaj-
nokságon szintén Magyarországhoz 
kapcsolódik: 1954-ben az Aranycsa-
pat tagjai 27 gólt lőttek, átlagban 
5,4-et, amivel szintén listavezetők. 
Sőt, +17-es gólkülönbség ugyancsak 

rekordnak számít. A Svájcban rende-
zett turnén lett gólkirály 11 találattal 
Kocsis Sándor, őt a rekordok listá-
ján csak Just Fontaine előzi meg, 
aki négy évvel később 13 gólt ért el 
a vb-n. Albert Flórián 1962-ben, a 
Chilében rendezett vb-n lett holtver-
senyben gólkirály 4 találattal.        

A foci árnyoldala

Sajnos olykor szomorú történetek is 
beárnyékolták a labdarúgó-világ-
bajnokságok felhőtlen egét. Talán a 
legemlékezetesebb az, ami a kolum-
biai védő Andrés Escobar nevéhez 
fűződik. Az 1994-es amerikai vb-n 

a házigazdák elleni csoportmecs-
csen lőtt egy szerencsétlen öngólt, 
hazája emiatt nem jutott tovább a 
nyolcaddöntőbe. Ám, ami ezután kö-
vetkezett, arra senki sem számított. 
1994. július 2-án Medellínben a sze-
rencsétlen hátvédet egy parkolóban 
agyonlőtték. A 27 éves játékos barát-
nője később elmondta, a gyilkos azt 
kiáltotta, hogy „Gooooooooooool!”, 
és 12-szer sütötte el a fegyverét. So-
kan azt gondolták, a gyilkos pusztán 
az öngól miatt ölte meg Escobart, de 
valószínűbb, hogy nem önszántából 
tette, hanem felbérelték olyanok, 
akik sok pénzt veszítettek azon, 
hogy Kolumbia nem lépett tovább 
csoportjából a világbajnokságon.

Szól a rádió

Végezetül álljon itt egy üdítő anek-
dota az 1958-ban Svédországban 
rendezett világbajnokságról. A törté-
netet minden idők egyik legnagyobb 
labdarúgója, a háromszoros világ-
bajnok Pelé mesélte el Csak a foci 
című könyvében.

Abban az időben Brazília szegény 
ország volt, így nem csoda, hogy a 

válogatott tagjai akkor láttak éle-
tükben először elemes, hordozható 
rádiót, amikor kijutottak a vb-re. A 
csapat nagy része azonnal vásárolt 
is egyet, csak a focizseni Garrincha, 
aki nem kimondottan az eszéről lett 
híres, nézett gyanakvással az új ta-
lálmányra. „Te miért nem vásárolsz?” 
– kérdezték csapattársai. „Nem kell, 
ez svédül szól!” – válaszolta. Győz-
ködték kollégái, hogy ha hazatérnek, 
ott majd portugálul fognak beszélni 
benne. Garrincha hallgatta egy kicsit 
a rádióból szóló svéd beszédet, majd 
felháborodva mondta: „Ha itt idege-
nül szól, otthon hogyan beszéljen az 
én nyelvemen? Olyan nincs, ember!” 
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Világbajnokságok  eseményei dióhéjban
Történetek, rekordok a futball világából

Nyilasi Tibor (8-as) és Tóth József (4-es) a közép-amerikai 
játékosok között. Számos, máig megdöntetlen rekord 
fűződik a legendás Magyarország–El Salvador vb-meccshez
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Gól-legek… 

A világbajnokságok történe-
tének legeredményesebb 
gólszerzője Miroslav Klose, aki 
16 gólt lőtt négy vb-szereplésén 
(2002–2014) a német válogatott 
tagjaként. Ugyanakkor mind-
máig ő az egyetlen focista, aki 5 
vagy több gólt szerzett egymást 
követő világbajnokságokon.
A legtöbb gólt egy vb-n a francia 
Just Fontaine lőtte, 1958-ban 
Svédországban 13 találatot ért el.  

A legtöbb gólt egy meccsen, 
méghozzá ötöt, Oleg Szalenko 
rúgta 1994-ben az Oroszország–
Kamerun (6–1) mérkőzésen.
A legtöbb mesterhármast 
világbajnokságokon Kocsis 
Sándor (1954), Just Fon-

taine   (1958), Gerd Müller (1970) és 

Gabriel Batistuta (1994 és 1998) 

érte el, két meccset is hármas 
találattal fejeztek be.
A leggyorsabb gól a 11. másod-
percben született, és a török 
Hakan Şükür érte el 2002-ben 
Dél-Korea ellen.




