
Néhány aranyérmes futballista és mezszáma az eddigi Eb-döntőkből  

1-esek: Jasin (orosz), Iríbar (spanyol), Meier, Schuma-
cher, Köpke (németek), Bats (francia), Van Breukelen 
(holland), Peter Schmeichel (dán), Nikopolidisz (görög), 
Casillas (spanyol), Rui Patrício (portugál).
2-esek: Anastasi (olasz), Höttges, Briegel (németek), 
Dobiaš (csehszlovák), Amoros (francia), Van Tiggelen 
(holland), Sivebæk (dán), Szeitaridisz (görög).
3-asok: Breitner (német), Domergue, Lizarazu (franci-
ák), Piqué (spanyol), Pepe (portugál).
4-esek: Schwarzenbeck, Förster (németek), Ondrus 
(csehszlovák), Bossis, Vieira (franciák), Ronald Koeman 
(holland), Lars Olsen (dán), Marchena (spanyol), José 
Fonte (portugál).
5-ösök: Burgnich (olasz), Beckenbauer, Dietz, 
Helmer (németek), Battiston, Blanc (franciák), 
Dellász (görög), Puyol (spanyol), Raphaël Guerreiro 
(portugál).
6-osok: Wimmer, Schuster, Sammer (németek), 
Jurkemik (csehszlovák), Fernández (francia), Van Aerle 
(holland), Baszinász (görög), Iniesta (spanyol).
7-esek: Castano (olasz), Panenka (csehszlovák), Va-
nenburg (holland), Jensen (dán), Deschamps (francia), 
Zagorakisz (görög), David Villa, Pedro Rodríguez (spa-
nyolok), Cristiano Ronaldo (portugál).

8-asok: Pereda (spanyol), Uli Hoeneß, Rummenigge, 
Scholl (németek), Mühren (holland), Desailly (francia), 
Giannakopulosz (görög), Xavi (spanyol), João Moutinho 
(portugál).
9-esek: Domenghini (olasz), Hrubesch (német), Povlsen 
(dán), Hariszteász (görög), Fernando Torres (spanyol), 
Eder (portugál).
10-esek: Suárez, Fàbregas (spanyolok), Fachetti (olasz), 
Netzer, Hansi Müller (németek), Masný (csehszlovák), 
Platini, Zidane (franciák), Gullit (holland), Häßler (né-
met), João Mário (portugál).
11-esek: Ferrini (olasz), Nehoda (csehszlovák), Höl-
zenbein, Allofs (német), Bellone, Pires (francia), Brian 
Laudrup (dán), Capdevila (spanyol).
12-esek: Guarnieri (olasz), Gőgh (csehszlovákiai), Gi-
resse, Henry (franciák), Van Basten (holland), Piechnik 
(dán), Santi Cazorla (spanyol).
13-asok:  Gerd Müller (német), Erwin Koeman (holland), 
Henrik Larsen (dán), Wiltord (francia), Juan Mata (spanyol).
17-esek: Švehlík (csehszlovák), Lacombe (francia), 
Rijkaard (holland), Ziege (német), Güiza, Arbeloa (spa-
nyolok), Nani (portugál).
20-asok: Kaltz, Bierhoff (németek), Wouters (holland), 
Trézeguet (francia), Quaresma (portugál).
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Kultikus mezszámok az Eb-ken
10-esek, 20-asok és az a bizonyos 12-es
• Nemcsak az azonos 
csapatban játszó spor-
tolók megkülönbözte-
téséhez szükséges, de 
egyik-másiknak egyre 
nagyobb kultusza is van. 
A mezek számozása több 
évtizede szükséges a fut-
ballpályákon, ám néme-
lyik számnak különleges 
története is van egy-egy 
futballistához kapcsoló-
dóan. Hogyan számozzák 
a keretek mezeit egy-egy 
világ- vagy Európa-baj-
nokságon? Miért viselt 
Marco van Basten 12-est 
a 9-es helyett az 1988-as 
Eb-n? A jelenlegi angol 
keretben Henderson miért 
8-as? Mezszámérdekes-
ségek és apróságok.

KATONA ZOLTÁN

A futballban a mezek számo-
zása még a húszas években 
jelent meg, de csak a negyve-

nes évek végén, az ötvenes évek ele-
jén lett rendszeresítve a kluboknál és 
a válogatottaknál. Akkoriban még 
szigorúan 1 és 11 közötti mezszámok 
voltak egy kezdőcsapatban, a szám 
egyben a pályán elfoglalt pozícióját 
is jelölte a labdarúgónak. A kapustól 
kezdődően, jobbról balra számoz-
tak, a kis számokat a védők kapták: 
az 1-est kapta a kapuvédő, a 2-est a 
jobbhátvéd, a 3-ast a bal-, a 4-est a 
középhátvéd. Az 5-ös és 6-os pozíciók 

(és számok) az ún. fedezetek voltak 
(akkoriban még a WM-rendszer volt a 
legelterjedtebb felállás a futballban, 
amit a harmincas években az osztrá-
kok dolgoztak ki), majd következett a 
támadósor: a jobbszélső 7-es, a jobb-
összekötő 8-as, a középcsatár 9-es, a 
balösszekötő 10-es, a balszélső 11-es 
számmal lépett pályára.

Ez a klasszikus mezszámozás, 
amely azonban már az ötvenes évek 
elején felborult, mert például a magyar 
aranycsapat 9-ese, Hidegkuti Nándor 
rendszerint kicsit visszavontan, in-
kább középpályásként játszott, illetve 
a 6-os számú Zakariás József is inkább 
volt hátvéd, mint középpályás. A szá-
mok innentől kezdve nem feltétlenül 
jelentettek megkötést a pályán, plá-
ne hogy egy világbajnokságon vagy 
egy Eb-tornán egy játékosnak mindig 

ugyanazt a számot kellett viselnie, de 
az teljesen az adott szövetségre volt 
bízva, hogy miként számozza be a 
22-es keret mezeit, tehát nem kellett 
ragaszkodni a pozíciókhoz, azért any-
nyi megkötés volt, hogy a kapus 1-es 
legyen. Az 1954-es vb-n például – ma-
radva a magyar csapatnál – a jobbszél-
ső Budai II. László 16-os mezt viselt, a 
7-es szám Tóth II. Józsefé volt, a néme-
teknél a hátvéd Liebrich 10-es volt, a 
csapatkapitány Fritz Walter 16-os, az 
első számú kapus, Turek pedig 22-es.

1958-ban a mindössze 17 éves Pe-
lé a svédországi vébére utazó brazil 
keretben véletlenül lett 10-es, viszont 
a megnyert tornát követően nemcsak 
ő, hanem mezszáma is nagy népsze-
rűségre tett szert, akkor már kiala-
kult, hogy a 10-es mezt általában a 
csapat középső, irányító vagy bal 

oldali középpályása hordja, aki ál-
talában az együttes idős, tapasztalt 
embere, sokszor csapatkapitánya is.

Az 1960-ban elindult Európa-baj-
nokságok történetében is a vb-ken ki-
alakított számozási rendszert követték 
a csapatok, annyi különbséggel, hogy 
az 1960 és 1976 közötti négycsapatos 
tornákon még nem voltak kötött játé-
koskeretek, de maximum két meccse 
lehetett egy csapatnak, így általában 
17–18 játékost neveztek. Például 1976-
ban Csehszlovákia 22, Hollandia és 
a házigazda Jugoszlávia 20–20, a Né-
met Szövetségi Köztársaság pedig 18 
labdarúgót nevezett, értelemszerűen 
utóbbiak 1 és 18 közötti mezszámokat 
kaptak, de kivételek is akadtak még 
az ősidőkben, amikor nem volt akkora 
szigor és pontosság, mint ma.

Magyarország 1964-ben húsz 
sportolót nevezett a spanyolorszá-
gi két meccsre, ebből az akkor igen 
fi atalnak számító magyar váloga-
tottból a legismertebb játékosok Ti-
chy Lajos (10-essel játszott mindkét 
meccsen), Bene Ferenc (7-es), Mé-
szöly Kálmán (ezen a tornán 3-ast vi-
selt, később 4-est és 5-öst is hordott) 
voltak, az akkor már „idős”, 35 éves 
Sándor Károly „Csikar” 20-assal 
ült a kispadon, Fenyvesi és Mátrai, 
illetve Albert Flórián ugyanazokat 
a számokat viselték, mint klubcsa-
patukban, a Ferencvárosban: tehát 
a 11-est, a 2-est (Mátrai a Fradiban 
általában közép-, a válogatottban 
jobbhátvéd volt) és a 9-est.

1972-ben az egyetlen magyar Eb-
gólt Kű Lajos 10-es mezben rúgta 11-es-
ből – azon az Eb-n még játszott Albert 
Flórián, két meccsen is csereként állt 
be, de 24-es mezben, a 9-es időköz-

ben Bene lett. A belgiumi vb-n (ahol 
a mindkét meccsen fehérben szereplő 
házigazdáknak már a nadrágjukon is 
szerepelt a számuk) 17 magyar játékos 
volt, de nem egytől tizenhétig számoz-
ták be őket, hiszen nem volt 13-as, 14-
es, 17-es, 18-as és 19-es sem, de akadt 
20-as (Kozma Mihály) és 22-es (a tarta-
lék kapus Rapp Imre) is.

Azokban az időben nagyjából 
még ragaszkodtak ahhoz a szokás-
hoz, hogy általában a legjobb, leg-
stabilabb kezdőjátékosok kapják a 
2 és 11 közötti mezszámokat, de a 
klasszikus számozás már sokszor 
kezdett borulni: például a 84-es Eb 
elődöntőjében a házigazda franci-
ák ellen két gólt szerző Rui Jordão 
csatár létére 3-as volt, ugyanott az 
irányító középpályás Chalana 4-es.

Ha már az imént szó került a ma-
gyarokról, ne menjünk el amellett, 
hogy az 1976-os csehszlovák Eb-győz-
tes csapatban két magyar is volt, a 
8-asban futballozó Móder József és a 
12-essel játszó Gőgh Kálmán. A román 
válogatottban 1984-ben Bölöni László 
10-est (akkor a fi atal Gheorghe Hagi 
11-es volt), 1996-ban Selymes Tibor 13-
ast viselt, a Szovjetunióval 1988-ban 
ezüstérmes kárpátaljai Rácz László 
6-os mezzel játszott.

A 12-esről és 1988-ról elsősorban 
Marco van Basten fantasztikus gól-
jai juthatnak eszünkbe. A holland 
csodacsatár azért lett 12-es azon a 
tornán, mert edzője, Riinus Michels 
csak harmadik csatárként számított 
rá a támadósorban, főleg Johnny 
Bosmanra (9-es) és Wim Kieft re (14-
es) alapozott a 10-essel, csapatkapi-
tányként játszó Ruud Gullit előtt. Az 
első meccsen kikaptak a szovjetek-
től 1–0-ra (az említett Rácz László 
rúgta a gólt), aztán a második ta-
lálkozón Van Basten hármat vágott 
Angliának, onnantól kirobbantha-
tatlan lett a csapatból. Érdekesség, 
hogy négy évvel korábban Alain 
Giresse is 12-es mezben lett Euró-
pa-bajnok, 2000-ben pedig Thierry 
Henry is 12-esben lett aranyérmes, 
utóbbi is úgy kapta ezt a mezszá-
mot, hogy még fi atal volt, aztán „rá-
ragadt”. A 12-est általában a tartalék 
kapus kapja, de mint láthatjuk, van-
nak kivételek, illetve olyan klubok 
is, ahol nem osztanak ki 12-es mezt, 
mondván, hogy a 12-es számú játé-
kos a közönség, a szurkolók.

Az 1992-es svédországi Eb-n a me-
zek hátára a játékosok vezetéknevei 
is felkerültek, illetve a számoknak 
a nadrágszáron kívül a trikók mell-
kasi részén is meg kellett jelenniük. 
Az olaszok mindig furán számoztak, 
volt időszak, amikor úgy osztották 
ki a mezszámokat, hogy a védők a 
2-estől a 9-esig tartó számokat kap-
ták (így volt 9-es 1988-ban Carlo 
Ancelotti), 10-től 16–17-ig a közép-
pályások, a magas számokat pedig a 
csatárok kapták: a jelenlegi szövetsé-
gi kapitány Mancini 18-as, Ruggiero 
Rizzitelli 19-es, Gianluca Vialli pedig 
20-as volt 88-ban. Náluk a 10-esből 

Egy igazi, klasszikus, 9-es 
középcsatár és mozdulata: 
Fernando Torres lövi a 2008-as 
Eb-döntő egyetlen gólját Philip 
Lahm (16-os számmal) és Jens 
Lehmann között




