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• Az olaszok kékben, a hollandok narancssár-
gában, a németek fehérben lépnek pályára, hol-
ott ezeket a színeket nem tartalmazza a nemzeti 
zászlójuk, amelyből a legtöbb esetben kiindul 
egy nemzeti futballszerelés színe. Milyen üze-
netet hordoznak a válogatottak mezei? Felszere-
léstörténeti érdekességek.

KATONA ZOLTÁN

A labdarúgó Európa-bajnok-
ságok elindulásakor, az 
1960-as franciaországi tor-

nán már megszokott szereléseikben 
pompáztak a részt vevő válogatot-
tak, azonban az évtizedek folyamán 
ezen a téren is rengeteget fejlődött, 
illetve változott a labdarúgás. A me-
zek színeiben sokszor mély tradíció 
(tisztelet) és üzenet van, illetve a 
színkommunikáció is nagyon fon-
tos. Egy példa: a vörös, piros szín 
állítólag félelmet kelt az ellenfél-
ben, és a pirosban játszó csapatok 
sikeresebbek. Ezt az is alátámasztja 
talán, hogy három nagy angol csa-
pat (Liverpool, Manchester United, 
Arsenal) alapszíne is vörös, sőt Li-
verpoolban a hatvanas években Bill 
Shankly a fehér nadrág helyett is 
vöröset javasolt. De ugyanezt meg-
tette Jürgen Klinsmann szövetségi 
kapitányként a német válogatottnál 
(a klasszikus fehér-fekete szerelés 
helyett pirosba öltöztek) és Hans 
Krankl az osztrákoknál – mindkét 
válogatottnál 2004-ben történt az 
eset, a németek később visszatértek 
a klasszikushoz, az osztrákok ma is 
piros-fehéret hordanak első számú 
mezként.

Akik a zászlót veszik alapul

A nemzeti válogatottak öltözete a 
nagy többség esetében a nemzeti 
zászlóból indul ki. Erre a legklasszi-
kusabb eset a francia válogatott: a 
kék-fehér-piros lobogóból kiindulva 
a mez kék, a nadrág fehér, a sport-
szár piros – volt egykoron, mert az 
utóbbi évtizedekben ez is felborult, 
illetve változott. Az ember néha csak 
kapkodja a fejét, hogy egy-egy válo-
gatott csapat hogyan tudott „ilyen” 
vagy „olyan” szerelést kapni egy-
egy nagy tornára, de hát ízlések és 
pofonok. Mindenesetre a francia az 
egyik olyan csapat, amelynek a me-
ze mindig kék (a váltó fehér), és néha 
utalások vannak korábbi olyan sze-
relésekre, amelyekben nagy sikert 
ért el az adott válogatott. Például a 
jelenleg zajló Eb-n Pogbáék kék me-
zének mellrészén megfi gyelhető egy 
piros csík: ilyen volt az 1984-ben Eb-t 
és az 1998-ban vb-t nyert francia csa-
pat kék mezén is. Sőt, a „becenevük” 
mindenkor a Les Bleus (a kékek) volt.

Az ilyen alapon „vörös ördögök-
nek” is hívott belgiumi válogatott 

klasszikus meze a vörös – zászla-
jukban még van sárga és fekete, de 
az első számú szerelésükben mindig 
az élénkvörös dominált, az 1980-as 
Eb-n volt utoljára fekete a nadrág-
juk, utána az is vörös lett, és a mai 
napig az.

A vörös, pontosabban a meggy-
vörös az első számú mez színe a 
magyar labdarúgó-válogatottnak is, 
ennek eredetére több magyarázat is 
van, de manapság az a legelfogadot-
tabb, hogy az 1848–1849-es gyalog-
sági honvéd-egyenruhákon a zsinó-
rozás volt ilyen színű, majd a század 
második felében a huszárok és más 
katonai alakulatok egyenruhájára 
is meggyvörös zsinórok kerültek. Az 
évtizedek folyamán a piros és a vö-
rös megannyi árnyalatával találkoz-
hattunk, de a mostani magyar mez 
is a meggypiros színhez áll közel, 
váltómezünk pedig az esetek nagy 
többségében a fehér volt.

Az angolok is a zászlóból in-
dulnak ki, hagyományosan fehér 
a szerelésük, de a nadrágjuk év-
tizedeken át tengerészkék volt, a 
váltómezük általában piros, a je-
lenlegi Eb-n pedig kék. A zászló-
jukhoz igazodnak első számú sze-
relésüknél a svédek és az ukránok 
(kék-sárga, azonban utóbbiaknak 

volt gondjuk az idei Eb-torna előtt, 
mert az oroszokkal való konflik-
tusukra utalt a mezdizájn), a por-
tugálok (piros-zöld), a svájciak, a 
dánok, a lengyelek és újabban az 
osztrákok (piros-fehér, de utób-
biaknál csak 2008-ban lett első 
számú a zászlóra hajazó szerelés, 
addig fehér-fekete volt), a csehek 
(kék-fehér-piros), a finnek (kék-fe-
hér), a skótok (tengerészkék-fehér), 
valamint a horvátok (piros-fehér, 
de pepita). Utóbbiaké elég külön-
leges, hiszen a pepita már az első 
nagy tornájukon, 1996-ban rajtuk 
volt, és védjegyükké is vált, abban 
lettek vb-bronzérmesek 1998-ban 
és ezüstérmesek 2018-ban. A pepi-
ta minta a piros-fehér-kék zászló 

címerében van, onnan „dizájnol-
ták” a dresszeket.

Akiknek más dolog adja meg 
az alapszínt

Az olaszok (zászlajuk zöld-fehér-pi-
ros) kék meze érdekes módon a 
magyarokhoz (is) kapcsolódik: 
1910-ben még fehérben játszottak, 
trikolóros gallérral, de 1911-ben kék-
re váltottak, egy magyarok elleni 
találkozón. Több feltételezés is van 
arra vonatkozóan, hogy miért épp a 
kék: az egyik az, hogy különböznie 
kellett a magyarokétól, akik meggy-
piros-fehér-zöldben játszottak (a 
két zászló ugyanazokat a színeket 
tartalmazza), a másik az, hogy a 
franciákat akarták utánozni, de egy 
világosabb árnyalat, az azúrkék lett 
az olasz „bleu”, utalva ezzel a ten-
gerre és az ég kék színére. A legva-
lószínűbb viszont az, hogy az ural-
kodódinasztia, vagyis a Savoy-ház 
iránti tiszteletből öltöztek kékbe, 
ugyanis az a ház színe volt 1360 
óta. Ehhez hasonló a hollandok na-
rancsmezének története is, ugyanis 
Hollandiának piros-fehér-kék zász-
laja van, de az uralkodódinasztia, az 
Orange-Nassau-ház (Orániai) színe 
a narancssárga, a holland himnusz 
is az első királyról, Vilmosról (Wil-
helmus) szól. A németek fehér felső, 
fekete nadrág klasszikus szerelése is 
egy történelmi korra, még a német 
egyesülés előtti Poroszország zász-
lajára utal – a színek szempontjából 
minimalista szerelésbe a nyolcvanas 
évek végén „csempészték” bele a fe-
kete-piros-sárga zászló csíkjait.

Számok és nevek a mezen

A futball történetében a számok a 
huszas években jelentek meg elő-
ször, az 1950-es világbajnokságra 
rendszeresítette a FIFA azt, hogy egy 
keret tagjai ugyanazzal a mezszám-
mal szerepeljenek egy tornán. Az 

1974-es németországi világbajnoki 
tornán jelentek meg a számok a rö-
vidnadrágok bal szárán, az 1976-os 
Eb-n ez még nem volt jellemző, de az 
1980-ason már igen. Érdekes, hogy a 
rövidnadrágok a hetvenes-nyolcva-
nas években igen szűkre sikerültek, 
legalábbis úgy néztek ki, a mezek 
is a maiakhoz hasonlóan testhez fe-
szültek, aztán a kilencvenes évekre 
lett minden lötyögősebb, bővebb, a 
dizájnerek is ekkor szabadultak el 
a legjobban. A nevek megjelenése a 
mezek hátán szintén egy Európa-baj-
noksághoz kapcsolódik: az 1992-es 
Eb azért is emlékezetes és érdekes 
(Dánia meglepetés-tornagyőzelmén 
kívül), mert a svédországi tornán 
vezették be először azt, hogy a szám 
felett a futballista vezetékneve is 
szerepel a mezre írva. Brolin, Berg-
kamp, Jensen, Riedle, Papin, Platt 
– a harminc évvel ezelőtti idők nagy 
nevei... Innentől kezdődően a nagy 
tornákon minden válogatott játé-
kosnak a neve is a hátán pompázott, 
ezt a klubok is átvették, manapság 
már az első osztályos csapatokban 
is nevekkel ellátott mezek vannak. 
Sőt ma már arra (is) megy ki a játék, 
hogy melyik futballista nevével és 
számával ellátott trikóból adnak el 
a legtöbbet.

De ez már nem feltétlenül az Euró-
pa-bajnoksághoz kapcsolódik – azaz 
kicsit mégis: nem hiszem, hogy ma 
Magyarországon létezik olyan klub-
mez és konkrét játékos, amelyből 
többet adnak el, mint a válogatott 
meggypiros vagy fehér mezéből...

Képek forrása: Katona Zoltán Pá-
rizstól Bécsig – A labdarúgó Euró-
pa-bajnokságok rövid története (2012) 
című kiadványa

Szépség és nemzeti színek
A labdarúgó Európa-bajnokságok meztörténete

Két klasszikus szerelés az 1980-as Eb-ről, a hollandok (narancssárga-
fehér-narancssárga) és a németek (fehér-fekete-fehér) összecsapásáról

Az 1984-es Eb-győztes francia 
válogatott mezére hajazott az 
1998-as és a jelenlegi első szá-
mú szerelésük is, a piros csíkkal 
a közepén




