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* A ta nul mány alap já ul szol gá ló elő adás 1998. áp ri lis 25-én hang zott el a BKE-n, a Fut ball és kul tú ra Auszt ri
á ban és Ma gya ror szá gon cím mel ren de zett  kon fe ren ci án. Az írás ma gyar nyel ven je le nik meg elő ször.
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Mi tör té nik, ha a hét köznap ok hir te len össze za va rodnak, mert el lentét be ke rül nek egy más-
fé le rend del? Er re az alap kérdés re kell vá laszt ke res nünk, ami kor a nem zeti szo ci aliz mus 
éve i nek (1938–1945) „bé csi fut ballis kolá ját” ele mezzük (Marschik 1996a, 1996b). Mi lyen 
kö vet kez mé nyek kel jár, ha a be vált te vékeny sé gek, ri tuá lék és szen vedé lyek (Bromberger 
et al. 1995) más féle szo kásrend del ta lálkoz nak, me lyet nem tré fából, ám an nál ra diká li sab-
ban ve zet nek be? Mi lyen nagy a min den na pi kul tú ra el len ál lá si po ten ci ál ja a nem ze ti szo ci-
a liz mus ext rém kul túrá já val szem ben? Lutz Niethammer és Detlev Peukert írá sai óta a 
nem ze ti szo ci a liz mus ko ra be li min den na pi élet kul tú rá já ra vo nat ko zó ta nul má nyok fon tos 
ol da lá ról mu tat ták be azt a kort (Niethammer 1983; Peukert és Reulecke 1981). Be bi zo nyí-
tot ták, hogy té ve dés azt hin ni, hogy a nem ze ti szo ci a liz mus ról már min dent „ki de rí tet tek” 
(Benz 1987: 18), mint hogy a to ta li tá ri us re zsim nek csu pán a ke ret fel tét ele it és struk tú rá it 
(Fest 1969) tár ták föl, mű kö dés mód ját azon ban már nem.

Ha a ná ci kor szak min den na pi éle té ről írunk, ál lan dó an fönn áll az a ve szély, hogy át csú-
szunk a köz he lyek szfé rá já ba (Reichel 1993: 7). A nem ze ti szo ci a liz mus ide jén a bé csi fut-
ball min den nap ja i ban a ho lo ca ust csak annyi sze re pet ját szott, hogy a zsi dó kat föl tű nő en 
gyor san el tá vo lí tot ták a nyil vá nos sport élet ből (Botz 1988: 244; Bunzl 1987: 129), s hogy 
a kon cent rá ci ós tá bo rok ban is ren dez tek fut ball meccse ket (Pieper 1992: 172). A ka to nai 
fej le mé nyek pe dig csak annyi ban fon to sak, hogy 1941-től el tá vo zá son lé vő ka to nák al kot-
ták sok bé csi fut ball csa pat mag ját, a lé gi erő sport klub jai pe dig ko moly sze rep hez ju tot tak a 
je len tő sebb né met fut ball ban (Schwind 1994: 121).

Peter Reichel paradigmatikusan mu tat ja be azo kat a ve szé lye ket, ame lyek a to ta li tá ri us 
re zsim erő sza kos sá gá ból s egyéb ként le nyű gö ző „mí to sza i ból, dísz le te i ből és ren dez vé nye-
i ből” fa kad nak (Reichel 1993: 7). Meg jegy zen dő azon ban, hogy a fut ball mint sport ág nem 
volt ré sze a „nem ze ti szo ci a lis ta re zsim dísz let va ló sá gá nak” a szó itt hasz nált ér tel mé ben; 
sok kal fon to sabb sze rep hez ju tot tak eb ben az épí té szet bi zo nyos te rü le tei, a sza bad idő-kul-
tú ra (uta zás, ze ne), va la mint a sport ná ci ér tel me zé se (ak tív test moz gás és tö meg ren dez vé-
nyek).

A nem ze ti szo ci a liz mus ide jén ta nú sí tott em be ri vi sel ke dést elem ző mun kák nagy részt 
dichotómiákkal dol goz nak, vi lá gos kü lönb sé get té ve „a konformitás és nonkonformitás, a 
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he lyes lés és el len zés” kö zött, amely ből az tán vagy a „lel kes tö meg él jen zés” fa kad, vagy „a 
la kos ság te he tet len sé ge”. A min den na pi élet je len tős te rü le tei azon ban más kö vet kez te tést 
su gall nak: „A nem ze ti szo ci a liz mus rész le ges el uta sí tá sa a la kos ság nagy tö me ge i ben együtt 
lé te zett a rész le ges el fo ga dás sal” (Kershaw 1981: 273). Ez a gon dol ko dás ra és a ma ga tar-
tás ra vo nat ko zik, el ső sor ban az „ál lam men tes szfé rá ban”, ame lyet a ná ci re zsim so ká ig, de 
leg aláb bis 1942-ig elég nyil ván va ló an ga ran tált (Schäfer 1981: 114; Kerschbaumer 1988a, 
1988b).

A bé csi fut ball is ah hoz a szfé rá hoz tar to zott, amely től a kor mány zat és a po li ti ka lát szó-
lag (de csak lát szó lag!) tá vol tar tot ta ma gát. Kí vül ről szem lél ve a fut ball kü lö nö sen nagy 
sza bad sá got él ve zett, s ez klub szer ve ze ti és egyé ni szin ten is meg je lent: „So ha sem vol tam 
párt tag, én mind ig csak a fut bal lal fog lal koz tam” – mond ta egy szer a hosszú időn át edző-
ként és sport új ság író ként te vé keny ke dő Josef Argauer. Ha son ló ér te lem ben nyi lat ko zott a 
ná ci kor szak csak nem mind egyik lab da rú gó ja. A do log rész ben an nak a hi e de lem nek vagy 
mí tosz nak tud ha tó be, mely sze rint a fut ball ál ta lá ban „po li ti ka men tes sport ág”, amely ben 
min den ma gá tól ér te tő dik a já té ko sok és a szur ko lók szá má ra, s az egész nem más, mint 
an nak a vé dő ré teg nek az egyik ele me, amely a fut ball hét köz na pi je len sé gét va la mi kü lön-
le ges ség ként ki eme li a hét köz na pi élet ből, s amely nek kö szön he tő en min den mér kő zés 
ki sebb faj ta ün nep nek vagy ese mény nek szá mít. Az egy ko ri já té kos, Josef Argauer így fo gal-
ma zott: „Én so ha sem po li ti zál tam, én csak egy fa na ti kus spor to ló vol tam.”

Már az 1890-es évek ben meg kí sé rel ték a fut ballt a fi a ta lok test edzé se ként meg ho no sí ta-
ni né hány elit is ko lá ban (Weiß és Norden 1994: 36). 1894-ben ala kul tak meg az el ső klu bok 
Bécs ben és Grazban, a já té ko so kat fő ként az an gol ko ló ni ák ból to bo roz ták. Oszt rák já té ko-
so kat csak las san ként és ese ten ként fo gad tak be ezek a csa pa tok. A mér kő zé sek nek ha ma-
ro san kor lá to zott szá mú, pol gá ri né ző kö zön sé ge is lett. A be lé pő je gyek árát elég ma ga san 
szab ták meg, hogy tá vol tart sák az „al sóbb nép osz tály be li” né ző ket. A klu bok ne vé ben, az 
an gol sport zsar gon hasz ná la tá ban és a fair playt hang sú lyo zó já ték stí lus ban e sport ág szü-
lő ha zá ja irán ti tisz te let nyil vá nult meg.

Ha ma ro san meg je len tek azon ban a já ték ke vés bé úri ked ve lői is, fő ként Bécs ben. Az 
ut cá kon, te re ken és par kok ban gye re kek és fi a tal em be rek kezd ték utá noz ni az „an gol já té-
kot”. „Iga zi lab da” hí ján gyak ran rongy lab dát ker get tek (Schidrowitz 1951: 29). A fut ball 
gyor san meg hó dí tot ta a mun kás osz tály fi a tal sá gát, s így el vesz tet te 1918 előtt még ki fe je-
zet ten pol gá ri jel le gét (Marschik 1997), mi vel mind a já té ko sok, mind pe dig a né zők kö zött 
egy re több volt a mun kás, ami per sze a já ték ar cu la tát is meg vál toz tat ta. A győ ze lem fon to-
sabb lett a fair já ték nál, és a mun kás osz tály be li né ző kö zön sé gen be lül a be fo ga dás 
specifikusan fér fi pro le tár kul tú rá ja kez dett meg ho no sod ni.

Az el ső vi lág há bo rú után ab ban is meg mu tat ko zott a fut ball nak ez az át ala ku lá sa, hogy 
ug rás sze rű en meg nőtt a klu bok és a já té ko sok szá ma (Marschik 1993: 345). Nem szá mí tott 
már rit ka ság nak, ha het ven- vagy nyolc van ezer em ber volt kí ván csi a fon to sabb mér kő zé-
sek re. Pár év le for gá sa alatt a fut ball óri á si je len tő sé gű vé vált, s e mi nő sé gé ben csak a mo zi 
volt hoz zá mér he tő (Marschik és Dorer 1993): „A pa pá nak ott a sör, a ma má nak a mo zi, a 
bá tyám nak meg a fo ci...” – idé zi Michael John az egyik ko ra be li új ság cikk cí mét (John 
1992: 78).

Az 1920-as évek ele jén Bécs ben már egy dif fe ren ci ált fut ball kul tú ra lé te zett. A fut ball 
tö me ge ket tu dott moz gó sí ta ni, és ti pi ku san fér fi sport nak szá mí tott. Fon tos jel lem ző je volt 
még, hogy vá rosi kul tú ra ként fej lő dött ki, va gyis Bécs re mint nagy vá ros ra kor lá to zó dott, és 
így több kö zös vo nást mu ta tott a prá gai és a bu da pes ti, mint az auszt ri ai vi dé ki fut bal lal. Az 
így ki ala kult és az 1930-as évek ben igen hí res sé vált kö zép-eu ró pai fut ball is ko lá ban ilyen-
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kép pen azo ké volt a ve ze tő sze rep, akik el ve szí tet ték az el ső vi lág há bo rút, és akik hosszú 
éve ken át ki vol tak zár va a nem zet kö zi mér kő zé sek ről (Lafranchi 1991: 164). Fenn ma radt 
azon ban a vi lá gos kü lönb ség az elő ke lő sé get még mind ig hang sú lyo zó bel vá ro si klu bok és 
a kül vá ro si klu bok, a pol gá ri és a pro le tár szur ko ló tá bor, va la mint a mun kás klu bok és a 
„po li ti ka men tes klu bok” kö zött (Horak és Maderthaner 1992).

Mi u tán a szo ci ál de mok ra ta ve ze tők nek nem si ke rült tel je sen a moz ga lom ba in teg rál ni uk 
a fut ballt, kény te le nek vol tak el fo gad ni a pro fesszi o ná lis fut ball be ve ze té sét. Ez zel in dult 
meg a fut ball vi lág két nagy szö vet ség ben va ló el kü lö nü lé sé nek fo lya ma ta, amely 1926-ra 
fe je ző dött be. De még mi e lőtt a szo ci ál de mok ra ták meg pró bál ták vol na po li ti ka i lag mo no-
po li zál ni a fut ballt, vi lá gos sá vált, hogy a po li ti ka i lag gyak ran a szo ci a lis ták hoz kö tő dő 
szur ko lók és né zők a spor tok nyi tott sá gát kí ván ták meg őriz ni, és szen ve dé lye sen tá mo gat-
ták az iga zi mun kás fut ballt (Marschik 1994: 205).

A bé csi fut ball is ko la az 1930-as évek ben él te fény ko rát, ek kor arat ta hí res győ zel me it a 
„cso da csa pat” és egy sor oszt rák klub is a Mitropa Ku pá ban. Csak ke vés klub en ged het te 
meg ma gá nak a na gyon is költ sé ges pro fesszi o na liz must. A klu bok több sé ge sú lyos anya gi 
gon dok kal küsz kö dött, és a pusz ta fenn ma ra dá sért har colt az al sóbb li gák ban. Tö me ges 
ér dek lő dés csak a va ló já ban bé csi vá lo ga tott nak te kint he tő nem ze ti vá lo ga tott, va la mint 
né hány na gyobb klub, fő ként az Austria és a Rapid iránt mu tat ko zott; ez utób bi ak nem 
egy sze rű en csak két klu bot, ha nem két, el té rő men ta li tást is kép vi sel tek. Az oszt rák vá lo-
ga tott és e két klub mér kő zé se it leg alább negy ven ezer em ber lá to gat ta. A meccs re já rás a 
bé csi fér fi ak ál lan dó hét vé gi prog ram ja volt. A fut ball fo lya ma to san je len volt a pi a con is, 
a pro fi já té ko sok sztár rá vál tak, és sok ter mé ket rek lá moz tak a fut bal lis ták ké pé vel; kü lö-
nö sen ér de kes eb ből a szem pont ból a Matthias Šindelarhoz kap cso ló dó mar ke ting 
(Maderthaner 1991: 212).

A fut ball nép sze rű ség éhez az is hoz zá já rult, hogy ab ban az idő ben szin te csak a lab da rú-
gás tet te hí res sé Bé cset, a vá ros ugya nis a há bo rú után nagy részt el ve szí tet te ko ráb bi eu ró pai 
je len tő sé gét. A bé csi fut ball is ko lát vi szont az egész vi lá gon is mer ték. Még a ki sebb oszt rák 
csa pa to kat is gyak ran hív ták kül föld re tur néz ni, és sok bé csi já té kos és edző szer ző dött kül-
föld re (Marschik 1995); a gyak ran „Scheiberlgspielnek” ti tu lált bé csi já ték stí lus jól tük röz-
te a bé csi men ta li tást, ugya nis nem a fi zi kai erő re he lyez te a hang súlyt, ha nem a trük kös 
hú zá sok ra és a tech ni ká ra, a já ték él ve ze té re s meg le pő mó don az egyé ni meg ol dá sok ra és 
a vál to za tos ság ra.

A bé csi fut ball a mun kás osz tály föl emel ke dé sé nek egy szer re volt el vont ide ál ja és konk-
rét pél dá ja. A szt árok min den te kin tet ben a bé csi mun kás si ke res kép vi se lői vol tak. Rá adá-
sul az ak kor igen sú lyos mun ka nél kü li ség től va ló meg sza ba du lás ra, a lét- és a csa lád fenn-
tar tás ra gyak ran csak a pro fi fut ball kar ri er kí nált esélyt. Így az tán a bé csi ek több sí kon is 
azo no sul ni tud tak a fut bal lal, ma gu ké nak érez ték, vagy ahogy Walter Bierschok, a Helfort 
egy ko ri já té ko sa meg fo gal maz ta: „A fut ball volt az éle tem.”

Az 1938-as ta va szi baj nok ság ban már le ját szot tak há rom for du lót, ami kor a né met csa-
pa tok in vá zi ó ja után a bé csi fut ball kö rök ben is te ret nyert az a be lá tás, hogy a dol gok más-
ként fognak zaj la ni, mint ed dig. Csak hogy az 1938 már ci u sa után „Ostmarkban” meg le he-
tő sen hir te le nül be ve ze tett sport be li vál to zá sok ere de te a ré gi Bi ro da lom ban le fu tott öt éves 
pró ba idő szak ra nyú lik vissza. Ez konk ré tan azt je len tet te, hogy a nem ze ti szo ci a liz mus nak 
más, új sze rű cél jai és el kép ze lé sei vol tak a sport tal és an nak szer ve ze ti ke re te i vel kap cso-
lat ban.

Auszt ri á tól el té rő en Né me tor szág ban a sport már a szá zad for du ló előtt egy erős test edzé-
si moz ga lom ra tá masz ko dott. A ná ci re zsim épí tett is er re a moz ga lom ra, és kü lö nö sen a 
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sport „ha za fi as jel le gét és a nép ne ve lés ben ját szott fon tos sze re pét” hang sú lyoz ta (Bernett 
1973: 7). A ná ci sport fel fo gás el uta sí tot ta a csúcs tel je sít mé nye ket és a pro fesszi o na liz must, 
ki emel te vi szont a tes ti és az er köl csi ne ve lést, s „az egész nép föl ké szí té sét” a harc ra 
(Müllner 1991). Ami pe dig a szer ve ze te ket il le ti, a fő cél a klu bo kon be lü li spor to lás vissza-
szo rí tá sa volt, s ez zel együtt a sport te vé keny sé gek át irá nyí tá sa a kü lön fé le párt kö tő dé sű 
ala ku la tok hoz, az SA-hoz, az SS-hez, a Hitlerjugendhez és a „Kraft durch Freude” (kb. 
„öröm ré vén erő”) ne vű szer ve zet hez.

A fut ball azon ban igen fon tos ma radt Né me tor szág ban is. A ver seny szel lem és a pro-
fesszi o na liz mus ve szé lye mi att a kor mány nem ked vel te ugyan e sport ágat, az em be rek 
kö ré ben még is ez volt a leg nép sze rűbb. En nél fog va a kor mány is igye ke zett ki hasz nál ni a 
mun kás osz tály meg nye ré sé re, és be le il lesz tet te a ná ci ko re og rá fi á jú tö meg ren dez vé nyek 
so rá ba, ahogy azt szem lé le te sen pél dáz za az 1936-os ber li ni olim pia. A fut ball emel lett ide-
á lis esz köz volt ar ra, hogy a sza bad ság lát sza tát kelt sék, és el te rel jék a fér fi la kos ság nagy 
tö me ge i nek fi gyel mét. Az úgy ne ve zett „pol gá ri mun kás klub”, a Schalke 04, amely 1930 
őszén az ama tőr sza bá lyok meg sér té se mi att már a csőd szé lén állt, a re zsim bő ke zű en tá mo-
ga tott ki ra kat csa pa ta lett (Schulze-Marmeling 1992: 118). A Schalke rö vid időn be lül a bé csi 
fut ball leg na gyobb el len fe lé vé is vált.

Auszt ria né met an nek tá lá sa után ha ma ro san drasz ti kus vál to zá sok kö vet kez tek be a bé csi 
fut ball min den nap ja i ban. Az egész oszt rák sport éle tet alá ren del ték a ná ci sport po li ti ka cél-
ja i nak és szán dé ka i nak, s en nek meg fe le lő en hi va ta los ke re tek kö zé il lesz tet ték. A sport 
nagy ré szét az ilyen cél ból lét re ho zott ál la mi és párt szer ve ze tek hez te rel ték át, s így ki von-
ták az egyé nek be fo lyá sa alól. Szor gal maz ták a ka to nai eré nyek re és a „fa ji” ön tu dat ra 
ne ve lést, és be ve zet ték a ne mek sze rin ti szi go rú el kü lö ní tést (Kienbacher 1990: 6). A klu-
bo kon be lü li spor to lást a mi ni mum ra szo rí tot ták vissza, a fi a ta lok nak pe dig tel je sen meg til-
tot ták, egyút tal azon ban je len tő sen ki bő ví tet ték az is ko lai sport éle tet (Mosse 1993: 285).

A bé csi sport élet így lé nye ges vál to zá so kon ment át már rög tön az an nek tá lást kö ve tő en. 
Egy részt a ki sebb klu bok nak eg zisz ten ci á lis gon dok kal kel lett szem be néz ni ük, s a há bo rú 
ki tö ré se kor so kuk kény te len volt be szün tet ni a te vé keny sé gét. Más részt a fut ballt sok pá lyá-
ról ki til tot ták, mert kel lett a hely a ka to nai ki kép zés hez. Rá adá sul a klu bok után pót lá sa is 
meg szűnt, mert a fi a ta lok csak a Hitlerjugendben és az is ko lák ban spor tol hat tak. Ez zel ter-
mé sze te sen be fel leg zett az ön szer ve ző dő ut cai fut bal lo zás nak is, pe dig az szál lí tot ta a 
„nyers anya got” az egész bé csi fut ball szá má ra. Vé get ér tek azok az idők, ami kor „a srá cok 
[…] az any juk strimf li jé ből ké szí tet tek rongy lab dát, s ami kor min den kül vá ro si ut cács ká nak 
meg volt a ma ga »Horvathja«, »Schindije« vagy »Uridilje«, s ami kor ezek a srá cok az ut cán 
mu tat ták be káp rá za tos tech ni ká ju kat... Gye re ke ink nek ma már nem kell ilyen ne héz kö rül-
mé nyek kö zött űz ni ük ked venc sport ju kat” – ír ta elég két ér tel mű en a SportTagblatt cí mű 
új ság (1938. IV. 24.).

A re form in téz ke dé sek nyo mán szin te tel je sen el tűnt a ki sebb klu bok ban és az ut cá kon 
ját szott fut ball, és meg szűnt a klu bo kon be lü li után pót lás-ne ve lés is. Az el ső osz tá lyú fut ball 
sor sa más ként ala kult. Pár hét le for gá sa alatt itt is be ve zet tek né hány je len tős vál toz ta tást, 
egy dol got azon ban ezek sem tud tak meg szün tet ni: a fut ball sze re pét és je len tő sé gét Bécs-
ben. A bé csi fut ball tö meg kul tú rá ját két ség te le nül vissza ve tet te az új szisz té ma, de a ná ci 
kor mány jól tud ta, hogy az lesz az okos meg ol dás, ha óva to san a sa ját ide o ló gi ai cél ja i hoz 
iga zít ja vagy esz köz ként föl hasz nál ja a fut ball kul tú rát, mi köz ben kül ső leg és lát szó lag vál-
to zat la nul hagy ja. Így a mun kás osz tály is meg kap hat ja, ami kell ne ki (Ardelt 1993: 19), a 
fi gye lem el te re lés is meg lesz old va, és Bécs vi dé ki vá ros sá deg ra dá lá sá val az a hí res „bé csi 
szív” is le hig gad (Botz 1988: 16).
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Az Ansch luss után két nap pal már fut bal loz tak, de nem min den ki tű zött meccset ját szot-
tak le. Tö röl ték pél dá ul a zsi dó Hakoah sport klub ku pa mér kő zés ét a Simmering el len. Már-
ci us 14-én min den zsi dó klub ban be til tot tak min den to váb bi te vé keny sé get, s zsi dók ezen túl 
csak a Maccabi Vienna klub ban lép het tek pá lyá ra (Bunzl 1987: 127). Min den sport ág ból 
ki til tot ták őket, ami fő ként az Austria fut ball klu bot érin tet te sú lyo san. Szin te mind egyik 
klub ve ze tő és a já té ko sok fe le el hagy ta az or szá got. A klu bot át me ne ti leg be zár ták, s ide ig-
le nes irá nyí tás alá he lyez ték. „Zsi dó ta la ní tot ták” a sport új ság írást is. A köz vé le mény szó 
nél kül tűr te, sőt né ha he lye sel te eze ket az in téz ke dé se ket. Több klub hir te len föl fe dez te a 
sa ját ná ci múlt ját, kü lö nö sen a Wiener Sportklub, amely mind ig is hang sú lyo zot tan na ci o-
na lis ta volt.

Azok a klu bok, ame lyek nem tud tak ná ci ba rát múl tat pro du kál ni, ezt a „fo gya té kos sá got” 
sze mély ze ti po li ti ká val igye kez tek kom pen zál ni, s ve ze tő sé gük be köz éle ti fi gu rá kat, SA-, 
SS- vagy NSDAP-fejeseket ül tet tek. Az SK Rapid pél dá ul Otto Steinhäuslt, Bécs rend őr fő-
nök ét vá lasz tot ta tisz te let be li el nö ké vé, a sport ügye kért fe le lős Thomas Kozich al pol gár-
mes tert pe dig arany ér dem rend del tün tet te ki. S hogy vég képp be biz to sít sa ma gát, Franz 
Heymann ke rü let ve ze tőt a klub „Dietwart”-jává ne vez te ki. A WAC Otto Smolikban, a 
ma gas ran gú bé csi ke rü le ti ve ze tő ben és a Vér-Rend tag já ban ta lál ta meg párt fo gó ját. Ezek-
ből a meg ol dá sok ból mind két fél hasz not hú zott: a klu bok azért, mert ki ke rül het ték a fi a tal 
spor to lók ra vo nat ko zó szi go rú Hitlerjugend-szabályokat, fon tos já té ko sa ik pe dig föl men tést 
kap tak a ka to nai szol gá lat alól, vagy bé csi lak ta nyák ba ve zé nyel ték őket, hogy a ko mo lyabb 
meccse ken így is pá lyá ra lép hes se nek; a re zsim pe dig azért, mert ér de kelt volt ab ban, hogy 
fut ball meccsek már pe dig legyenek, ar ról nem is be szél ve, hogy be rak hat ták em be re i ket a 
klu bok ba, ame lye ket így könnyeb ben a mar kuk ban tart hat tak.

A ta va szi idény be fe je zé se után jött a kö vet ke ző nagy lé pés: el tö röl ték a pro fi fut ballt. Az 
in téz ke dést ked ve ző en fo gad ták, mi vel egyéb ként is ál ta lá nos volt az a né zet, hogy Bécs ben 
a pro fi fut ballt nem tud ják fi nan szí roz ni, s az is be bi zo nyo so dott, hogy a nem ze ti szo ci a lis-
ták ko mo lyan gon dol ták a tel jes fog lal koz ta tás meg te rem té sé vel kap cso la tos ígé re tü ket, és 
még azo kat is be von ták a mun ká ba, akik nek volt jö ve del mük. 1938 nya rá tól kezd ve több 
új ság is cik ke zett az új mun ka hely ükön dol go zó egy ko ri pro fi já té ko sok ról. Ezek a ri por tok 
be mu tat ták Matthias Šindelart a ká vé há zá ban („Šindi min den ven dé gé re oda fi gyel”), Willy 
Hahnemannt a ha di rok kan tak hi va ta lá ban („fi gyel mes és pon tos – a ti zen ha to son be lül is és 
az író gép nél is”), Stefan Skoumalt mű bú tor asz ta los ként („Nem cso da, hogy passzai is olyan 
jól il lesz ked nek a ré sek be, mint egy jól ki vá gott in tar zia lap ka”), Pe pi Stroh-t pe dig egy ben-
zin kút nál („ben zint árul, és au tog ra mot osz to gat”; Reichssportblatt, 1938. IX. 23.). A pro-
fesszi o na liz mus irán ti po zi tív at ti tűd azon ban na gyot vál to zott 1940-ben, ami kor sok szur-
ko ló kény te len volt kons ta tál ni a bé csi fut ball szín vo na lá nak csök ke né sét, mi köz ben tud ni 
le he tett, hogy a já té ko sok il le gá li san to vább ra is meg kap ják a fix fi ze té sü ket és a pré mi u-
mo kat.

A vál to zás má sik irá nya az zal járt, hogy egy úgy ne ve zett „Gauligába”, va gyis ke rü le ti 
el ső li gá ba szer vez ték más vá ros ok klub csa pa ta it is. A bé csi ek he ge mó ni á ját kí ván ták ez zel 
meg tör ni, de a pró bál ko zás vissza fe lé sült el: az el kö vet ke ző évek ben a grazi, a lin zi, a steyri 
és a Wi e ner Neustadt-i csa pa tok a ta bel la leg al ján dí sze leg tek, és két szám je gyű ve re sé ge ket 
szen ved tek, ami ne vet sé ges sé tet te őket a bé csi szur ko lók előtt.

Ezek az in téz ke dé sek nem vál tot tak ki kü lö nö sebb vissz han got a fut ball iránt ér dek lő dő 
nagy kö zön ség ből, mint hogy nem so kat vál toz tat tak a bé csi fut ball lé nye gén. Ami a fut ball 
min den nap ja it il le ti, sok kal föl tű nőb bek vol tak az egyéb vál to zá sok: az an gol hang zá sú 
klub ne ve ket „né me te sí te ni” kel lett, a ka to na ság nál szol gá ló já té ko sok nak vi sel ni ük kel lett 

 replika 115



 

replika116

rang jel zé se i ket vagy ala ku la tuk jel vé nyét, a sport pá lyá kat ho rog ke resz tes zász lók kal kel lett 
fel dí szí te ni, s a já té ko sok nak és a hi va ta los sze mé lyi sé gek nek a mér kő zés előtt és után nem 
volt sza bad meg fe led kez ni ük a „né met sport üd vöz lés ről” (FußballSonntag, 1938. III. 20.). 
A fut ball pá lyá kon is meg je lent te hát a nem ze ti szo ci a lis ta rend, ame lyet azon ban ál ta lá ban 
„po ro szos rend nek” te kin tet tek.

Ez volt a bé csi fut ball ná ci kor szak be li min den nap ja i nak egyik meg ha tá ro zó ele me. Mint 
min den más té ren, a ná ci re zsim mel va ló nyílt szem be sze gü lés itt is csak né hány el szi ge telt 
eset re kor lá to zó dott. De ez egyál ta lán nem je len ti azt, hogy nem volt szem be sze gü lés. Az 
el len ál lás vi lá go san ér zé kel he tő volt a „Wien-Film” pro duk ci ó i ban (Frank fur ter 1985; Hartl 
1978) és azok né ző té ri fo gad ta tá sá ban, a di vat ban (Sultano 1995), a szín ház ban, a ka ba ré-
ban (Klusacek 1978), a kar ne vá li ren dez vé nyek ben (Mateus 1991), a bé csi ke rin gő ben vagy 
az if jú sá gi szving-kul tusz ban (Gerbel 1993), vagy akár az élel mi szer-el lá tás sal és a be sze-
rez he tő élel mi sze rek mi nő sé gé vel kap cso la tos foly to nos pa nasz ko dás ban (Kerschbaumer 
1988a): nem annyi ra a re zsim mel szem be ni el len ál lás volt ez, mint in kább a po ro szok kal 
szem be ni el len ér zés, amely gyak ran lep le zet le nül is meg nyil vá nult, és ma kacs, bár elég 
csen des re bel li ót je len tett az oszt rá kok ál tal meg ve tő en „Piefke” né ven em le ge tett „né me-
tek” el len. Ez az el len ál lás gyak ran tár sa dal mi til ta ko zás ként és pol gá ri en ge det len ség ként 
je lent ke zett (Oberlander 1986: 115), nem egy szer ve he mens mó don meg nyil vá nul va a fut-
ball ban.

Az Ansch luss után Auszt ria gyor san el kez dett „po ro szo sod ni”, és min de nütt érez ni le he-
tett a jel leg ze tes bé csi könnyed ség vissza szo ru lá sát a né met ala pos ság gal szem ben, ahogy 
SA őr já rat ok tűn tek föl az ut cá kon, és ber li ni „Schupók” (a biz ton sá gi rend őr ség tag jai) 
fel ügyel ték a „nép sza va zást” Auszt ria Né me tor szág hoz csa to lá sá ról. A „né met rend” bi zo-
nyos ar ro gan ci á val lé pett fel, és né met el le nes aver zió fo gad ta. 1938 már ci u sá nak kö ze pé től 
a bé csi ná ci re zsim leg in kább az elő re meg ter ve zett nép sza va zás elő ké szí té sén buz gól ko-
dott. A pro pa gan da szol gá la tá ba ál lí tot ták ezért az áp ri lis 3-ára ki tű zött meccset is. A sta di-
ont ho rog ke resz tes zász lók kal lo bo góz ták föl, és min den moz dít ha tó párt ve ze tő ott ült a 
dísz pá holy ban. Bi zo nyos in for má ci ók ar ra utal nak, hogy a mér kő zést dön tet len vég ered mé-
nyű nek szán ták, de a Matthias Šindelar kö ve te lé sé re piros-fehér-piros mez ben pá lyá ra lé pő 
„Ostmark”-vá lo ga tott 2:0-ra győ zött. A má so dik gól után Šindelar „oda fu tott a ná ci nagy-
ku tyák pá ho lya elé, és öröm tán cot lej tett” (Maderthaner 1991: 213). A Kronen Zeitung 
na pi lap (1939. IV. 4.: 9. ol dal) be szá mo ló ja sze rint Karl Sesta szin tén „öröm má mor ban 
úszott, akár csak az összes né ző”. Šindelar és Sesta a bé csi szur ko lók ked ven ce volt, s be ce-
ne vük, a „der Papierene” (pa pír vé kony) és a „der Blade” (da gi) jól ér zé kel te tik, hogy ezek 
a fi gu rák nem iga zán fe lel tek meg az ár ja fér fi ná ci ide ál já nak.

Min den eset re a sta di on kö zön sé ge meg volt győ ződ ve ar ról, hogy a né me tek nek meg mu-
tat ták, hol a he lyük. A szé pen el ter ve zett „spor tos nép sza va zás” lát vá nyo san be fuccsolt, 
ugya nak kor, fur csa mód, ered mé nyes is volt, egy sze rű en azért, mert a meccs még is csak 
nagy pro pa gan da ren dez vénnyé si ke re dett – el ső lát vá nyos bi zo nyí té ka ként an nak is, hogy 
mi lyen szo ro san egy más ba fo nó dott a ma ni pu lá ció és az el len ál lás. Az ezen a mér kő zé sen 
ta nú sí tott vi sel ke dé se, va la mint a né met vá lo ga tott ba szó ló meg hí vás vissza uta sí tá sa mi att 
Matthias Šindelar iga zi sztár rá vált, nem csak a fut ball ban, ha nem a po ro szok kal szem be ni 
el len ál lás ban is. Né há nyan úgy em lé kez nek, hogy Šindelar ud va ri a san vissza uta sí tot ta a 
vá lo ga tott sá got, csu pán annyit mond va az edző nek, hogy ő már túl öreg, má sok vi szont 
ki tar ta nak amel lett, hogy a fel ké rés vissza uta sí tá sát az edző szi dal ma zá sá val is nyo ma té ko-
sí tot ta, és párt fo gói alig tud ták meg men te ni at tól, hogy ezért kon cent rá ci ós tá bor ba ke rül jön. 
Ugya nak kor a nem ze ti szo ci a lis ták is ki tud ták hasz nál ni a já té kos nép sze rű ség ét: a nép sza-
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va zás nap ján a Völkischer Beobachter (bé csi ki adás: 17. ol dal) Šindelar fény ké pé vel je lent 
meg, s a fény kép alatt ez állt Šindelar kéz írá sá val: „Mi, fut bal lis ták, szív ből üd vö zöl jük a 
Führert, s sza va za tunk »igen« lesz!”

A po rosz el le nes ér zel mek leg alább 1943-ig kís ér ték a bé csi fut ballt. Az „an nek tá lá si 
meccs” után nem sok kal ezek az ér zel mek is mét fel lán gol tak. Ha ma ro san kez dő dött a vi lág-
baj nok ság, amely két kér dést ve tett föl: me lyik vá lo ga tott ban játssza nak az ostmarki fut bal-
lis ták, és mi le gyen a já ték stí lus sal? Min den szak ér tő egyet ér tett ab ban, hogy nem le het 
egye sí te ni az erő re ala po zott né met stí lust és az et től tel je sen el té rő oszt rák já ték fel fo gást. 
A né met edző még is meg pró bál ko zott ve le, de be le bu kott: a csa pat az el ső mér kő zés után 
ki esett. Ez zel kez dőd tek a bé csi és a né met fut ball kö zöt ti, éve kig hú zó dó ver bá lis és fi zi kai 
konf lik tu sok, ame lyek mind ig a já ték stí lus kér dé se kö rül kul mi ná lód tak.

En nek ma gya rá za ta pe dig ab ban ke re sen dő, hogy itt egy olyan, lát szó lag nem po li ti kai 
kér dés ről volt szó, amely ről bün tet le nül le he tett vi tat koz ni, mi köz ben min den más nem ze ti 
vi ta té mát be til tot tak; a fut ball ról sza ba don cik ke zett még a ná ci oszt rák saj tó is, amely 
egyéb ként min den más ban a fa sisz ta irány vo nal hoz iga zo dott. A fut ball ról szó ló be szá mo-
lók vi szont azt bi zo nyí tot ták, hogy lé tez nek bi zo nyos „sza bad te rü le tek”. Ész re ve he tő 
kü lönb sé gek mu tat koz tak e te kin tet ben még a Völkischer Beobachter egyes re gi o ná lis 
ki adá sai kö zött is. A bé csi ki adás nem a le ve gő be be szélt, ami kor azt ír ta, hogy a lap „a bé csi 
fut ball szol gá la tá ban áll, tá mo ga tás nél kül és min den két sé get ki zá ró an” (1940. XI. 19.: 10. 
ol dal). A sport saj tó ban te hát nyílt tá ma dá sok je len tek meg a Bi ro da lom el len, ami per sze 
nem ke rül te el az SS bel biz ton sá gi szer ve i nek fi gyel mét: egyik, 1940 áp ri li sá ban írott je len-
té sük ben ha tá ro zot tan le szö ge zik, hogy a bé csi saj tó ma ga tar tá sa gyak ran el len té tes a nem-
ze ti szo ci a lis ta tö rek vé sek kel, s hogy „egyes ese mé nyek kap csán a saj tó ab szo lút nem kí vá-
na tos ál lás pont ra he lyez ke dett” (AdR, Reichsstatthalterei Wi en, Bestand Schirach: 388). De 
még az ilyen je len té sek sem tud ták meg vál toz tat ni a bé csi fut ball saj tó hang ját. Így az tán az 
em be rek leg alább a sport ol da la kon ol vas hat tak a so rok kö zött, min den gleichschaltolási 
kény szer in téz ke dés el le né re.

En nek a saj tó nak a „né met stí lus kont ra bé csi stí lus” vi ta volt a fő té má ja, va gyis az, hogy 
me lyik já ték stí lus jobb: a né met já té ko sok erős, at le ti kus, de fan tá zia sze gény já ték fel fo gá sa, 
vagy pe dig a kre a ti vi tás ra épí tő bé csi já ték fel fo gás. A né met ha tá ro zott sá got a vak en ge del-
mes ség gel tár sí tot ták, a komp li kál tabb bé csi stí lust pe dig a be csa pós trük kök kel, amely 
bo nyo lult vagy meg le pő moz du la tok ré vén ké pes gólt el ér ni. Új ra meg új ra le ír ták, hogy a 
két el té rő já ték stí lus két, tel je sen el té rő men ta li tás ered mé nye. A „wiener Schmäh”, va gyis 
az a ti pi kus bé csi la za ság, hogy a dol go kat nem sza bad túl ko mo lyan ven ni, de mind ig 
hu mor ral kell szem lél ni, ke mé nyen szem be ál lít ta tott a né met nyers erő vel (John 1992: 80). 
„A né met mars nem il lik a bé csi ke rin gő höz, bár mi lyen len dü le tes vagy rá me nős le gyen is” 
– szö gez te le egy al ma nach még 1980-ban is. És ez a fel fo gás még ele ve neb ben élt a ná ci 
idők ben.

A já ték stí lust il le tő en a bé csi la pok töb bé-ke vés bé köz vet le nül rá mu tat tak, hogy az 
ostmarki fut ballt min den si ke re el le né re hát tér be szo rít ják a bi ro dal mi fut bal lal szem ben. A 
bé csi csa pa tok fő leg az Ansch lusst kö ve tő más fél év ben vol tak rop pant si ke re sek a né met 
csa pa tok el le né ben. Az oszt rák vá lo ga tott is és a klub csa pa tok is szin te tönk re ver ték a né met 
csa pa to kat. A Rapid pél dá ul 11:1-re ver te meg a né met baj nok csa pat Hannover 96-ot. A 
bé csi szur ko lók kü lö nö sen a né me tek el le ni meccsek nél tó dul tak a sta di o nok ba, és min den 
győ ze lem után euforikus han gu lat ban ün ne pel ték a ha za i a kat. Ostmarkban szin te meg szűn-
tek a nem zet kö zi mér kő zé sek, a ha zai ta lál ko zó kon pe dig a bé csi ek majd nem ver he tet len-
nek tar tot ták ma gu kat. Nyil ván va ló an már csak a fut ball volt az a te rü let, ame lyen Bécs  
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még meg tud ta őriz ni ré gi, vi lág vá rosi fé nyét. Egyéb ként „a ré gi Bi ro da lom min den dol gát 
jobb nak, szebb nek és mo der nebb nek tar tot ták” (Hareiter 1985: 42). A fut ball így te hát 
ko moly he lyet fog lalt el a mé di á ban és a (fér fi ak kö zöt ti) min den na pi be szél ge té sek ben. 
Szin te egész Bécs a si ke res fut bal lal azo no sí tot ta és ha tá roz ta meg ön ma gát, kü lö nö sen 
azért, mert ez volt az egyet len mér he tő si ker, szem ben pél dá ul az egyéb ként szin tén si ke res 
bé csi fil mek kel.

1938 jú ni u sá ban ez az eu fó ria egy csa pás ra szer te fosz lott, ami kor a né met baj nok ság 
dön tő jé ben az Admira meg sem mi sí tő, 0:9-es ve re sé get szen ve dett ős el len sé gé től, a Schalke 
04-től. Százezrek hall gat ták a rá dió köz ve tí tést a ber li ni olim pi ai sta di on ból, és bár ne mi gen 
volt rá bi zo nyí ték, még is ál ta lá no san el ter jedt az a vé le ke dés, hogy a mér kő zés nem a fut-
ball pá lyán dőlt el, ha nem szán dé ko san hoz ták hát rá nyos hely zet be Bé cset, ahogy azt a 
bé csi ek a min den na pi éle tük ben is érez het ték. E mér kő zés kö vet kez mé nye ként az tán esz ka-
lá ló dott a konf ron tá ció a bé csi és a ré gi bi ro dal mi fut ball kö zött. Min den meccset dön tő nek 
ki ál tot tak ki ab ból a szem pont ból, hogy kié lesz a ve ze tő sze rep a né met fut ball ban, min den 
ta lál ko zó val kap cso lat ban fel röp pent a po li ti kai be fo lyá so lás vád ja és gya nú sít ga tá sa, és 
gya ko ri vá vált a fi zi kai konf ron tá ció is.

1939 szep tem be ré ben ki tört a há bo rú, ami is mét sú lyos, az 1917-es és 1918-as té li éhín-
ség hez ha son lít ha tó ne héz sé ge ket ho zott a la kos ság élel mi szer-el lá tá sá ban (Kershaw 1981: 
278). A há bo rú kez de té vel a fut ball nak újabb funk ci ó ja lett: kom pen zál nia kel lett az em be-
rek min den nél kü lö zé sét, és el te rel te a fi gyel met a két ség beej tő ha zai ál la po tok ról. Nem 
sok kal a há bo rú ki tö ré se után az SS biz ton sá gi szol gá la ta azt je len tet te, hogy a mun kás osz-
tályt nem ér dek li töb bé a kül po li ti ka és a ka to nai hely zet, már csak a min den na pi élet sze-
mé lyes ügyei fog lal koz tat ják (A. d. R. Reichstatthalterei Wi en, bestand B. v. Schirach, O. 
388).

Va ló szí nű leg ez idéz te elő a fut ball újabb fel vi rág zá sát. Hi á ba vit tek el ren ge teg em bert 
ka to ná nak, a bé csi sta di o nok ban is mét meg ug rott a né ző szám, pe dig a „há bo rús baj nok ság” 
mér kő zé se in min den klub ból hi ány zott jó né hány ne ves já té kos. A ko ra be li be szá mo lók 
sze rint ugya nak kor a szur ko lók ra di ka li zá lód tak is, és már nem csak a né me tek el le ni, ha nem 
a he lyi meccse ken is elő for dul tak ki sebb-na gyobb össze tű zé sek és ve re ke dé sek.

1940 szep tem be ré ben ve re ke dé se ket és nyílt po rosz el le nes meg nyil vá nu lá so kat je len tet-
tek az Austria–Schalke mér kő zés ről, egy hó nap pal ké sőbb pe dig az SS ezt ír ta a Ra pid–
Fürth ta lál ko zó ról: „Az ostmarki és ré gi bi ro dal mi csa pa tok kö zöt ti min den sport ese mé-
nyen, sőt a ré gi Bi ro da lom ból jött min den já ték ve ze tő kap csán konf ron tá ci ók és nem kí vá-
na tos je le ne tek for dul nak elő” (A. d. R. Reichstatthalterei Wi en, Bestand B. v. Schirach, O. 
388).

1940 no vem be ré ben ren dez ték Bécs ben a Admira–Schalke vissza vá gót. A mér kő zést egy-
faj ta ki bé kí té si gesz tus nak szán ták, a bé csi szur ko lók vi szont az el ső perc től kezd ve ko moly 
konf ron tá ci ó nak te kin tet ték, fő ként ami kor rá döb ben tek, hogy Gerhard Schulzot, a ber li ni 
0:9-es meccs bí ró ját je löl ték ki en nek a ta lál ko zó nak a le ve ze té sé re is. S mi u tán ez a bí ró a 
má so dik fél idő ben nem adott meg egy Admira ál tal szer zett gólt, a szur ko lók ék te len ha rag-
ra ger jed tek. A meccs 1:1-re vég ző dött. „Az ered mény: a rend őr sé get kel lett ki hív ni a lá zon-
gó tö meg el len, az ülé se ket meg ron gál ták, az ab la ko kat be tör ték, rend őrö ket ver tek meg, és 
a sta di on előtt Baldur von Schirach ke rü let ve ze tő ko csi já nak a ke re ke it fel ha so gat ták, és 
be tör ték az au tó ab la ka it. A sport de monst rá ció po li ti ka i vá vált.” Még öt ven év vel az ese-
mény után is ki érez he tő a büsz ke ség sok bé csi tu dó sí tó vissza em lé ke zé sé ből, a büsz ke ség, 
hogy most meg mu tat ták a né me tek nek. Ezen kí vül a po rosz el le nes za var gá so kat a re zsim mel 
szem be ni el len ál lás ként ér tel mez ték. Ki je lent het jük, hogy ezek rész ben tény leg az el len ál -
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lás meg nyil vá nu lá sai vol tak, mivel a „po rosz”, a „né met” és a „Piefke” jel zők a „ná ci” szó 
szi no ni má i ként is funk ci o nál tak (Oberlander 1986: 1).

Mon da nunk sem kell, hogy ezt a vi sel ke dést ke mé nyen bí rál ta a saj tó, de egyet len szó val 
sem em lí tet te az „Ostmark–német” aver zi ót. A szur ko lók vi szont egyet ér tet tek ab ban, hogy 
az egész „a Piefkék el le ni tün te tés volt”, ahogy azt Johann Schliesser, az egyik szem ta nú 
meg fo gal maz ta. Karl Stuiber, az ese mé nyek köz vet len részt ve vő je ki je len tet te, hogy az ő 
ba rá tai elő re el ha tá roz ták a kö vet ke ző ket: „Ha nem nyer jük meg a vissza vá gót, össze tö rünk 
min dent, és szét ver jük a Piefkék po fá ját... Az tán vé get ért a meccs – dön tet len nel –, és be ro-
han tunk a pá lyá ra, és ad tunk a schalkésoknak, az tán mi e lőtt el haj tot tak vol na, meg do bál tuk 
a bu sza i kat, majd be sza lad tunk a Práterba, és el tűn tünk elő lük.” Karl Kowanz, az Admira 
ak ko ri fi a tal já té ko sa a za var gá sok ban még va la mi jót is lá tott: „...en nek kö vet kez té ben 
ké sőbb nem mer tek annyi ra hoz zánk nyúl ni, ami kor ide jöt tek.”

Ez után a mér kő zés után ál lan dó sul tak a né met el le nes in du la tok a fut ball pá lyá kon. A hely-
ze tet csak sú lyos bí tot ta, hogy most már a bé csi csa pa tok is meg kap ták a ma gu két a ré gi Bi ro-
da lom ban: szur ko ló i kat meg ver ték, já té ko sa ik ról pe dig nem sok szé pet ír tak a la pok 
(Oberlander 1986: 37). Így az tán ért he tő, hogy még ma is a bé csi fut ball egyik leg na gyobb 
di a da lá nak tart ják a Rapid ber li ni győ zel mét a Schalke 04 el len az 1941-es né met baj nok ság-
ban. A Rapid győ zel me nem csak bosszú volt az Admira három év vel aze lőt ti ve re sé gé ért, 
ha nem Bécs „fel tá ma dá sát” is je len tet te. A Ber lin ből ha za té rő csa pa tot szur ko lók tízezrei 
fo gad ták a Westbahnhofon, s ki fü tyül ték a hi va ta los szó szó ló kat, köz tük Bécs né hány hí res-
hír hedt ná ci sze mé lyi sé gét is. A Schalke ve re sé gét azon ban ha ma ro san meg bosszul ta a re zsim: 
a győz tes Rapid-csa pat szin te min den já té ko sát pár hó na pon be lül ki ve zé nyel ték a front ra.

An nak da cá ra, hogy a bé csi fut ball ban az el len ál lás je lei a leg szem be tű nőb bek, nem sza-
bad le be csül nünk azt a tech ni kát sem, amellyel a re zsim a sa ját cél jai szol gá la tá ba tud ta 
ál lí ta ni ezt a sport ágat. El te kint ve at tól, hogy a szem be sze gü lő ma ga tar tást rész ben a hi á-
nyos bü rok ra ti kus kont roll (Schäfer 1981: 133) és a ha tás kö rök tisz tá zat lan sá ga tet te le he-
tő vé, ma ga a re zsim igen is ér de kelt volt a bé csi fut ball élet nagy já ból vál to zat lan fenn ma ra-
dá sá ban. Az összes po li ti kai és tár sa dal mi vál to zás el le né re a „min den rend ben van” ér zé sét 
kel ti ugya nis, ha vál to zat la nul ma rad nak azok a dol gok, ame lyek hez az em be rek hoz zá szok-
tak, s a fut ball a sza bad ság nak is meg ha gyott né mi, ve szély te len te ret. A hely zet fenn tar tá sa 
egy részt az im már pro vin ci á lis vá ros sá süllyedt Bécs ön tu da tá nak va la me lyes meg őr zé sét, 
más részt pe dig az el len ál lás me der be te re lé sét se gí tet te.

Pél da ér té kű eb ből a szem pont ból a ná ci idők ben leg si ke re sebb bé csi klub, a Vienna tör-
té ne te. A Vienna ve ze tő sé ge meg ér tet te, mi kép pen le het meg egyez ni a re zsim mel, s így 
si ke rült szá mos já té kost is sze rez nie a ré gi Bi ro da lom ból. A klu bot ezen kí vül tá mo gat ta még 
Kurt Reinisch, a bé csi pol gá ri és ka to nai kór há zak leg főbb ve ze tő je is. El ér te, hogy né hány 
Vienna-já té kost a men tős ala ku la tok hoz so roz za nak be, s így ezek a futballisták Bécs ben 
ma rad hat tak. Gon dos ko dott ar ról is, hogy egyik-má sik ki emel ke dő já té kos, ha be ke rült 
va la me lyik bé csi ka to nai kór ház ba, kü lö nö sen hosszú ide ig tar tó gyógy ke ze lés re szo rul jon, 
vagy is mét ta lál ja nak ná la va la mi lyen sé rü lést, amely azon ban nem volt aka dá lya a pá lyá ra 
lé pés nek. Nyil ván va ló, hogy Reinisch meg men tett egy sor fi a talt a front tól, s így ta lán az 
éle tü ket is meg men tet te, ám az is nyil ván va ló, hogy ilyen ügyes ke dé se ket csak a ha tó sá gok 
szem hu nyá sa mel lett le he tett foly tat ni. A re zsim azért tűr te el a dol got, mert na gyon is ér de-
ké ben állt, hogy fenn ma rad jon a bé csi fut ball. A „fenn ma ra dás” ön ma gá ban vé ve is kulcs-
kér dés sé vált kö rül be lül 1942-től kezd ve a bé csi fut ball ese té ben, mert az egy re ne he zeb bé 
vá ló kö rül mé nyek kö ze pet te a pusz ta túl élés lett a leg fon to sabb fel adat. A be so ro zá sok mi -
att meg fo gyat ko zott a bé csi szur ko lók se re ge is, he lyi szin te ken pe dig egy re rit káb ban ren-
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dez tek mér kő zé se ket. Így az tán ész re ve he tő en el sze gé nye dett a fut ball élet. A fut ball fő 
funk ci ó ja im már az volt, hogy egy kis ki kap cso ló dá si le he tő sé get kí nál jon, leg alább he ten-
te pár órá nyit, de a sport ág je len tő sé ge már nem volt a ré gi, mint hogy erő sen csök kent a 
né ző szám, és csök kent a sport irán ti ál ta lá nos ér dek lő dés is. En nek kö vet kez té ben egy re 
ke vés bé vol tak már fon to sak a győ zel mek és a ve re sé gek. Ugya nak kor mind a re zsim, mind 
pe dig a né zők ér de kel tek vol tak a baj nok ság foly ta tó dá sá ban. És az foly ta tó dott is, egé szen 
1945 már ci u sá ig, bár ek kor tájt már né zők nek és já té ko sok nak egya ránt órá kat kel lett bum-
liz ni uk az ilyen cél ra ne he zen „szer vez he tő” te her au tó kon, vagy ép pen át kel lett gya lo gol-
ni uk a vá ros egyik vé gé ből a má sik ba, hogy az tán bom ba ri a dó mi att még se le gyen a meccs-
ből sem mi.

Szin te sem mit sem vál to zott azon ban az el len ál lás és a ma ni pu lá ció össze fo nó dá sa, mint-
hogy mind két ol dal to vább ra is ér de kelt volt a rend sze res fut ball élet fenn ma ra dá sá ban: a 
(fér fi) né pes ség nem akart le mon da ni er ről a mo zin kí vü li egyet len szó ra ko zás ról, és a 
re zsim sem akar ta, hogy el tűn jék ez a szó ra koz ta tá si le he tő ség. Ezen kí vül a sport ak tív és 
passzív for mái egya ránt hoz zá já rul tak a la kos ság tes ti-lel ki had ra fog ha tó sá gá nak ja ví tá sá-
hoz. A szín há za kat, a tánc ter me ket és az egyéb szó ra ko zó he lye ket már rég be zár ták, de a 
sport tal kap cso lat ban ez volt a hi va ta los nak is te kint he tő ál lás pont: „Min den je len tős ka to-
nai ve ze tő egyet ért a test edzés szük sé ges sé gé ben. Ha son ló kép pen nyil ván va ló a sport nak és 
a test edzés nek az em be rek egész sé gi ál la po tá ra, mun ka ké pes sé gé re és ál ta lá nos han gu la tá ra 
gya ko rolt ked ve ző ha tá sa” (Neues Tagblatt, 1944. VIII. 17.: 6. ol dal).

A csa pa tok mag ját a fi a ta lok, a ha di üze mek mun ká sai és a Bécs kör nyé kén szol gá ló ka to-
nák al kot ták, a né zők nagy ré szét pe dig a sza bad sá gos vagy, egy re gyak rab ban, a se be sült 
ka to nák. De a ma ni pu lá ció és az el len ál lás össze fo nó dá sa még itt is meg fi gyel he tő volt. 
Franz Konecny pél dá ul, aki sú lyos láb sé rü lés sel 1943-ban ke rült kór ház ba, hó na po kig szín-
lel het te, hogy még mind ig nem gyógy ult meg, mi köz ben min den va sár nap pá lyá ra lé pett az 
Admirában, és az el ső osz tá lyos baj nok ság gól ki rá lya is lett. Ezt a stik lit azért le he tett meg-
csi nál ni, mert volt egy ugyan ilyen ne vű má sik em ber, aki nek azon ban sem mi kö ze nem volt 
a fut ball hoz. Ami kor az tán még is csak fény de rült a tur pis ság ra, az il le té kes dok tort az 
Admira összes meccsé re szó ló ti zen öt tisz te let jeggyel meg le he tett vesz te get ni. Konecny 
pe dig a há bo rú vé gé ig játsz ha tott az el ső osz tály ban.

Több pél da is utal ar ra, hogy eb ben a mű faj ban nem ez volt az egyet len eset. Sok já té-
kos nak volt két vagy több név re ki ál lí tott sze mély azo nos sá gi iga zol vá nya. A meccsek előtt 
a já té ko sok ne vét vagy ért he tet le nül, vagy egyál ta lán nem kö zöl ték. Akad tak olyan já té ko-
sok is, akik ön ma gu kat se be sí tet ték meg, csak hogy Bécs ben ma rad has sa nak. Akár ho gyan 
néz zük is, ne héz el kép zel ni, hogy mind ezek az ügyes ke dé sek ész re vét le nek ma rad tak: 
hi szen mi köz ben a há bo rú utol só hó nap ja i ban már a gye re ke ket is harc ba küld ték, még min-
dig több száz fi a tal em ber ker get te a lab dát min den hét vé gén a né hány, még meg ma radt 
fut ball pá lyán (Pramhas és Slapansky 1993: 77). Mind ezt nem le he tett vol na meg csi nál ni, ha 
nem tűr te vol na el a re zsim vagy leg aláb bis an nak né hány ex po nen se.

A fut ball lát szó la gos „po li ti ka men tes sé ge” te rem tet te meg az elő fel té tel ét an nak, hogy ez 
a sport ág egy részt a po ten ci á lis és a tény le ges szem ben ál lás, más részt pe dig a ma ni pu lá ció 
esz kö ze le hes sen. A ná ci kor pél dá ja azt mu tat ja, hogy a fut ball bi zo nyos ér te lem ben tény leg 
po li ti ka men tes volt, hi szen az el len ál lás és a ma ni pu lá ció kí sér le tei ki egyen sú lyoz ták egy-
mást. Mind két ol dal ér de kelt volt a ha gyo mány fenn tar tá sá ban, mert azt úgy ad hat ták el, 
hogy lám, ők si ke re sen meg őriz ték, leg aláb bis egy vo nat ko zás ban, az élet nor má lis és meg-
szo kott me ne tét. Az ak tív já té ko sok is na gyon elé ge det tek vol tak ez zel a hely zet tel, hi szen 
a fut ball me ne dé ket nyúj tott ne kik az élet egyéb ként min den szfé rá já ba be nyo mu ló po li ti-
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ká val szem ben. „A po li ti ka so ha sem ját szott sem mi fé le sze re pet a fut ball ban... So ha sen ki 
nem be szélt a párt ról vagy bár mi ha son ló ról” – mond ta Otto Fedrek. A ké sőbb a Rapidban 
ját szó Alfred Körner úgy vé li, hogy a fut ballt mint sport ágat nem le het be fo lyá sol ni, mert 
„A pá lyán úgy is ki de rült az igaz ság”. Csak hogy ezt az igaz sá got a fé le lem kor má nyoz ta. 
Robert Dienst így em lé ke zik: „Az em be rek hall gat tak, sen ki sem mert meg szó lal ni vagy 
bár mit is csi nál ni, sen ki. Fő ként a klub ban nem. Az edzőnk mind ig azt mond ta: »Fi úk, ez 
nem rá tok tar to zik. Mi it ten fo ci zunk, és sem mi más nem ér de kel min ket«.”

De épp ez volt az a la bi lis igaz ság, ame lyet így is meg úgy is le he tett ér tel mez ni. A „po li-
ti ka men tes” fut ball ele in te a rend szer agi tá ci ós esz kö ze volt, ké sőbb a normalitás lát sza tá-
nak fenn tar tá sá ra hasz nál ták, a né zők szá má ra pe dig olyan sza bad te ret kí nált, ahol ki fe jez-
het ték ér zel me i ket, foly tat hat ták a ha gyo má nyo kat, és bi zo nyos ke re tek kö zött bün tet le nül 
lá za doz hat tak az el nyo mók el len. A min den na pi rend őri jegy ző köny vek ben szá zá val ta lá-
lunk fel je len té se ket a rend szer bí rá la tá nak vád já val; ezek a bí rá la tok ál ta lá ban olyan nyil vá-
nos he lye ken hang zot tak el, ame lye ket a re zsim nem volt ké pes to tá li san el len őriz ni, s így 
a ki je len té sek ben mind ig le he tett va la mi il le gá lis (Gerbel 1993: 140): ká vé há zak ban, 
tö meg köz le ke dé si esz kö zö kön vagy a nyílt ut cán. Egyet len fel je len tést sem ta lá lunk vi szont 
a fut ball pá lyák ról. A fut ball ugya nis mind a já té ko sok, mind pe dig a szur ko lók szá má ra az 
a „csöpp nyi bol dog ság” volt, amely el fe led tet te ve lük az egész hé ten el szen ve dett nél kü lö-
zé se ket és jog ta lan sá go kat. Vé gül is a re zsim ál tal min den ki nek be ígért „csöpp nyi bol dog-
ság ból” ez az egyet len egy do log ma radt meg: az uta zás ból, a Volks wa gen ből, a sa ját ott-
hon ból, a mo dern fo gyasz tá si cik kek ből és ház tar tá si fel sze re lé sek ből sem mi nem lett. A 
fut ball ap ró örö me it vi szont min den hé ten él vez het te a nép. „Az em ber mind ig ké szült rá, 
már egy hét tel előbb ké szen állt a kö vet ke ző meccs re. Ezért a spor tért él tünk. Fő ként azok-
ban az évek ben, ami kor még fi a tal vol tam, úgy érez tem, hogy ez egy fel adat az éle tem ben, 
s hogy a fut ball be töl ti az éle te met” (Otto Fedrek). Így te hát a bé csi fut ball fenn tar tá sa nem 
el len ál lás volt, ha nem in kább a ha gyo má nyok meg őr zé sé nek kí sér le te.

A bé csi fut ball el len ál lá sát épp ezért nem le het po li ti kai ter mi no ló gi á val le ír ni. A meg vé-
dé sé re irá nyu ló kí sér le tek a „va la mi má sért” foly ta tott küz de lem nek te kint he tők. Vé gül is a 
po li ti ka men tes fut ball „csak” já ték – bár igen nagy tö me ge ket von zó já ték – volt, amely 
an nak a jel szó nak a je gyé ben mű kö dött, hogy „a ko mé di á nak men nie kell”. És a nem ze ti-
szo ci a liz mus a bé csi fut ball nak épp ezt a nép szó ra koz ta tás-jel le gét ve szé lyez tet te, mi köz-
ben má sok an nak meg őr zé sé re tö re ked tek. Csak hogy az ef faj ta „show” kü lön bö zik a sport-
tól; a show, a fesz ti vál, a „ko mé dia” olyan pro duk ció, amely nek cél ja a kö zön ség szó ra koz-
ta tá sa. A sport fesz ti vál nem azo nos a sport tal, mi vel nem a sport sza bá lyai sze rint mű kö dik, 
és nem is a fair play vagy a „Győz zön a job bik!” jel szó a lé nye ge. De az ilyen ren dez vé nyek 
tény leg nem po li ti kai jel le gű ek, s ezért itt he lyes a „po li ti ka men tes fut ball” ki fe je zés. Csak-
hogy nem a fut bal lis ták és a szur ko lók po li ti ka men te sek, ha nem sok kal in kább az em be rek 
po li ti ka men te sek, ami kor fut bal lis ta ként vagy szur ko ló ként „mű köd nek”.

A show azt je len ti, hogy va la mit szín re kell vin ni, az az tán el szo mo rít vagy föl vi dít, ezen-
köz ben min den kép pen el szó ra koz tat (Dyer 1992: 3), s vé gül el ve zet a heppiendhez. A bé csi 
fut ball kul tú ra e tö meg szó ra koz ta tás specifikusan bé csi vál fa ja volt, amely pon to san meg fe-
lelt a bé csi (fér fi) né pes ség men ta li tá sá nak és el vá rá sa i nak. És ez ép pen az a szó ra ko zás és 
az a „ko mé dia” volt, amely nél kül a bé csi ek se hogy sem tud tak meg len ni.

Kál lai Ti bor for dí tá sa
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