PRIVÁT FÉLMÚLT MISKOLCON

Utánam, srácok! Ezt a címet viseli a számos közösségi eseményt,
akciót, tudományos vizsgálódást, kiadványokat, élményszámba
menő bulikat egybefogó programsorozatunk, amely a korábbi
„24” (egy szimbólum számjegy alatt futott) projektünk örököse.
Anno már a huszonnéggyel hangsúlyozni kívántuk az 1989 óta
eltelt időt – mely alatt felnőttek a rendszerváltás körül született
generációk – és az utolsó lehetőség sürgető voltát: most, a 24.
órában feltétlenül fontos megörökíteni az államszocializmus, vagy
akár a korábbi évtizedek hétköznapjaiból ránk maradt városképi
elemeket, helybéli toposzokat, urbánus legendákat.
Rakétát vagy glóbuszt imitáló játszótéri mászókák, beton virágtartók, pingpong- és sakk-asztalok, neonok, pihenőpadok, mozaikok és kompozíciók – művészi értéket, védettségre jogosító
kivételességet aligha hordoznak, viszont befolyásolták közel fél
évszázad miskolci hétköznapjait. A miskolciakét.
Nyom nélkül fognak eltűnni, ha nem használjuk ki az utolsó pillanatot. Számos egykoron közismert jellegzetesség ma már csak
fotókról köszön vissza. A miskolciak többszólamú megszólításával próbálunk egy-egy hajdani utcabútor, kültéri dísz, netán filmek
(mondjuk éppen az „Utánam, srácok!”), irodalmi alkotások révén
a korban híressé vált tárgyak máig vezető sorsa felől tájékozódni,
törekvésünk megörökíteni a letűnt idők utolsó rekvizitumait.
A „Privát félmúlt Miskolcon” családtörténet-sorozattól mindenekelőtt a porosodó fényképalbumok feltárulását várjuk, és bízunk
abban, hogy a fotók előhívják a történeteket, melyeket a rokonság
egyfajta hagyományként őriz, élményszerűen mesél, sajátos családi legendáriumként konzervál. Olyan miskolciaknak kívánunk
megnyilvánulási lehetőséget biztosítani, akik hajlamot éreznek
félmúltjuk speciális közzétételére. Emlékezetes eseményeket
vagy éppen jellemző pillanatokat, használati tárgyakat, bútorokat,
s hasonlókat megörökítő felvételeket keresünk, amelyekhez a
közlő hajlandó az egyéniségét, családjának mentalitását tükröző
kommentárt, tetszőleges „műfajú” szöveget írni.
Az ekképpen születő kvázi „képregényeken” keresztül szeretnénk
közvetlen betekintést nyerni a privát félmúltakba, melyek fontos,
autentikus építőkövei Miskolc történetének.

Észak-Keleti Átjáró Egyesület
atjarok@gmail.com

A SOROZAT EDDIG MEGJELENT KÖTETEI
KAPUSI KRISZTIÁN–TOKÁR ZSOLT: Muslicák a demizsonban
DARÁZS RICHÁRD: Moszkvics a szakadékban
BALOGH ATTILA: Onedin család a Szinván
ÁRVAI SITYU–HALÁSZ ÁGNES: Gitár a hátizsákban
KARLAKI ORSOLYA: Vattacukor térzenével
SIMONYI ZOLTÁN: Robinzon a járdaszigeten
JOÓ TÍMEA: Gyöngyvirágtól Zöld Sárkányig
VAJDA CSILLA: Volt egyszer egy Avas
PETRUSKÓ NORBERT: Zenekar a tize(negye)diken
IVÁN ZSOLT: Winnetou a patakparton
GALLI ANDREA: Ácskapcsok a fűzfa alatt
CSATLÓS-HALÁSZ ÁGNES: Vasgyári éden, avasi ándörgránd
SZABÓ ZOLTÁN: 12-es buszra nem szállunk!
TASNÁDI CSÖPI: Egyedül Miskolcon?
JACSÓ PÁL: Nem múlnak a gyermekévek
SIKOPARIJA LUJZA: Egy turista mit tehet
TOMASOVSZKI ISTVÁN: Egy átlagos nap a Kilián-délen
KISS KRISZTA: Vörös téglák, fehér köpenyek
GELSEI LILI: Ki és be a strekken
RITTER RENÁTA RITA: R a köbön

SZERZŐNK ÖNMAGÁRÓL
„Az ember szívé mélyén örökké oda való, ahol
született.”
Tamási Áron
ÖNZETLEN, FÁRADTSÁGOT NEM ISMERŐ SEGÍTSÉGÜKÉRT KÖSZÖNET ILLETI:
Somorja Lehel és Kis József levéltáros és jóbarát Urakat, Méhes
Laci újságíró havert, Béki Károly (MVSC), Gápel Endre (MMTE,
DEAC) és Sárosi Ödön (MMTE, MVSC) egykori labdarúgókat.
TOVÁBBÁ KÖSZÖNET:
Balogh Attilának a számos jól sikerült fotóért, dr. Puskásné
Tóth („Berze”) Orsolya és Hicsik Dóra (Szabadka) történészkönyvtárosoknak, akik már a kezdetektől nagy odaadással
karolták fel a kiadvány ügyet!
KIADÓ: Észak-Keleti Átjáró Egyesület
KIADÁSÉRT FELEL: Darázs Richárd
SOROZATSZERKESZTŐ: Kapusi Krisztián
DESIGN, TÖRDELÉS: Török Eszter
MEGJELENT: Miskolcon, 2019-ben, 500 példányban
WEB: atjarokhe.hu HU ISSN 2063-6857

Születtem Miskolcon...

Nekünk, gyerekeknek mindez nagyon
mozgalmas volt, kicsit olyan, mintha
egész évben csak nyaralna az ember.
Tapolcán azonban korán beköszönt a
fűtési szezon, hűvösek az esték, így a
kályhahasználat szeptember végén már
nem mellőzhető…
Az akkor még vadregényes környéken
sokat kóboroltunk, ma úgy mondanánk,
„bandáztunk”. Ismertünk minden rövidebb utat a környező kerteken át, tudtuk,
hol, mikor és milyen gyümölcs érik… A két
világháború közötti magyar kópéirodalom
egyik legjelentősebb alakjával, Regős
Bendegúzzal élve: „Soha nem futottam
életemben annyit, mint akkor, pedig semmilyen fontos dolgom sem volt!”
Bizton állíthatom, hogy sohasem voltunk
szem előtt, így alkalmunk nyílt mindenféle
apróbb, nagyobb csínytevésre. Az előzőekben említett, egyébként
békésen ebédelő turistacsoportokat sikerült gyakran megzavarnunk: a kulcsszó a „tutu” (sárgolyó egy hajlékony bot végén).
A vendéglő feletti dombról (képen jól látható) végeztük a kilövéseket!
Egyszerre három-négy pincér próbált elkapni minket, de mi élveztük
a hazai pálya és a terepviszonyok nyújtotta előnyöket… Ezúton is
köszönettel tartozunk mindnyájan Drahos néninek felbecsülhetetlen
szolgálataiért. Virágos (kert) menedékünk volt ő nekünk. A róla alkotott pozitív képet tovább árnyalja az az elhallgatást nem tűrő tény,
hogy ő volt a napközbeni felügyeletünkkel megbízott személy. A körülmények ismeretében döntse el a nyájas olvasó, hogy mennyire
felelt meg a vele szemben támasztott szülői elvárásoknak.

Születtem Miskolcon, 1965. augusztus 4-én. Most egy
mondatnak kellene következnie arról, hogy hol töltöttem a gyermekkoromat, de a helyszínek változatossága miatt ezt egy mondatban nem lehet leírni. Nem feltétlenül azért, mert amolyan vándormadár módjára laktunk itt is meg ott is, hanem inkább azért,
mert volt szerencsém városi gyerek létemre hosszú nyarakat tölteni
anyai nagyszüleimnél, Szihalmon. Így ezt az Árpád-kori, az 1950-es
évekig Borsod megyéhez tartozó települést ugyanolyan fontosnak
tartom tanulóéveim szempontjából, mint szülővárosomat. Apai ágon
futballista családból származom. De erről majd később!
Akkoriban, mármint a 1960-s években a miskolci lakásviszonyok
miatt nem volt ritkaság, hogy egy házban vagy lakásban több generáció élt együtt. Hol békében, hol pedig nem… Minket apai nagyapám fogadott be tapolcai házába. Semmi hivalkodó luxus, de fedél
a fejünk fölött… Egy szoba, konyha, előszoba, mellékhelyiség. Plusz
a Lidó Szálló meg a Kisvadász Étterem nyári élőzenés hangulata, a
meg-megújuló lengyel (és egyéb) turistacsoportok áradata.
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Mi nagyon szerettük! Legyen neki könnyű a föld!
Ilyen körülmények között nem csoda, ha el-eltűnt az ember gyereke. Jómagam egyszer a Budapesti Fodrász KTSZ Trencsényi utcai
üdülőjéből kerültem elő, ahol számban nagyapa trénersípjával vidáman hintáztam. A síp hangja vezette nyomomra aggódó szüleimet,
akik akkorra már az egész környéket átkutatták utánam.
Ebben az egységben (Kisvadász Étterem) volt szüleim (1964)
és a saját (1997) lagzim is!

Béke volt végtelen!

Nagyapáé volt a kert és a „küzdelem a heggyel”. Élesen emlékszem az állandó támfalépítési munkálatokra. A kert (alsó, felső)
nagyvonalú kertépítő munkájának köszönhetően közvetlen kapcsolatot biztosított a környék flórájával.

Hogy a felnőttek hogyan élték meg a generációk együttélését,
arról itt és most nem nyilatkoznék.

Vali néni – nagyapa második felesége – úrinő
létére úgy főzött, sütött,
mint egy mesterszakács. A Tejivó melletti kis bolt rendszeres
vásárlója volt. A szépséghibája csak annyi
ennek a megrázó ténykörülménynek, hogy Vali
néni bizony kleptomániás volt. A fűszeres
természetesen mindig
akkurátusan felírta az
elcsent árukat, amelyek ellenértékét nagyapa utóbb ugyan,
de rendszeresen kifizetni volt kénytelen.

A Termál bejáratától rögtön jobbra található fodrászatban dolgozott édesanyám. Így volt ez azon a gyászos napon is, amikor
a Vörösmarty utcán lévő Népkerti Óvodából érkezett úgy 19
óra körül a hír: édesapám „elfelejtett” értem jönni! Anya gyorsan megoldotta a helyzetet: azonnal buszra szállt, és elhozott a
dadustól, aki félúton a Petneházy bérházaknál lakott. Csak napokkal később derült ki édesapám késlekedésének az oka: a
Munkás Klubban (valójában egy ügyesen álcázott kártyabarlang
a Népkertben, a Vigadó „külön termében”) többnapos kártyacsatába keveredett a „régi játszótársakkal”. Szerintem nincs ebben
a történetben semmi kirívó. Mindenkit elhagytak a szülei legalább egyszer. Kit itt, kit ott!

Az unokákkal nem sokat foglalkoztak, de egy „tízes”, vagy egyegy jó falat, egy kis hazai málnaszörp mindig jutott.
Úgy éltek ők itt, mint egykor sok polgárcsalád: nyárra kiköltöztek
a nyaralóba, persze azzal a megszorítással, hogy nekik nem
volt hová visszaköltözni. Korábbi lakhelyeiket a háborúban lebombázták a drága szövetségesek. A megmaradt ingóságaikat
– köztük a tekintélyes családi könyvtárat és a zongorát – a hős
szovjet katonák használták el. Szó szerint, ui. a könyvekből tüzet
raktak, nyilván fáztak szegények. Hogy a zongorát mire használták, azt most nem írnám le. Erre szokták mondani, hogy a baj
nem jár egyedül… De nincs harag! Evezzünk békésebb vizekre.
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Azt hiszem a könyvek iránti szeretetet is tőlük is tanultam. Gyermekkorom ifjúsági filmjei mellett az első könyvajándékok is
meghatározóak voltak. Íme, néhány címlap:

Ezekből is lehet tanulni az életet. A magyar film pótolhatatlan
vesztesége, hogy a Téli berek megfilmesítése elmaradt. Egy
diafilmig jutottak.
De térjünk vissza hőseinkhöz, akik remekül megéltek abból,
hogy nyaralókat (szállás + ebéd) fogadtak házukba. Triciklin szállították az ebédet! Ők pedig nyaranta diszkréten felhúzódtak a
„manzárdba”, télen aztán övék volt az egész ház.
Ez a speciális padlásszoba volt – a kertek mellett – a ház legromantikusabb, egyben legrejtelmesebb része. Meglett fiatalember koromban voltam először „fenn”. Ott néztük együtt az 1990es foci VB-t. Sohasem felejtem el azt, ahogy nagyapa meccset
nézett: a legélesebb kritikai megjegyzése az volt, hogy „Nehéz
kenyér a fuci!” Ő már csak
tudhatta… Ha valamelyikünk
mégis véletlenül elragadtatta
magát, azonnal jött kádencia:
„Nyugalom! Ne hevülj! Dumálni
könnyű!” Megfellebbezhetetlen
tekintély volt futball ügyben.
Kéretlenül azonban sohasem
osztotta az észt!

si Ödön sporttársnak! Miszerint ipari tanulókból álló többszörös országos bajnok csapatának egyik mérkőzésén – kiélezett
helyzetben – instrukcióit figyelmen kívül hagyó játékosát további szószaporítás helyett – a csapatpszichológus és az edzői
stáb nyilvánvaló megkerülésével…– magához rendelte, majd egy
nagy fülessel hívta fel a figyelmét az edzői utasítások minden
körülmény közepette történő követésére. De, ugyancsak ő volt
az, aki kívülről bedeszkázta a csapat szállásának ablakait, a
meccs előtti éjszakai kiruccanásokat megelőzendő. Ő volt az az
áldozatkész tréner is, aki saját pénzén vett ennivalót a játékosainak. A történet szépséghibája csupán csak annyi, hogy tepertőt
(pörcöt) vásárolt, elsősorban azért, mert azt őkelme is nagyon
szerette. A fiúk azonban meghálálták a gondoskodást… (lásd
„Kell egy csapat” című fejezet vonatkozó részeit)
Nekem magamnak is volt részem egyéb építő kritikában is. Például ha az öltözködés terén fedezett fel nagyapa hiányosságokat. Alapvetően két hasonlatszerű - egyébként helytálló - megjegyzést kaphattam: kordbársony nadrág viselése az „Úgy nézel
ki, mint egy kőművessegéd.” – a túl színes out fit pedig az „Úgy
nézel ki, mint egy hintáslegény.” minősítést vonta maga után.
A békésnek mondható 60-as éveknek – a táncdalfesztiválok
mellett – számunkra legfontosabb eseménye egy másik világra való eszmélésünk volt: nyaranta hónapokat töltöttünk anyai
nagyszülőinknél, vidéken. Emlékszem, amikor levették a petróleumlámpát a falról és bevezették az áramot a kétosztatú egykori
cselédházba.

Ennek a megfontoltságnak
ellentmondani látszik az a
világ futballtörténetében valószínűleg egyedülálló esemény, melyről lapzárta után
érkezett a hír - köszönet
érte a szemtanúnak, Sáro9

rengeteget dolgozott, de sohasem hallottam, hogy panaszkodott
volna! Mindenesetre nem kellett munka után kondi terembe járnia, olyan alkarja volt, hogy az tekintélyt parancsolt.
Még véletlenül sem maradhattunk ki a mezei munkákból. Tavasztól őszig állandó segítségei voltunk. Nagyszüleim nem sokat
magyaráztak, tették a dolgukat nap, mint nap nagy szeretettel,
nekünk csak utánozni kellett őket. Szerintem jól sikerült! Köszönet érte!

Szihalmon egy teljesen más világ tárult ki előttünk. Itt mindenkinek feladata volt, azonnal felfogtuk, hogy az életnek itt más
rendje van. Nem csak azért, mert a tojást a tyúk tojja és szakajtóban tartjuk, a tejet meg Kanyóné tehenei adják és el kell érte
menni! Hanem azért is, mert tétlenül ülni bűn volt. Így nem is
unatkoztunk soha.
A nyári szünetben megtanultuk nem csak az állatok és a munkaeszközök nevét, de a paraszti munka és a föld tiszteletét.
Mindenki tudta, hogy mit szabad és mit nem. Ha esetleg mégsem, akkor hamarosan megtanulta. Alapszabály volt, hogy tilos
bármilyen élő vagy élettelen dologban kárt csinálni.

Soha egy hangos szó nem hangzott el, de azt mindig megkérdezte, hogy „Mit főzzek kisonokám?”
Állíthatom, hogy „egyetlen suhintott levese többet ért, mint…” (Ld.
Palacsintás király).
Ja! Francia krémes, béles, rétes és egyéb finomságok ügyében
még a Gundel is jöhetett volna jótanácsért… A disznótorokról
pedig most nem is szólnék… Azóta sem ettem semmi jót!
Templomba járni nem sok ideje volt, de megtanított imádkozni
és félni az Istent.

„Nagyapi” (1921-2011), Antal József naponta majd 100 kilométert
utazott évtizedeken át, hőben-hóban Szihalom és a MÁV Miskolci Járműjavító Üzeme között. (Amíg ő haza nem érkezett, nem
volt ebéd!) Amolyan ezermester ember volt. Mindent megcsinált,
amit meg kellett. Megjárta a világháborút, de soha egyetlen szót
sem beszélt erről. Nem is volt szabad kérdeznünk! Szanitéc volt,
így láthatott néhány halált… Nyolcvanas éveinek végén magnóra
mondta élettörténetét.
Élesen emlékszem az első közös utunkra haza: még gőzmozdony húzta a személykocsikat és nem volt szabad kinéznünk,
mert a szikra a szemünkbe szállhat. A történet megszólalásig
ugyanúgy zajlott, mint amikor Tutajos egy félnapos vonatozás
után megérkezik Sárrétre és leszedik a vonatról. Azt hiszem Fekete István ezt is jól elkapta! Az Isten áldja meg érte!
„Nagyi” (1924-1983), Boda Mária született Szihalmon, ahol a lakosság színtiszta római katolikus, és így érthető módon sok Mária, Anna, Magdolna és Erzsébet nevű volt. Őt az egyszerűség
kedvéért Boda Marcsónak nevezték. Ifjúságának nyarait gyakran
töltötte azzal, hogy summásként dolgozott például Somogyban.
A Balaton Sound valahogy kimaradt… A ház és a kert mellett
rendszeresen „járt” – mert menni kellett – a téeszbe dolgozni. A
rendszerváltás (1948) nem sok változást hozott az életükben: jött
a háztáji, és ami volt, az meg ment a közösbe… Sokadmagával
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A város és a falu kettős vonzásában nőttünk tehát fel. Falun
kicsit városi gyerekek voltunk, városivá, miskolcivá viszont csak
később váltunk. De ez már egy másik, a 70-es évek második
felének története.
A 60-as évek második felében szovjet minták alapján (azaz vécé
közvetlenül a konyha mellett) elindult Miskolcon is a bérlakásépítési program. „Utánam srácok! – szólt apám. – Nosza! Pályázzunk mi is!” Új lakcímünk: 3532 Miskolc, Ságvári Endre utca 15.,
II/3. 51 négyzetméter, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, lomos. Akkor
ez mennyországnak tűnt. Központifűtés van, nem kell többé fűteni, van saját fürdőszobánk. Addig nyáron, a verandán pléhkádban
és esővízben, télen meg a konyhában fürödtünk. Bolt („Kis abc”)
van a közelben, a belváros sincs igazán messze. Mi kell még?
Éreztük, hogy a „szép új világ” hozzánk is elérkezett.
Persze, gyerekszemmel nézve vannak más fontosabb perspektívák is! Mondhatom, hogy ez ügyben sem ért bennünket csalódás: sok gyerek, rengeteg felfedezésre váró új tér és táj nyílott ki
előttünk. Persze kapcsolatunkat ezek után sem veszítettük el a
korábbi helyszínekkel, de ott és akkor egy teljes új életszakasz
kezdődött.
Az előzőekben is felbukkant már pár filmes párhuzam. Most is
adódik kettő: az egyik a Régi idők focija a halhatatlan mosodással, Minarik Edével (Garas Dezső) és a Hajrá MTK! című diafilm.
Ezek fontos kapcsolódási pontokat jelentenek az elbeszélni kívánt történet második részével.
Azokon a tévémentes hétfőkön – ha éppen nem a rádiókabarét hallgattuk – gyakran néztünk diafilmeket. Emlékeim szerint
a Hajrá MTK! első kockáján, egy 1926-os csapatképen rögtön
szembetaláltam magamat az akkor alig 20 éves nagyapámmal.
A történet akkor nem folytatódott, és később is csak foszlányokban szereztünk tudomást családunk híres sportolóiról. Senkinek
nem volt kenyere a dicsekvés!

A hétfő mellett a „szocialista embertípus” számára a vasárnap
bírt kiemelt fontossággal: húsleves, rántotthús rósájbni… De a
polgári múlt szelleme továbbra is ott kisértett sok bérházi lakásban.
Hozzánk is bekopogtatott a tapolcai nagyapám képében. Csuda
jó étvágya volt ennek a kísértetnek, és cserébe mindig késő délutánig maradt, hogy ne teljenek szótlanul a vasárnap délutánok.
Nincs az az okostelefon vagy történelemkönyv, amely helyébe
léphet ennek a régimódi történetmesélésnek. Akkor láttam életemben először, hogy hogyan kell rendesen késsel, villával enni,
és hogy hogyan ülünk az asztalnál. Mindezt persze minden fölösleges teatralitás nélkül.
A kvaterkázások során a felnőttek csak ritkán politizáltak. Nem
szidtak senkit, se azért mert kommunista, vagy azért mert zsidó
volt. A horthysta-fasiszta terminus technikusra sem emlékezem!
Pedig a háború utáni történelem mindkét oldalról igencsak megrángatta a családunkat…
A családi történetek mellett a másik központi téma a sport, ezen
belül elsősorban a labdarúgás volt.
A Ki kicsoda a miskolci köz- és sportéletben kötet sok értékes
oldallal gazdagodhatott volna, ha az idő vasfoga el nem emészti
az adatközlőket.
Sokan és sokat emlékeztek a Győri kapui régi játszótársak közül.
Minden szavuk színarany. A korszellem és a hang, mondhatom,
hogy „nagyon el van találva”…
De, hogy a hűtlenség vádja ne érhessen – utólagos engedelmükkel és a kiadóm (D.R.) unszolásának engedve – én is hozzáteszem a saját kis random történeteimet a korszakról eddig
leírtakhoz.
Győri kapui létünk elválaszthatatlanul összefonódott az akkor
még csak éppen épülőfélben lévő lakótelep és a 40-es számú
Általános Iskola történetével – Ságvári Endre Úttörőcsapat! Vigyázz! Fogadás jobbról! Zászlónak tiszteleg!
Emlékeim szerint az 1972/73-es tanévvel kezdte meg működését az iskola, ahol meleg kakaóval és kiflivel fogadták az elsősöket. A kor szellemének megfelelő, magas színvonalú oktatásban volt része ott mindenkinek, már aki figyelt… Köztudott, csak
senki nem meri kimondani, hogy a kötelező közoktatással az az
egyik legnagyobb baj, hogy kötelező… (P.G.) Hagyni kellene szárnyalni a sok szabad szellemet…
Én azonban amolyan reliktumként máig őrzöm kitűnő tanáraim
emlékét! Bábcsoport, könyvtári órák, filmvetítések. Akkor ezek
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hanem csaták zajlottak. A jó küzdött itt kérem a rossz ellen.
Gyűjtők figyelem! Ma is komplett hadsereggel rendelkezem!
Később az udvaron immár kapszlis fegyverekkel folyt tovább a
küzdelem. Már, amikor éppen nem a labdát rúgtuk vagy éppen
gombfociztunk! Oh! Istenem! – 1974 dőlt el - Deák Bill Gyula után
szabadon, hogy „Csapat csak egy van! Oh! Die (deutsche) Nationalelf”!
Tévedés ne essék! Nem gyilkosos videójátékokat valósítottunk
meg, hanem inkább Winnetou, Techumse (Tekumszem), Sólyom
Hírszerző és a pozitív, haladó gondolkodású kobbojok (pl: Dean
Reed, Old Shatterhand vagy Old Firehand) nyomán járva – ma
úgy mondanánk – militáns játékokat játszottunk. De nem a vérontásban, hanem inkább a rejtőzködésben és a váratlan rajtaütésekben találva meg a játék igazi értelmét. Tudjátok tesókáim!
Igazi indián (= bátor ember) fegyvertelenre nem támad! Csak a
gyáva hadonászik a késével, de azt meg Winnetou úgy vágja
szájon, hogy menten kifehéredik az illető.
Nem erőszakkal elpusztítani, hanem ésszel legyőzni! Talán így
foglalhatnám össze ezeknek a játékoknak a lényegét.
Aztán egyre több időt töltöttünk házon kívül. Az iskolai tanítás
délelőttös illetve délutános órarend szerint zajlott. Ez nem csak
térben, de időben is ellenőrizhetetlenné tette a mozgásunkat.
Diverzáns tevékenységünket részben az iskola falain belül,
részben a Szinva-völgyben hajtottuk végre. Az iskola területéről kiinduló legemlékezetesebb akciónk a Déli terelő út sűrű autóforgalma ellen irányult. Nem mintha megálljt kívántunk volna

még tudtak az elmére és a szívre hatni! Ennyit és ne többet a
gyermekkor emocionális lenyomatáról!
Ennek ellenére sok kalandunk és zabolátlanságunk ennek az
idilli rendnek a megzavarását eredményezte. Nem az iskola ellen lázadtunk, hanem csupán kerestük a kalandokat. Ma valamilyen adrenalinszintről meg effélékről beszélnek…
Kezdetben „katonázni” a legszentebb játék volt. Nem play-mobilozás folyt, mert azt egy „Sonderschüler” is össze tudja rakni,
14

15

parancsolni a motorizációnak, hanem inkább csak örömünket
leltük a kődobálásban: Ki tud átdobni a Szinván? Ja, hogy ott autók is közlekednek? Erre akkor nem sokan gondoltak közülünk.
Ha gondoltak is néhányan, bizonyára akkor és ott nem jutott elég
nyilvánosság a más véleménynek… Különben sem hagytuk volna
magunkat megosztani!
Igazság szerint a testnevelés órákon kezdődött az egész. A kislabdadobással, meg a kamázással… Amolyan tréningnek fogtuk
fel valamennyien a dolgot.

Egyébként nemrég volt az első általános iskolai osztálytalálkozóm (38 év után az első!). Szavakkal nem leírható érzelmi feltöltődést jelentett. Szervezkedjünk véreim! Vagy, ahogy akkoriban
mondták: „Be a szervezetbe!” Még egy kis idő és rágyújtok a
„Nem csak a húszéveseké a világ” című örökzöldre…
De elég a sok …-ból, mert még valaki magára veszi…

Hála az arra haladó autósok egészséges veszélyérzetének, kb.
tíz perc alatt rendőrségi ügy lett a dologból. A tetteseket az iskola
falához állították, de mivel gyakorlatilag megállapíthatatlan volt
az eredményes találatok kivitelezőinek kiléte, ezért egy szóbeli
igazgatói „ejnyebejnyével” megúsztuk az ügyet. Pedig hát ki is
végezhettek volna bennünket…
Az egészséges harci szellem később sem lankadt, és főleg a
gyújtogatás és a robbantgatás irányában mutatkozott meg. A tűz
lenyűgöző, pusztító ereje sokunkat magával ragadott. Kezdetben
az akkor még vadregényes Szinva-part, majd később a nagyobb
perspektívát kínáló Bodó-tető voltak ezen kísérleteink színterei.
Lehet, hogy az iskolai kémiai kísérletek adták az első impulzusokat? Ma már biztonsággal kijelenthetjük, hogy Igen! Voltak ismerőseim, akik a saját lakásukban is gyújtogattak…
De aztán „minden ember életében van egy pillanat”, amikor kinövi
ezeket a játékokat. 13-14 évesen már teljesen más dolgok dobogtatják meg az ember szívét… Hogy mást ne mondjak életem
első (rock) koncertje a Bartókban! Nyolcadikos lehettem talán? A
Skorpió zenekarnak – ezen belül elsősorban a feltűnően jókedvű
Frenreisz Karesznak köszönhetően – az egyébként „ülős buli”
egy szempillantás alatt mozgásba jött. A bennünket körülálló
rendőrök nagy megrökönyödésére mindenki felugrált a helyéről
és gratulálni akart a muzsikusoknak az éppen elhangzó szám,
azt hiszem „A rohanás”, vagy a „Jó lenne, ha szeretnél” után. A
rend éleselméjű őrei azonnal felismerték a forradalmi helyzetet
és a kezükben lévő ”kádár-kolbásszal” jóllakatták azokat is, akik
egyébként nem voltak olyan nagyon éhesek… Őszintén szólva én
se számítottam arra, hogy egy csinos hurkával a hátamon térek nyugovóra… Bizonyára parancsra cselekedtek, mert normális
ember – kedves pogózók – egy koncerten nem verexik… De mint
már más helyen írtam volt: nincs harag!
A mai „kőkeményrokkereknek” nem ártana egy kis zenei barangolást tenni a rock hőskorában. „Másképp dobogna a szívük…”
Kutya! Kutya! Kopaszkutya! – gyengébbek kedvéért ez egyben
egy film címe is! Itt most a sok jókívánságnak összművészeti
(igényeseknek Gesamtkunst) színezetet ad a szerző.
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Aztán teltek múltak a dolgos hétköznapok. A 80-as évek legelején már a városban pörögtünk. Az Avason voltunk igazán
elemünkben. Kossuthos gimnazistaként gyakran múlattuk az
időt a Bortanyán: száraz vörösbor és kóla, csusza a gyenge
gyomornak. A közülünk romantikus lelkülettel és muzikális érdeklődéssel megáldottak egy erős III. osztályú cigányzenekar
produkciójában találhattak felüdülést… Bár igazán fáradtak nem
voltunk soha! Mindez a néha-néha felbukkanó turistacsoportok
társaságában, de mindenesetre rejtve a külvilágból érkező kíváncsi tekintetek elől. Bizony! Bizony! Akkoriban még bujkálnia
kellett a tisztességes diákembernek, ha meg akart inni egy pohár valamit…
A jobbára illegálisan működő „magán borkimérések” savanykás
idei borából november táján (!) csak a jobb állóképességgel rendelkezők fogyasztottak… Így melegítettünk a majdan eljövendő
„VéBéKás”, értsd „boroskólás” Gárdó (értsd Gárdonyi Géza Művelődési Ház)-béli bulikra.

Tapolca azonban visszahúzott. Gyakran buliztunk egykori lakrészünkben. Sőt a szerenád utáni „afterparti” is itt zajlott! Aztán
hosszú csend borult a tájra.
Majd csak jóval később, a „módszerváltás” éveiben tértünk vis�sza, immár a felsőoktatás kereteibe illeszkedni nem tudó (vagy
nem is akaró?) Bölcsész Egyesületben, de főként a Miskolci
Egyetemen folytatott bölcsészeti tanulmányaink kapcsán. Újra
fűtöttük a kihűlt falakat! Színes társasági (és egyéb…) élet alakult
ki csodálatos harmóniában a ház aktuális lakóival (öcsém és
kis családja). Ők is élvezték a nagyszülői gondoskodás minden
gyönyörét: komfort nélküli egy szoba-konyha, WC „am Ende das
Ganges”!
De a „Szittya nem roggyan!”, ha kell, a saját üstökénél fogva is
kihúzza magát a bajból: az öcsém (később mink is, gondtalan
diákok) folyamatos „erődítési munkálatokat végeztünk” a házon,
ami főleg abból állt, hogy az általunk fölöslegesnek ítélt „hozzátoldásokat” elbontogattuk. A befejezés az esetek többségében bizony még mai napig várat magára… A visszaépítés terén
azonban csak minimális, szabad szemmel is látható eredményt
tudtunk elérni… „Trümmermänner”

A magyar építőipar már akkoriban is komoly munkaerőhiánnyal
küzdött. Így jutott el hozzánk műszak után egy „öreg szaki”. Már
az első munkanapon felmérte, hogy innen menekülni kellene, de
az ital utáni vágya erősebb volt minden józan megfontolásnál. A
lelkem egy egész ”műszakon át” várta, hogy majd hozzuk a sörét
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és vidámabban megy majd a munka. Persze nekünk mindenre
volt akkoriban pénzünk, csak az ő sörfogyasztására nem. Ezért
egyszer csak megunta a dolgot, elővett egy ötszázast és lezavart valamelyikünket a „Kerítés Presszóba” tíz üveg sörért. Aztán ez lett az ő hattyúdala. Jó barátságban váltunk el egymástól.
Azóta sem láttam…
Csakúgy, mint a korszak emblematikus, helyi illetőségű, bűnöző
életvitelt folytató, „Szandokán” művésznéven elhíresült figuráját. Róla hosszú oldalakon keresztül értekezhetnék, ezt most
azonban mégsem teszem. Helyette elmesélem azt a történetet,
amely hosszú évtizedek elhallgatása után végre az őt megillető
helyre („ins rechte Licht”) állítja alakját.
Egy ködös novemberi napon árok ásására kényszerültünk (csőtörés vagy valami ilyesmi történt). Szandi vidáman, öltönyben,
ingben „nyekkenendőben”, nyakában egy feszülettel, amelyre
a korpuszt befőttesgumival erősítette fel (állítólag leánykérőbe
menet …) vidáman odaköszönt az öcsémnek, aki a komoly munkára való tekintettel megpróbálta rövidre zárni a diskurzust. És
itt jön az emberi nagyság: Szandi felismerve a helyzet komolyságát, és hogy szakmába vágó problémába ütközött, félmeztelenre vetkőzött és kiásta azt a fránya gödröt. Megköszönte a
lehetőséget, néhány szakmai tanáccsal látta el az érintetteket
és vette a kalapját. Külön díjazást vagy sikerdíjat nem fogadott
el! A mi napig értetlenül állunk a történtek előtt… Az öcsém szerint nem volt már akkor teljesen józan…
Apropos! Ki tud valamit „Desiderius Lupus”-ról született Farkas
Dezsőről?

Ez a Pázmány-kép az én ágyam fölött volt. Az Ő szellemében komoly felekezeti
viták zajlottak úton-útfélen!! Büszkén állíthatom, hogy szállásunk rövidesen a katolicizmus egyik fontosabb fellegváraként vált ismertté a környéken. Legalábbis a
magára adó, művelt körökben!
Származási helye: a Nyíregyházi Megyei Kórház folyosója... Mindenáron velük akart
jönni!! Nem hagyhattuk ott!

Az enyhe évszakok még jó esélyt adtak a túlélésre, de a tél az
nem volt tréfadolog. Talán az 1991-92-as telünk volt a legkeményebb: a szobánk előtt úgynevezett „előke” elbontásával közvetlen kapcsolatunk keletkezett az égiekkel. 20 mázsa szén és a
küszöbünkre hulló hó társaságában vidáman teltek az esték...
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A zord téli időjárás gyakran kényszeríti meggondolatlanságra az
embert. Így járt maga Szandokán is, aki egy komor téli napon törte ránk a Meggy kocsma ajtaját. „Nyomomban vannak a kopók!”
felkiáltással. És valóban, röviddel azután, hogy gyorsan megivott
valamit és lejmolt néhány cigit, el kellett tűnnie a Majom irányában. A keresésére kirendelt nyomozóktól tudtuk meg, hogy
néhány hétvégiház feltörésével, valamint gázpalackok eltulajdonításával vádolták meg, esélyt sem adva a védekezésre. Ezt a
ténykörülményt ellensúlyozandó, nevezett gyanúsított hollétével
kapcsolatos kérdések vonatkozásában valamennyien nem emlékezőnek vallottuk magunkat, ezzel vállalva a bűn oldalára való
sodródás veszélyét.
Szoba-konyhás lakrészünk legendás lakói voltak H. József és kis
családja.
A családfőről dióhéjban annyit érdemes tudni, hogy az 56-os
események kapcsán költözött be, afféle önkényes lakásfoglalóként. Nehéz idők voltak! De álltuk! Maradtak is egy darabig. Csak
a 80-as évek elején tudtuk őket kifizetni.
Jóska – mint amolyan megrögzött bűnös – több ízben is a hatóságok látókörébe került. Az egyik legnagyobb visszhangot
keltő akcióját útban hazafelé követte el a Kisvadász Étterem
sérelmére.
A tényállás szerint az italon túl az éhség is szerepet játszhatott
ebben az igen csúnya ügyben. Jóska ugyanis röviddel a cél előtt
benézett még az akkor már egy jó ideje zárva lévő étterembe,
hogy elverje azt a fene nagy éhségét. A nyomok az alig 50 méterre lévő szállásáig vezettek. Még aznap éjszaka kattant a bilincs Jóska csuklóján! Aztán sokáig nem hallottunk róla semmit…
Sokan úgy tudták, hogy Afganisztánba ment narancsot szedni.
Megint mások szerint pedig az egyetemen volt…, spirituszban?
De térjünk vissza a gondtalan egyetemi évekhez.
Nagy „albérleti élet” volt akkoriban Tapolcán. Szinte minden utcában lakott egy-egy használható társaság.
Velük és az arra alkalmas más kollegával összefogva – egy előre
meghatározott forgatókönyv szerint – sokszor indultunk Hejőcsaba irányába, ahol a Gárdonyi Géza Művház felhőtlen szórakozást
és számos szellemi kalandot kínált a megfáradt bölcsésznek.
Így volt ez azon a napon is, amikor a buli (azaz ZTE= Zenés Táncos Eszméletvesztés) a zongorán bemutatott zárótánccal, valamint a porral oltó berendezés teljes tartalmának a gyanútlan
ünneplőkre történő ürítésével ért véget. Igaz, ez néhány hetes
szilenciumot vont maga után, de többek szerint megérte a dolog.
Azt kapta mindenki, amit megérdemelt!!
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A visszaút az idő előrehaladott voltára való tekintettel azonban
gyalogszerrel történt – olyan hajnali 5 óra lehetett. Rendkívül
megbízható segítségünk volt a Hejő-patak, amelyet folyásával
ellenkező irányban követve előbb vagy utóbb (de inkább csak
utóbb…) át lehetett jutni a túlsó partra az édes otthon irányába.
Ez nekünk első alkalommal az Éden Camping magasságában
sikerült… Talán a régi gyerekcsínyek emléke – de az is lehet,
hogy csak egy hirtelen ötlettől vezérelve – a Kisvadász Étterem
parkolójában álló régi, Ikarus típusú turistabusz tetején kívántuk
lekerekíteni az igazán fergetegesre sikeredett bölcsész bulit. A
feljutást és a zenei inzultust („Olyan vagyok, mint a csillagos éj!
Lerí az én pofámról a szerelem a sötétben.”) követően azonban
hosszú ideig nem tudtunk lekecmeregni a busz tetejéről a földre... Innen már csak 50 métert kellett aztán megtenni hazáig,
ahol a többiek még az igazak álmát aludták, egészen addig,
amig tettestársam elektromos gitárján hangrobbanás-szerűen
el nem játszotta a „Szmog an dő vóter” –t. És itt volt erőnk végleg elhagyott bennünket…
Összegzésként megállapíthatjuk tehát, hogy gyakorlatilag permanens mulatozás folyt a szülői házban és azon kívül is.
De figyelmezz gyászos utókor, mert „Egyetlen percünk sem
volt léha!”
Önző módon szeretném egy a XX. század derekán átívelő klas�szikusnak mondható sportpályafutás rövid bemutatásával érzékeltetni azt, hogy a sport magyarországi hőskora miként kapcsolódott össze három generáción keresztül egy, a most az 50-es
éveinek derekán járó unoka emlékezetében.
Teszem ezt elsősorban azért, hogy gyermekeimnek örökül hagyhassam.
Az írás során számos olyan körülménnyel, adattal találkoztam,
amely a gyatra emlékezet, vagy az adatközlő halála miatt végleg
feledésbe merült. Sok dolgot sikerült azonban kiderítenem. Köszönet illet ezért mindenkit, aki segítséget nyújtott a kutatásban.
Nekik hálám jeléül e füzetecske egy-egy példányát szeretném
majd átnyújtani.
Reményeim szerint ezt a teljesnek nem mondható családtörténetet nem csak a sportkedvelők találják majd érdekesnek, hanem azok is, akik szeretnek egy kicsit „régi dicsőségünk” „éji
homályban” való késlekedésén elmerengeni.

Hangkulissza á la Kisvadász Étterem – a korszak nagy magyar
slágerei mellett még ezek szóltak a tapolcai éjszakában: Flor
de lis / Desafinado / So danҫo samba / Triste / Chega de Saudade / Garota De Ipanema / Outra vez / Meditation / Bésame
Mucho…
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TISZTELGÉS EGY
„MISKOLCI ŐSTEHETSÉG”
ALL ROUND-SPORTSMAN
EMLÉKE ELŐTT
A visszaemlékezés egy a vidéki magyar sport hajnalán aktív miskolci sportolóról szól, aki ugyan nem ért el világraszóló eredményeket, de közvetlen közelről részese volt ennek a hősi korszaknak, amikor az eredmény mellett sok múlott az elszántságon és
a sport szenvedélyes szeretetén. Erről és nem többről szól ez a
füzetecske! Történetünket természetesen a legendás játszótársak impozáns körképe teszi teljessé. A nyájas olvasót csupán
csak ott terhelem adatokkal és személyes vonatkozással, ahol
ez megkerülhetetlen. Reményeim szerint sikerült a megfelelő
egyensúlyt megtalálnom.
Hősünk a 1920-as években tizenévesként kerül a sport vonzásába. Atlétika, gyorskorcsolya és labdarúgás. Villámkarrier, majd
egy betegség, aztán újrakezdés és edzői tevékenység. Ezek a
pályafutás legfontosabb állomásai. Ezzel párhuzamosan képet
kaphatunk a civil élet egyes fordulatairól is. Ezek szétválasztása akkoriban még nem okozott nehézséget, bár döccenők itt-ott
előfordultak…(Edzői tevékenysége talán másodlagosnak tekinthető. Bár számos országos bajnokság is fűződik ifjúsági és női
labdarúgó csapataihoz.)

„TEMPÓ, HUNOK! -

lefutások, gólok, gólpasszok”

Az iskola akkoriban a testedzésen túl lehetőséget is biztosított
a versenyszerű sportoláshoz. Az ifjúsági sport (ma talán tömegsportnak nevezhetnénk) volt a kezdet, majd a felnövekvő generációk adták a különböző sportágak első felnőtt sportolóit. Nem
volt egyáltalán szokatlan dolog az, hogy egy sportember több
sportágban is jól, sőt kitűnően teljesített.
Érdekes adalék, hogy Radnóti Miklós is szinte ugyanebben a korszakban ugyancsak kereskedelmi tanulóként kiváló atléta volt,
több versenyen is érmet nyert, és a labdarúgásban is jeleskedett. Más párhuzamot a két fiatal sportember között szorgos
kutatásaim ellenére sem sikerült találnom…
Azóta nagyot fordult a világ: manapság a mindennapi testnevelés
borzolja a kedélyeket…. Akkoriban lebeszélni sem lehetett volna a
fiatalságot a sportról. Hát így múlik el a világ dicsősége…
A szerző csupán rövid és jelentősnek igazán nem mondható
sportkarriert futott be. Így a sportról alkotott véleménye szekunder, tehát csupán a nagy elődök attitűdjén keresztül értelmezhető.
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RÉGI IDŐK FOCIJA
„Fülszöveg”

A miskolci sporttörténet kezdeteinek rövid felvázolásához a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár és a miskolci Herman Ottó
Múzeum közös kiadásában 2003-ban megjelent Miskolc Története monográfia IV/2. kötetében található részeket hívja segítségül a szerző.
Elsőként a Miskolci Tornaegylet (1888) és a Miskolci Atléta Kör
(1889) alakult meg. Ez utóbbi egyesület fiatalokkal is foglalkozott, tagsági korhatár – az általánosnak mondható 20 év helyett
– 16 év volt. (Csak érdekességként jegyzem meg, hogy 1926-ban
ebből a klubból nőtt ki a Miskolci Attila Kör a MAK!). A korcsolyázás művelésére és terjesztésére 1874-ben Miskolci Korcsolyázó
Egylet néven egyesület alakult.

mozgató eseményekké a labdarúgó-mérkőzések váltak, ahová
társadalmi hovatartozástól függetlenül szívesen eljártak a férfiak
és a nők egyaránt.”
„A futballisták főként a diákság köreiből, az iparosság fiataljaiból
és magántisztviselőkből kerültek ki. (…) A háború előtti felfelé
ívelő időszak után a futball is visszaesett. 1915-16-ban csupán
jótékonysági mérkőzések zajlottak a városban. Az 1916-ban beindított Hadi bajnokság végén az MVSC csapata is visszalépett a
küzdelmektől.
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy „a 10-es évek elejére kialakult egy polarizált, minden társadalmi réteg (polgárság, munkásság, tisztviselők, kereskedő) ízléséhez igazodó sportélet a városban.”
Rózsa György: A sportélet kibontakozása. Sportesemények és eredmények a kiegyezés utáni Miskolcon (1039-1052. old.)

1908-ban alakult meg a Miskolci Sport Egyesület az MSE.
A sportegyesületek szervezkedése sportágaknak megfelelően
történt és mindvégig megmaradt a társadalmi-vallási rétegződés, ami általában az egyesületek elnevezésében is kifejezést
nyert.
A Diósgyőri Vasgyárak Testedző Körének (DVTK) (1910) és a Diósgyőri Atlétikai Clubnak (DAC) (1912) megalakulása a vasgyár
támogatásával is erre a korszakra esik.
A külön egyesületek alakításában a MÁV járt az élen. A kizárólag vasutasok számára szervezett Miskolci Vasutas Sport Club
1911-ben alakult. Ugyancsak ebben az évben jött létre a Miskolci
Munkás Testedző Egyesület az MMTE.
1912-ben alakult meg a Miskolci Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak Sport Egyesülete, az MKASE.
Egészséges rivalizálás alakult ki a város sportegyesületei között, amely a miskolci sport felemelkedését szolgálta.
A meginduló versenysport ellenére az egyesületek fő célkitűzése azonban mindvégig a tömegsport ápolása maradt. A versenysport túlsúlya a tömegsport kárára a szocialista korszak jellegzetes terméke.
„A sport miskolci elterjedése terén az igazi nagy változást a labdarúgás megjelenése jelentette. A legnagyobb tömegeket meg26
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BAJA -> SZERENCS -> MISKOLC
-> (LIVERPOOL-CLEVELAND)

„természetes apám”
VARGA JÓZSEF
Született Varga József és
Rácz Erzsébet házasságából. 7 gyermekük közül
a múlt századforduló nagy
népmozgásainak köszönhetően Varga Gergely
(Miskolc, Pipisdomb 9.)
Barsi Jánosné sz. Varga
Borbála/Avasalja út 9.) és
Varga Zsuzsanna (Miskolc,
Aranka utca 7.) Miskolcra
kerültek, míg József, Mihál�lyal kitántorgott Amerikába.

PAS(Z)TROVICS ALADÁR
(1906-1996)
Egy 1951-ben készített
önéletrajza szerint
Szerencsen született
Varga József és
Pastrovics Anna
gyermekeként.
Elhunyt Miskolctapolcán

VARGA ISTVÁN
Hősi halált halt az első
világháborúban.
PASTROVICS ANNA
Született Baján Pastrovics
Antal és Gyulánszki Katalin
házasságából.
(Pastrovics Antal kl. (közlegény) elesett
az első világháborúban.)
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A KEZDETEK
TÖRÖK JÓZSEFNÉ
sz. Varga Zsuzsanna
(1865-1929)

Férjével borbély- és fodrászüzletük volt a Vörösmarty utcában.
Férjének, Török Józsefnek fogtechnikusi vizsgája is volt. Ők később örökbe fogadták Aladárt, Varga Zsuzsanna 1909-ben Amerikába távozott József öccsének fiát. Varga József Clevelandben
aztán jó útra tért és megnősült, két gyermeke született egy ottani
német borbély lányától. Az ügyet – Liverpoolon keresztül történt
kiutazás útján – eladva a Weidlich udvarban lévő kékfestőüzemét - már Pastrovics Anna rendezte, amúgy „flankéból”1. Perbe
szállt és az amerikai bíróság által megítélt tartásdíjból Varga
Zsuzsánna és férje Török József nevelték fel Aladárt. Aladár ezért
szerepel később az édesanyja nevén.
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Hősünk elemi iskolai tanulmányait az 1918. szeptemberében kelt
bizonyítványa alapján Miskolcon fejezte be.
Kisvártatva a fronton találjuk, ahol a város lakóival szándékegységben cselekedve kézifegyverekből nyitottak tüzet a város fölött repülő entente repülőkre. „Nekem magamnak hét revolverem
volt” – vallott később ezekről a nehéz időkről.
Miskolc városára támadó román erőkkel is felvette a harcot. A
tüzérség soraiban az ütegek lőszerrel való folyamatos ellátása
volt a fő tevékenysége! Ezzel kapcsolatban persze felmerül a
nevelőszülők felelősségének a kérdése is, de ezt most inkább
ne feszegessük…
A Miskolcra bevonuló románokról saját szemével szerzett benyomásai alapján megállapította, hogy a gyalogság mezítlábas
volt, a román tisztek (nyilván a francia mintákat követve) pedig
festették a szájukat és rendkívül kegyetlenül bántak a civil lakossággal. Huszonöt botot (douǎzeci şi cinci) akárki beszerezhetett magának…
Az 1920-21-es tanévben miskolci magyar királyi állami Hunfalvy
János Főreáliskola tanulója lett.
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Az 1921/22. iskolai év első felében négy tantárgyból (…) előmenetele elégtelen. Ugyan
ezen iskolaév végén javított, de csak főigazgatói
engedéllyel
tehetett
„javítóvizsgálatot”.
Tovább engedik, de
csak magántanulóként.
Főreáliskolai tanulóként elég rapszodikus teljesítményt
nyújtott több tantárgyból Is, ám Testgyakorlásból végig jeles osztályzatot kapott.
Arra, hogy mi okozhatta
ezeket a drasztikus formaingadozásokat, választ soha sem kaphattunk, mivel nem is volt tudomásunk arról, hogy nagyapa számára már akkor is fontosabb volt a sport, mint az iskola.

ban már mint „választható” jobbszélső került számításba.
Játszott a DVTK ellen, játszott az Kelet – Észak és az Észak – Dél
válogatott meccseken.
A Reggeli Hírlap szakírója szerint „A szélsők minden jó tulajdonsága megvan benne. Nagyszerű trükkjeivel (értsd cseleivel)
vonja magára a néző figyelmét.”; a Vasút csapatában „Csak Muhoray és Pasztrovics klasszis játékos.” A MKASE elleni bajnoki
mérkőzésen Pasztrovics egyik beadása gólpassz, 11-est harcol
ki, és gólt is szerez.
Fiatal kora ellenére tehát jól beilleszkedett a Miskolci Vasút csapatába, és egyre többször bizonyított az Északi kerület válogatottjában is.
A labdarúgó bajnokság szünetében egymást érik a városban a
mű- és gyorskorcsolya, az Avason a szánkó, a Bükkben (Szentléleken) pedig a síversenyek. A DAC vasgyárban rendezett versenyén az MVSC „korisai” tarolnak: Vitéz Pataky Gyula és Pasztrovics (mindketten az MVSC igazolt labdarúgói) kihasználták az
alkalmat és 500, 1500 és 3000 méteren elhoznak minden érmet.
(Mondják, hogy „a vér nem válik vízzé.” Nagybátyám, Imre Fejtø
is jeles gyorskorcsolyázó volt, csak éppen Norvégiában és az
1970-es években…)

Ezt támasztja alá, hogy az első alkalommal 1923. július 8-án a
Nemzeti Sport „Észak Kelet ellen” – címmel rövid hírt közöl a címoldalon. Itt találkozhatunk az országos sportsajtóban először az
akkor még csupán 17 éves Pasztrovics nevével.
Valószínűleg ekkor már több nagy csata állhat mögötte, mivel
bajnoki mérkőzések nélkül aligha lehet bárkiből az Északi kerület
válogatott játékosa. Az északi válogatott ezen mérkőzésére tehát
még tartalékként utazik el, de már ott találjuk a Debrecenben az
ügetőtéri sporttelepen vendégszereplő Észak szűkebb keretében.
1923 nyarán az MVSC színeiben szóhoz jutott még a nagy városi
rivális, a Diósgyőr elleni mérkőzésen, ahol „megfelelt” osztályzatot
kapott.
A Kassai AC 9 év óta először játszott Miskolcon. Ezen a találkozón a fiatal Pasztrovics „néhány veszélyes lefutásával” tűnt ki.
A DAC ellen még „sok gólhelyzetben volt határozatlan”.
Az Északi kerület válogatottjában is hamarosan bemutatkozott:
„a kemény küzdelmekben még nem edzett Pasztrovics az első
félidőben kevés labdát kapott, de később elég szépen dolgozott
és beadásai is sikerültek.”
Egy év sem telik el, és mind a klubjában, mind az északi válogatottban a „csatársor legjobb embereként” dicsérik majd a lapok.
1923/24-es Észak kerületi bajnokság I. A osztályában szinte valamennyi mérkőzésen pályára lépett. Ekkor a kerületi válogatott34
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Érdekesség, hogy Pasztrovics a szezon második felében Pásztor néven futballozott, mind a Vasútban, mind pedig az Északi
kerület válogatottjában. Ekkor már 10 gólig jutott, amivel a kerületi góllövőlista második helyezettje lett. A szezon második
felében is rengeteg mérkőzést játszott. A legnagyobb városi
rivális, a DVTK ellen „Muhoray klasszisa mellett” már „feltűnő
volt Pasztrovics hiánya”! A mérkőzés utóéletéről (félbeszakadt,
ügyészségi nyomozás stb.) itt nem értekeznék…
November elejére a „névhasználat dolga” is rendeződött: maradt a Pasztrovics!
A Nemzeti Sport 1925. november 7-i számában miskolci tudósítója által jegyzett híradásban arról számolt be, hogy a
Miskolci MTE egy középiskolai diák, név szerint Pasztrovics
Aladár kereskedelmi iskolai tanuló jogosulatlan szerepeltetése
miatt megóvta az MVSC – MMTE kerületi bajnoki mérkőzést.
Az MVSC és az MMTE „az utóbbi időben kölcsönös feljelentgetéssel igyekezett szorosra fűzni a barátságot.” (Reggeli Hírlap)
Az MVSC azt állította, és ezt dokumentumokkal is alátámasztotta, hogy ők Pásztort (értsd Pasztrovicsot) a KISOSz-tól kikérték. (Szeptember elejétől u.i. az MLSz egyesületeknek tilos
volt középiskolásokat a csapatukban játszatni.)
Az MMTE beadványa aztán az u.n. Országos Vidéki Tanács elé
került. Az OVT elutasította az MMTE óvását. Jött a fellebbezés
és egy egész ország várta, hogy mi lesz a „diákfutballisták”
sorsa.
„Pasztrovics (Pásztor) – az MVSC kiváló jobbszélsője – az ügy
folyományaként kilépett az iskolából, ezentúl magántanuló
lesz, s így semmi akadálya nem lesz további szereplésének.
Ez nagy nyereség az északi kerületre, mert Pasztrovics standard tagja a kerület válogatott csapatának is.”
Így mindenki jól járt: a klub és a válogatott is profitált a döntésből. Tudtommal Pasztrovics sem panaszkodott magántanulósága miatt, kereskedelmi érettségi vizsgáit már ebben az új
státuszában szerezte meg – lelkes szurkolói hathatós támogatásával…
„Az iskolai szabályok miatt” csapatának azonban olykor-olykor
nélkülöznie kellett a játékát.
Hiába az iskolai tiltás, az Észak válogatott színeiben tovább
zajlik a gólgyártás és „a szédületes lefutások és beadások
sorozata”.
Ezzel párhuzamosan az iskolai sporttevékenység is olyan lendületesen zajlott, hogy már a következő, 1924-25. tanévben
országos versenyeken szerepelnek a felső kereskedelmisták:
A Turul Sportkör szolnoki kerületi versenyén Pasztrovics 100 m
síkfutásban 3. (12 mp), távolugrásban 2. (5,94 m), gerelydobásban 1. helyezést (38,65 m) ért el.
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A Főkereskedelmi tanári kara - első sor

1925. június 15-én a Nemzeti Sport „Iskolai testnevelés” címmel ad hírt négy miskolci tanintézet (a főgimnázium, a főreál, a
kereskedelmi és a polgári) között „Úrnapján rendezett” atlétikai
versenyről.
Eredmények: 100 m síkfutás: 1. Pasztrovics ker. 12 mp; Súlylökés: 1. Farkas ker. 1084 cm; Távolugrás: 2. Pasztrovics ker.
580 cm; Diszkoszvetés: 1. Farkas ker. 3446 cm; Gerelyvetés: 1.
Farkas ker. 4295 cm, 2. Pácelt fg. 3720 cm, 3. Pasztrovics ker.
3580 cm.
A verseny után a Tiszai pályaudvaron a kultuszminiszter (Klebelsberg Kuno) pullmankocsijából kihajolva a következő szavakkal gratulált a vigyázban álló Simon Sándor igazgató úrnak és a
két atlétának (Pasztrovics és Farkas Babi):
„Köszönöm Önnek Méltóságos Igazgató Úr, hogy két ilyen
derék embert nevelt a magyar hazának!”
Ettől nagyobb elismerést iskolaigazgató nem
kaphatott akkoriban. Erős német akcentussal
hangzottak el ezek a szavak, amelyek a
két diák előtt megnyitották az igazgatói iroda ajtaját: ezután kopogtatás nélkül bármikor beléphettek
a Méltóságos Igazgató Úr irodájába, ahová a tanár urak csak
akkor mehettek be, ha hívattak
őket! A MASZ (Magyar Atlétikai
Szövetség) északi kerületi bajnokságán Pasztrovics az MVSC
színeiben indult. Az „egész napon át tartó esőben” egy 3. helyet
szerzett 200 méteres síkfutásban.
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„A kereskedelmi iskola sportmunkájáról csak a legnagyobb elismeréssel beszélhetünk.” (…)
„Az éven felmutatott rohamos fejlődés minden dicséretet megérdemel.” - tudósít a miskolci Reggeli Hírlap.
A Nemzeti Sport 1926. január 31-én megjelent vasárnapi számában a vidéki bajnokságért küzdő csapatok háza táján nézett
szét.

11 MÉRKŐZÉS - 80.000 NÉZŐ
ÉS 7 GÓL KÉK-FEHÉR
MEZBEN

A „Vidéki csapataink bírálata a két forduló között” címmel az
írás szerzője az érintett csapatok általános meggyengüléséről ír.
Külföldre, elsősorban Csehszlovákiába és Ausztriába, vagy pesti csapatokhoz távoznak/távoztak a legjobb játékosok. Az őszi
szezonban az MVSC került a „díszes első helyre”, ezért a DVTK,
a SAC és a MMTE mellett az MVSC labdarúgó csapatáról írva a
„felfrissítésre szoruló aránylag gyenge védelem” az állandó válogatott vitéz Pataky, csatársorában pedig a Muhoray-Gyuricskó
balszárny mellett, mint „legkiválóbb jobbszélsőt” Pasztrovicsot
emeli ki a cikk.
Miskolczi Napló 1926. február 5. számában „MTK tréning vidéki
játékosokkal” címmel közöl rövid hírt arról, hogy az MTK gyönge
tavaszi teljesítménye után vidéken keres „új krekkeket”, hogy a
fővárosba vigye őket, ahol „sokkal jobban van boldogulása a jó
futballistának”.
A terepszemle meghozta a kívánt eredményt:
„Itt láttuk az MVSC kiváló válogatott játékosát, Pasztrovics Aladárt, aki a tréningen felváltva jobbszélsőt és
belső csatárt játszott. Játékával a szakkörök figyelmét
is magára vonta, egész játéka alatt rendkívül eleven, ötletes és akcióképes volt. Nagy jövőt jósolnak neki, kérdés azonban hogy a fiatal, kétségkívül tehetséges játékos
nem gondolja-e meg a leigazolásig terjedő idő unalmát és
visszatér régi egyesületébe.”
„Távozásával érzékeny veszteséget szenvedett nem csak az
Északkerület, hanem az anyaegyesülete az MVSC is.”
Az MVSC őszről elmaradt mérkőzésein „meglehetősen nagy
hendikeppel áll ki”, mivel a csapatból kivált játékosok (Vitéz Pataky és Pasztrovics) természetesen már nem játszottak. Csak
érdekességként, és a történeti hűség kedvéért megemlítendő,
hogy a Vasút a tavaszi szezon első mérkőzésén az Ózdi TSE
ellen „óriási gólarányban” 13:1 (5:1) diadalmaskodott, és az örök
rivális DVTK előtt a szezon végén az I. A bajnokságot is megnyerte. Sőt, később a vidék legjobb csapata címet is elnyerte, és
Budapest bajnokával, az FTC-vel játszhatott döntő mérkőzést. A
döntőben a Fradi közepes formát mutatva, imponáló fölénnyel
4:0-ra verte a miskolciakat.
38

Amolyan klasszikus előkészítő szélsőként ez kimondottan jó teljesítmény. A kitűnő mérleg elsődleges oka az, hogy a balszélső
poszt kivételével az MTK-ban a csatársor minden részén kipróbálták az „fiatal akvizíciót”.
Pasztrovics ekkortól már az MTK tréningjein vesz részt.
Az MTK színeiben Pasztrovics első ízben, első ligás csapat ellen
1926. március 11-én játszik egy VAC (Vívó és Atlétikai Club) elleni
tréningmérkőzésen.”
1926. május 13. - Pesti Napló - „Miskolcról Budapestre”
„Az MLSz intézőbizottsága május 15-iki kelettel leigazolta az MTK részére Pasztrovics Aladárt, a Miskolci Vasutas SC fiatal és nagytehetségű volt kerületi válogatott
jobbszélsőjét. Valószínű, hogy az MTK vasárnap Prágában
a Sparta (Praha) ellen már beállítja csatársorába új játékosát.”
A Prágai Magyar Hírlap az MTK vendégszereplését a hétvége fő
eseményeként aposztrofálta: „A meccs iránt nagy érdeklődés
nyilvánult meg. Főpróbája lesz ez az összecsapás a két hét
múlva esedékes csehszlovák–magyar válogatott mérkőzésnek.” A Sparta Praha—MTK Budapest 3:1 (1:0) Prágában 15 000
néző előtt Pasztrovics bemutatkozására még nem került sor.
39

Pasztrovics is megmaradhat az MTK jobbszélső posztján.
Bemutatkozását nagy érdeklődés előzi meg!” írja a Reggeli
Hírlap.
MTK – KAC 6:0 (1:0); 1926. május 24. Hungária út, 10.000 néző
(bajnoki mérkőzés)
„Pasztrovics az MVSC-ből Pestre került fiatal szélső csatár gyors, technikás és ötletes játékosnak bizonyult, aki
minden akcióját használható centerezéssel fejezte be, és
ha kellett, a lövéstől sem idegenkedett.” (Sporthírlap)
Pasztrovics a 6 gól közül három gól előkészítésében vett közvetlenül részt. Sőt a második félidő 8. percében Opata szökteti Jenyt,
akinek beadásából Pasztrovics belövi csapata harmadik gólját.
„A miskolci Pasztrovics első szereplése kitűnően sikerült
és egy sikerült gólt is lőtt.” (Miskolci Napló)

Felső sor (balról): Pasztrovics Aladár, Busch Béla, Kropacsek Ferenc („Kropa”), Remete Imre, Kittl Gyula, Jény Rudolf, Senkey II.
Gyula
Középső sor (balról): Jimmy Hogan (edző), Steiner János, Kocsis
Ferenc, Kléber Gábor, Rebró Béla (a „Rakkoló”), Nádler Henrik
(„Pubi”), Kővágó Gábor, Tritz Lőrinc, Stoffián János („Stofi”),
Alsó sor (bal és jobb szél): Braun József („Csibi”), Molnár György
(a „Hangya”), Az „Orth Gyuri”, Opata Zoltán
Középen a vezetőség! Fehér cipőben a dúsgazdag klubtulajdonos emblematikus alakja – Ady szerelmének, Lédának a papája
–, maga Brüll Alfréd!

A Sporthírlap szerint:„Pasztrovics Miskolcról sokkal nagyobb
technikai tudást hozott magával, mint azt a közönség várta, beadásai minden esetben veszélyt jelentettek, minden
akciója duzzad az erőtől – és ami szokatlan, a biztonságtól. Az MTK-nak igen nagy erőssége lehet.”
Braun „Csibi” jobbszélső játékáról legendákat meséltek; Orth Gyuri minden idők
legjobb magyar labdarúgója; Kropacsek („Kropa”) Ferenc – a sokat emlegetett
jóbarát – minden idők egyik legvakmerőbb kapusa; Molnár „Hangya” György – a
legképzettebb magyar labdarúgó, a Braun-féle jobbszárny másik tagja.

Debütálás:„Pasztrovics–Kittl az MTK jobbszárnya a KAC ellen” (Nemzeti Sport 1926. május 21.)
„Pasztrovics sokat fejlődött az angol/ír tréner, Jimmy Hogan keze
alatt.” Az igazolási idő leteltével az MTK vezetése „már erősen
várta”, hogy kipróbálhassa a csapatban.
„Az ’új akvizíciók’ jól mozognak!” „A csatársor jobbszárnya tényleg szenzációs: Pasztrovics (volt MVSC), Kittl
(volt Zugló).” – írja ugyancsak a Nemzeti Sport tudósítója a
mérkőzés előtti utolsó tréningről jelentkezve.
Miskolcon is várják az első komoly bemutatkozást:
„Különösen nagy várakozás előzi meg Pasztrovics debut-jét, akitől az MTK vezetői is sokat várnak. Tekintve, hogy Braun mostanában centert szokott játszani, tehát
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Róluk valóban csak szuperlatívuszokban és tisztelettel lehet
beszélni: kitűnő sportemberek, szédületes krekkek, igazi karakterek, csupa szív nagy bohémek mind a négyen!
Amikor nagyapám meg merte kérdezni, hogy a KAC elleni sikeres bajnoki meccs után miért maradt ki a kezdőből az MTK
Sparta Praha elleni amúgy 1:4 végződött mérkőzésén, a nagy
Braun „Csibi”, az MTK egyik zsenije, azóta családunkban szállóigévé vált mondattal válaszolt: „Ja, Pubi, te még fiatal vagy!”
PASZTROVICS A KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉSEKEN JUTOTT MÉG JÁTÉKLEHETŐSÉGHEZ:
HAŠK – MTK 0:3, 1926. június 5. Délvidéki (Szabadka, 6000
néző) nyári túra – a második félidőben Pasztrovics „megrázza
magát” a bunyevác metropolis közönsége előtt és „ideális kornerét” Bus befejelte. (Bácsmegyei Napló)
Kaposvári MÁV–Turul kombináció– MTK 2: 6 (2: 4); Kaposvár,
1926. július 5. – egy félidő, két gól
SBTC – MTK 1:6 (1:3); 1926. július 12. – „Az MTK iskolajátékkal
győzte le az első félidőben nagyszerűen ellenálló salgótarjániakat.” Szebbnél szebb támadások után „(…) a második félidőben
Pasztrovics kétszer lövi a hálóba a labdát.” Az MTK „elsőrangú
játékot produkált, és amit a kék-fehérek a második félidőben
műveltek az a csapat fénynapjaira emlékeztetett”- (Sporthírlap)
Bocskay FC – Hungária 2:3 (1:1); Debrecen, 1926. augusztus 22.
Hungária – SC Hakoah Wien 4:2 (2:2); 1926. augusztus 29. (Hungária út, 25.000 néző).
Ferencváros – Hungária 2:4 (2:1); 1926. szeptember 12. (Üllői úti
sporttelep, 12.000 néző) – A Nemzeti Sport serlegmérkőzése) –
„Pasztrovics váratlan gólja nélkül (egy 22- méteres bombagól!)
még a remény látszata is eltűnt volna, hogy a Hungária a mérkőzést megnyerheti. Aztán a Hungária egy félidőre ismét a régi
félelmetes nagy csapatnak mutatkozott” (Sporthírlap)
Hungária – Vasas 1:1. (1:1); 1926. szeptember 29. (barátságos
mérkőzés) – „A Hungária egyenlítő gólját Senkey II. labdájából
Pasztrovics a 11-es tájáról védhetetlenül küldi a hálóba.” (Nemzeti Sport)
Slavia – Hungária 2:1 (2:1); Prága 1926. október 4. (15.000 néző)
– „A 23. percben Orth – kisebb rándulást kap – ezért elhagyja a pályát. Helyére Pasztrovics áll be jobbösszekötőnek (…)”
(Sporthírlap)
Hungária – Wiener Amateure Sportverein (Bécs) 2:0; 1926. október 17. (Hungária út 10.000 néző)
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EGY ÉRDEKES EPIZÓD (KACSA) A PESTI KORSZAKBÓL:
A miskolci Reggeli Hírlap tudni véli, hogy Braun Csibi a magyar
válogatott és az MTK zseniális jobbszélsője Amerikába igazol és
már a szerződést is aláírta az egyik ügynökkel.
Hurrá! „Ennek következményeként a miskolci Pasztrovics lesz az
MTK jobbszélsője.”- örvendezik a miskolci sajtó.
A hiteles források szerint Pasztrovics is aláírt ilyen külföldi (brazil) szerződést, és csak kevésen múlott, hogy nem távozott Brazíliába. A jó focistákat akkoriban vidékről Pestre, Pestről Bécsbe
vagy Prágába, onnan pedig, ki tudja, merre csábították a lelketlen játékosügynökök. Vándorló, globetrotter volt és nem más a
profi labdarúgó.

Július közepén „Budapest nagyegyletei megalakították (a 8 csapatos) profiligát”– tudósít a Reggeli Hírlap.
Eközben vidéken is elkezdődik a profi futball szervezése.
A távirat szövege csak ennyi: „A professzionista ligába Miskolci
Attila Kör néven benevezünk. Az óvadékkal szombaton érkezünk.
– Attila Kör.”
A szövetség besorolása alapján az Attila Kör a profi liga második osztályában kezdi meg szereplését.

1926. november 10. Az Est: „A Hungária és Ferencváros kombinált csapata vasárnap valószínűleg Bécsben játszik” Az igazság
viszont az, hogy a Hungária-FTC, illetve Újpest kombinált csapata helyett csak (!) a Ferencváros játszott, de nem Bécs városában, hanem Miskolcon, méghozzá az Attila Kör ellen:

Leszerződött játékosai ekkor még nem voltak az Attilának. A
helyi sajtó szerint nem kis túlzással, vagy éppen szó szerint az
„utcán fogdossák össze a profi játékosokat”.
A színfalak mögött Miskolc első profi labdarúgó csapata az Attila tárgyalásokat folytat a Hungáriával Pasztrovics „kiadatása”
ügyében. Miskolcon a Husos elleni első bajnokin már sokan a
csapatban látják…
A Hungária azonban hajthatatlan. Pasztrovicsért szeptember végén még egyik másik szélsőjéről, a válogatott, de kevésbé gólveszélyes Senkey II-ről is hajlandó lett volna lemondani.
A Miskolci Napló augusztus 10-én „a legjobb magyar középcsatárt (Siklóssy!)2 leszerződtette a Miskolci Attila Kör” bombasztikus címmel számol be a gőzerővel folyó csapatszervezésről
és az előző nap délutánján megtartott első „hivatalos edzésről”, ahol az összes leszerződtetett játékos és az alkalmi tréner
maga Orth György és kis csapata is megjelent!
1926. november 26. – Miskolci Napló

1926. augusztus 18 – Miskolci Napló – „Pasztrovics miatt a Hungáriával tárgyal az Attila Kör”
A Reggeli Hírlap értesülése szerint (…) „sajnos ez (az Attilához
való szerződés) minden valószínűség szerint nem fog menni,
mert már leszerződött az MTK-hoz.”
Többször úgy nézett ki, hogy a Hungária átengedi Pasztrovicsot,
de „a fővárosiak az utolsó pillanatban mindig meggondolták…”
Végül, mivel kevéssé tudták foglalkoztatni, ezért most mégis átengedték a játékjogát az Attilának.
„Pasztrovics, aki egy év előtt Miskolcról indult, mint
„őstehetség” a főváros meghódítására, egy fél esztendőre
kölcsönbe visszament a miskolci Attilához.”
1926. november 27.
A Miskolci Napló és természetesen a város sportszerető közönsége már egész héten lázban égett!
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Miskolci Napló, 1926. november 26.

Sőt benne látják a feljutás zálogát. Csak az volt a kérdés, hogy
kinek a helyén fog játszani.
„Játéka iránt élénk érdeklődés mutatkozik a városban.”
És lőn:
1926. NOVEMBER 28. ATTILA - PESTERZSÉBET II. LIGA - BAJNOKI
MECCS
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Az „Attila fiúk” következő mérkőzésére december 5-én került sor.
Budapesten vívtak Magyar Kupa mérkőzést, méghozzá az FTC
ellen. A kezdő csapatban a jobbszélen nevezték Pasztrovicsot.
Játékára azonban a mérkőzés jegyzőkönyve szerint nem került
sor… A budapesti Sporthírlapból tudhatjuk meg a szomorú hírt!
Pasztrovics hónapokig nem futballozhat.
Orvosai tüdőcsúcshurutot állapítottak meg!
(Sporthírlap 1926. december 11.)
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A „Hungáriától visszaszerzett”
Pasztrovics
játékában sajnos nem
sokáig (egy mérkőzés
erejéig)
„gyönyörködhetett” a miskolci közönség. (Magyarország
1927. január 30.)
„Nagy elbúsulással beszélnek Pasztrovicsról.
„Nem bírta Orth tréningrendszerét,
kondíciója teljesen leromlott.”
„Hármas orvosi vizsgálatnak vetették alá… játékáról egyelőre
szó sem lehet.” „Pasztrovicsot három hónapra szanatóriumba
küldi az Attila.” (Magyarország)
A Miskolci Napló szerint az Attilánál még nem tudják, hogy mi
lesz Pasztroviccsal. Betegsége miatt tárgyalni kell a Hungáriával.
„Kényszerhelyzetben vagyunk! Az ő pótlásáról gondoskodni kell.”
„A debreceni szanatórium sajnos nem tudott biztató választ adni…” (Miskolci Napló – 1927. március 24.)
Pasztrovicsot a Hungáriának kellett visszaadni, szabadlistán
(1927. június 25.).
Ezután másféléves szanatóriumi kezelése alatt csak elszórtan találkozunk néhány híradással:
„Pasztrovics az MVSC trénere. A volt MTK-játékos felépült
hosszú betegségéből és amatőr alapon elvállalta a (diósgyőriek?) trenírozását.” (Sporthírlap 1928. február 4.)
1928-ban Ózdra került, ahol a kohászatnál légkezelőként dolgozott. Valójában a kohászat forró levegője volt gyógyulásának egyik
fontos tényezője. Mellesleg a helyi labdarúgócsapat edzését is
elvállalta.

ÚJRA PIROS-KÉKBEN

Az olasz AS. Roma játékosának kezében látható az Attila régi
csapatzászlaja (máshol fel nem lelhető!).

1929. MÁRCIUS 31-ÉN A NEMZETI SPORT ÍGY SZÁMOL BE
PASZTROVICS VISSZATÉRÉSÉRŐL:
„Pasztrovics, ki betegsége miatt másfél éve nem játszott már,
újra leszerződött az Attilához s ma már játszik is a P. Husos
elleni meccsen, mégpedig a jobbszélen (!). Pasztrovics a múltvasárnap már részt vett egy tréningmérkőzésen az Attila csapatában, s akkor pompás formát árult el, s így nagy érdeklődés
előzi meg mai játékát.”
Álló sor: Pasztrovics, Kripkó, Rieff, Muhoray, Kautzky, Siklóssy,
Friesz, Klein „Pimpi”
Térdelnek: Janovitz, Müller Selinger;
Alsó sor: Maszlonka, Németh, Dankó

1929. április 1-én immár gyógyultan visszakerül Miskolcra! Álláshoz jut Miskolc város Javadalmi Hivatalában: I. osztályú felvigyázó,
könyvelő, helypénzszedő-iratkezelőként.
A köztes időben a Miskolci Attila több nagysikerű külföldi túrát tett. Játszottak Franciaországban, Lengyelországban és Dél
Európában is. Ennek során 1927. júliusában egy igazán sikeres
spanyol-olasz túrán vitézkedtek a miskolci Hunok. Az AS Roma
ultráinak honlapján érdekes korabeli (olasz nyelvű) cikkek áradoznak két Attila elleni mérkőzésről: AS. Roma A -Attila di Budapest (!!) (1:0); AS Roma B-Attila (0:6). A kor viszonyaihoz képest a
miskolci sajtó is beszámol igaz kis késéssel a túra legfontosabb
eredményeiről: például innen tudhatjuk meg, hogy (1:2) lett az FC
Barcelona - Attila mérkőzés végeredménye…
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„TEMPÓ ATTILA!”
És az Attila beindult…

Már mindenki elkönyvelte a az eredményt, amikor Pasztrovics
az utolsó percben „egy kapu előtti kavarodásból” a hálóba vágja
a győztes gólt!!

1929. április 14. Miskolci Napló

Két gólja előtt Pasztrovics három teljesen tiszta gólhelyzetet kihagyott… „A csatársorban a Pasztrovics–Pomázi szárny csinált
mindent, a többiek feltűnően rosszak voltak.” (Nemzet Sport)

1929. április 22. Miskolci Napló

1929. április 29. Miskolci Napló
1929. április 2. Miskolci Napló

És valóban! „A Klein „Pimpi”-vel és Pasztrovics-csal megerősödött Attila – 2000 néző előtt – „biztosan gyűrte maga alá a
Husos legénységét.” (Nemzeti Sport)
„A csatársornak, de az egész csapatnak nagy nyeresége Pasztrovics reaktiválása, aki minden hozzákerülő labdát okosan és
használhatóan játszott meg, de nagyon sok szép labdája a belsők miatt kárba veszett.” (Miskolci Napló)
„A csatársorban a hosszú ideig betegeskedő Pasztrovics remekelt” – Siklóssy gólpasszából egy pompás fejessel szerezte meg
a vezetést az első félidőben.

Az amatőr válogatott elleni barátságos mérkőzésen Siklóssy,
Pasztrovics (2), Maszlonka és Péterfreund voltak eredményesek. „Pasztrovics minden labdáját okosan játszotta meg.” (Miskolci Napló)

1929. május 6. Miskolci Napló

1929. április 8. Miskolci Napló
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A teljes csatársor remekelt! Góllövők: Siklóssy, Pasztrovics, Pomázi és Klein ”Pimpi”
„A csatársorból a jobbszárny dicsérhető meg.” (Nemzeti Sport)
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1929. május 13. Miskolci Napló

1929. június 24. Miskolci Napló

Góllövők: Siklóssy (2), Pomázi (2), Pasztrovics (2)…

„Pasztrovics játéka kielégítő volt, de „az összekötők nagyon
gyönge játékot produkáltak…”
A mérkőzést eldöntő gólt Pasztrovics szerezte, „Pimpi” sarokrúgását követően védhetetlen sarkos gólt rúg.” (Sporthírlap)

A soron következő két bajnoki mérkőzésen a riporter „nem lankadó figyelemének” köszönhetően megint „Pásztor” néven szerepelt Pasztrovics…

1929. május 27. Miskolci Napló

1929. július 1. Miskolci Napló

„Pásztor” sok jó lefutással és egy gólpasszal járult hozzá a csapat győzelméhez. (1929. június 10., Miskolci Napló)

A 9-10 ezer főnyi hazai közönség mellett 400-500 főnyi miskolci szurkoló érkezett a mérkőzésre. A tét óriási volt! Feljutás
az első ligába!
„Feszült érdeklődés és nagy izgalom előzte meg a mérkőzést…” Aztán felhangzott az Attila jól ismert csatakiáltása:
„Tempo Hunok”
A Sporthírlap tudósítása szerint a mérkőzés vége előtt 8 perccel,
az Attila egyenlítő gólját követően „a kistrübűnről kövek hullanak
a pályára” – persze nem maguktól… 3 perc múlva az Attila azonban elveszíti a mérkőzést… Így még egy (harmadik) osztályozó
mérkőzést kellett tartani.

„Pásztort” túl erélyes játéka miatt a meccs végén kiállítják… De
előtte még két gólt berámolt az ellenfél kapujába. A profiszövetség büntetése: 12 és fél Pengőre rúgott!!

1929. július. 8. Miskolci Napló

1929. június 17. Miskolci Napló

„Úgy Pasztrovics mint Siklóssy játékán érződött, hogy nem fittek…” Szép beadásokon és szögleteken túl nem futotta az erejéből.

Minden a szalagcikkben… Kivéve az a nem mellékes tény, hogy
az Attila a hosszabbítás utolsó percében veszítette el a mec�cset… Ilyen a sors! Az Attila nem volt rossz: „A csatársorban
Pimpi és Pasztrovics voltak a legkiválóbbak.”

A Reggeli Hírlap szerint: „Pasztrovics a héten súlyos betegségen esett át, így vasárnapi szereplésére nem lehet számítani.”
Az Attila jobbszélső poszton tartalékkal áll fel. „Ez a változtatás
megbonthatja a csapat egységét és befolyással lehet akár az
eredményre is” – véli a Reggel Hírlap
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ÉS ELÉRKEZETT A HARMADIK
OSZTÁLYOZÓ NAPJA!

A III. Kerület FC elleni 3:2 győzelmet hozó barátságos tesztmérkőzést jobbösszekötőként még végig játszotta – igaz megint
Pásztor néven…
A Reggeli Hírlap augusztus 17-i híre: Pomázi, Pasztrovics és Muhorai kivételével az Attila minden volt játékosa aláírta a szerződését.
Az Admira Wacker (Bécs) elleni barátságos mérkőzésen (3:2)
azonban Muhorai és „Pásztor” is csapatban volt: egy gólpassz
és egy kihagyott büntető a mérleg.
Legközelebb október 8-án a Bocskay ellen lép pályára a második félidőben és két góllal veszi ki részét az 5:1-re végződött
rangadó sikeréből. Tehát élő szerződése van! A Bástya elleni
bajnokira azonban nem nevezik, amiből arra következtethetünk,
hogy egészségi állapota továbbra sem kielégítő.

1929. július. 15. Miskolci Napló

„A legvérmesebb fővárosi drukkerek szerint is legalább négy-öt
gólos győzelmet érdemelt volna az Attila.”

Október 24-én, a soron következő Hungária ellen lejátszandó
mérkőzésen foglalkoznak Pásztor beállításának a gondolatával,
de aztán mégsem utazik el Pestre.

„Az Attila nem csak győzött, de meghódította a budapestieket is.”

November 3-án Debrecenben egy félidőt tud játszani a Bocskay
ellen.

Miskolc győzelmi mámorban: „… ezen a vasárnapon az Attila
győzelmének örömére valószínűleg többet kerestek a vendéglősök, mint az egész rosszul sikerült nyár alatt.” (Reggeli Hírlap)
A levonuló Vasas drukkerei sajnálkozva kiáltják oda a csapatnak:
„Tempo hunyók”…
A csapattal szinte egyszerre ér a hír Miskolcra: Pruha Antal kitűnő játékának köszönhetően meghívást kapott a csehek elleni
mérkőzésre a magyar válogatottba!

1930. január 23. Sporthírlap: „Az Attila munkához látott” – Opata
a csapat játékos-edzője – Pasztrovics is megjelent a tréningen.
Opata Zoltán aztán másfélévig lesz játékos-edzője valamint számos Attila siker kovácsa. Távozásakor rövid, de annál szívhez
szólóbb levél-üzenetben búcsúzik el Miskolc sportszerető közönségétől.

-----------------------------------„Pasztrovics ismét megbetegedett. A miskolci Attila változatlanul kutat…”
(1929. augusztus 3. Sporthírlap)
„A jelenlegi csatársorból az új I. osztályú szezonban csak
Siklóssy, Pasztrovics és esetleg Pomázi maradhat - véli „Egy
sportszemlélő” a Reggeli Hírlapban (július 26.) közzétett nyílt levelében. „A legsürgősebb és fontosabb teendő a csatársor felfrissítése és megerősítésé. (…) Pasztrovics betegeskedése miatt
nem teljes értékű játékos, állandó szerepeltetése sajnos nem
lehetséges.
A csapat első őszi (július 31.) tréningjéről Pasztrovics betegsége
miatt felmentést kapott.
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Az újévben március 22-ig kell várni a „régen játszott Pásztor”
első szerepléséről szóló hírre: egy félidőre a Losonc elleni barátságos mérkőzésen lép pályára.
A Ferencváros elleni bajnoki mérkőzésre (március 30.) Pásztort
is nevezik a csapatba. Hosszú kihagyás után végre ismét végig
a pályán van, és ügyesen is játszik a világbajnok Uruguay válogatottját nemrég 3:2-re legyőző FTC ellen: bead, kapura lő, sőt
gólhelyzetbe is kerül, és mint mindig, veszélyesek a beadásai is.
Érdekes adalék a mérkőzésről beszámoló sajtó hozzáállásáról:
a miskolci lapok meg sem említik Pásztor játékát, míg a Nemzeti
Sport cikkében 5 alkalommal írják le a nevét: „Van benne kvalítás, de nincs benne a gyakorlatban.”
– írja a Nemzeti Sport tudósítója. Sőt az NS idézi a játékosok
mérkőzés közbeni megjegyzéseit is: „Ilyen helyzetünk nem igen
lesz még egy!”
– mondja Pásztor az öltözőbe vonuláskor kihagyott helyzetére
célozva.
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A 1929/30. évi bajnokság végén Siklósival, Dankóval, Péterfreunddal, Janovitzcal és más korábban meghatározó játékossal
együtt Pasztrovics is szabadlistára került.
Aztán mégis immár jobbfedezetként még három mérkőzést
(Nyíregyháza, Bocskay, Turul) játszik az Attila színeiben az
1930/31. szezon első felében.

AZ AKTÍV JÁTÉKOSPÁLYAFUTÁS
UTÁN

Régi posztján legközelebb a Kassa ellen játszik.
1931 nyarán (július 14.) a DVTK elleni barátságos mérkőzésen
láthatjuk megint és kutatásaim szerint utoljára Pásztort jobbfedezetként a futballpályán.

Családalapítás 1930

És itt, 25 évesen véget ér egy tevékeny
sportpályafutás…
Sajnos fél tüdővel nem megy – nem ment a játék…
A Pluhár1-féle Magyar Sportegyesületek Története című mű
Személyi adattár címet viselő III. részében így ír:
„Pasztrovics Aladár vágóhídi kirendeltség-vezető, Miskolc.
Sportszereplését a labdarúgó-, atlétika- és korcsolyasportban
az MVSC, MTK színeiben kezdte, majd a Hungária, Attila kötelékében folytatta. Jelenleg a Miskolci MOVE tagja. Már 16
éves korában Észak kerületi válogatott és a Vidéki Kupa győztes csapat tagja volt. 19 éves korában az MTK-ban, később
a Hungáriában, mint jobbszélső játszott. Sportsérülése miatt
egy ideig visszavonult, de 1926-ban már az Attila csapatában szerepelt. Eredményes játéka hozzásegítette az egyesületet, hogy bekerült az I. osztályba. Jelenleg a Miskolci MOVE
TSE labdarúgó szakosztályának edzője. Mint atléta a 100, 200
m-es síkfutásban, gerelyvetésben és távolugrásban ért el jó
eredményeket. Az Északi Kerület 500, 1500 és 3000 m-es
gyorskorcsolyázás összetett bajnokságában II. helyezett volt.”
Második házasság 1940
------------------------------------

ERKÉLYFESZTIVÁL

LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZETT A HÍR!!
Az 1956-os forradalom napjaiban a Székely Kert Vendéglőben labdarúgást szerető miskolciak (köztük Sárosi Ödön
és Fazekas Andor futballisták) elhatározták, hogy ha győz
a forradalom, akkor újjáalakítják az egykor híres Attila
csapatát. Sajnos a város egykori büszkesége, azóta is a
múlt homályában várja, hogy a város sporttörténetének őt
megillető helyére kerüljön.
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TRÉNERKEDÉS

Általános gyakorlat volt akkoriban, hogy a kiöregedő vagy megsérülő játékosok edzőként is szerencsét próbáltak. Voltak olyanok, akik nemzetközi porondon és válogatott csapatok mellett
edzőként is helyt álltak.
A már említett Gutmann Béla pályafutása során 12 ország 25
csapatát irányította, de sehol sem maradt sokáig. Ennek két oka
volt, egyrészt a nehéz természete, másrészt mert hű maradt a
mottójához: „a harmadik szezon végzetes” (vagyis nem szabad
megvárni). Bukovi Márton és Sebes Gusztáv mellett az egyik legnagyobb és legismertebb magyar edző volt. Ő honosította meg
Brazíliában a 4-2-4-es formációt, amivel Pelé és csapata 1958ban világbajnok lett. Mellesleg egymás után kétszer BEK-győzelemre vezette a portugál Benficát.(…) Orth Gyuri pedig – többek
között – a chilei-i labdarúgó válogatott edzője is volt. 1930-ban
világbajnoki 4. helyezést ért el velük.
Az aktív labdarúgó pályafutása után Pasztrovics sem tudott elszakadni a labdarúgástól. Játékos múltjának köszönhetően több
csapat trenírozását is elvállalta. A legismertebb gárda a Miskolci
MOVE csapata volt. Több nagyválogatott és első osztályú játékos
került ki ebből a csapatból.
Miskolci MOVE TSE labdarúgó szakosztálya (1941):
Pataki, Morgen, Mészáros, Pecz (Pesti), Korom, Klimaly, Kozma I.,
Glatz, Szabó, Csányi, Kozma II.
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A Pluhár István szerkesztésében 1941-ben megjelent Magyarországi Sportegyesületek Története című könyv a MOVE Miskolci Társadalmi Sport Egyesületről – rövid működése során
elért szép eredményeinek okán – megállapítja, hogy az „előreláthatólag rövidesen a miskolci sportélet egyik értékes tényezője lesz.”
Hát nem lett, mivel a
MOVE-t és sportegyesületeit a második világháború után feloszlatták.
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MERT KELL EGY CSAPAT!
AZ ÉLET NEM ÁLL MEG!
A miskolci 101. ITSK első országos sikerét az 1956-57. ipari tanulók országos
bajnokságának megnyerésével érte el.
1958-ban területi, 1959-ben ismét országos bajnokságot nyertek. Ilyen kitűnő eredményt egyetlen vidéki ipari tanuló
sportkör sem ért el addig.
.
.
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IFJ. PASZTROVICS ALADÁR „Pisztráng”
(Miskolc, 1933-1993)
Az 50-es évek dereka táján – angyalbőrben – a Budapesti Honvéd
(Puskás Öcsi és barátai!) után
másodikként „kiemelt” katona
csapatban a Mezőtúri Honvéd SKban játszott.
MISKOLCI MUNKÁS TE (MMTE)
NB II. Keleti csoport
1958/59
„Első a Miskolci VSC” –
„Csoda történt Miskolcon!”
Az NB I-be történő feljutásért folytatott küzdelemben egymásra talált a két rivális klub az MVSC és
MMTE. Egy pillanatra – vagy talán egy csapásra? A két csapat
egyébként rivális drukkerei „elásták a csatabárdot”
– egymásért is szurkoltak, ha kellett. Az utolsó fordulóban „A
közönség olyan hangerővel biztatta az MVSC-t, amilyenre még
a legrégibb Attila-szurkolók sem emlékeznek.” A DVSC elleni
sorsdöntő mérkőzésen 12.000 néző előtt „Ragyogó játékkal győzött a Munkás” a Népkertben. „Így kellene mindig futballozni!”
– ÉM.
Csorba Károly edző; Szabó „Anyu”; Kiss
I.”Liba” Béla; Gápel Endre; Farkas Lajos,
Siffman Jenő; Homovics András; Kiss III.
László; Kiss II. László guggolnak:
Pasztrovics Aladár „Pisztráng”; Tölgyesi
Ottó; Dobos Pál
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A MMTE ezzel, és a debreceniek felett aratott idegenbeli nagyszerű győzelmével alaposan hozzájárult ahhoz, hogy a Vasút 48
éves történetében először páratlan tavaszi sorozatával feljutott
az NB I-be.

PASTROVICS ALADÁR DVTK serdülő / ifi IV.
(Miskolc, 1965)

Egymás ellen azonban kemény, de mindig sportszerű volt a küzdelem.
HAJRÁ MUNKÁS! HAJRÁ VASÚT!
Kedves szakíróink a MMTE
történetének megírása is
megérne egy kis fáradozást!!

PUTNOK, 1960. MÁRCIUS 1.
Még vágott egy gólt a Putnoki Bányásznak aztán apu (és még
egy Munkás játékos, Takács) térdét szétrúgták… 27 évesen többé nem léphetett pályára. A putnoki sporttársak a nagyobb technikai tudást igyekeztek „ellensúlyozni” (ÉM) azzal, hogy gyakorlatilag „szétrúgták” a Munkást. A csapat hét játékosa sérült meg
azon a mérkőzésen. A szélvészgyors, de galamblelkű balszélső
néhány évig ellábadozgatott amíg magához tért…
Nekem automatikusan Tandler és Orth esete jut eszembe! Hát
az sem volt egy fáklyásmenet…

Pastrovics Oszkár DVTK „örök” serdülő
(Miskolc, 1967)
Oszi sokáig kereste a
csapatát… Sőt még most
is szabadon igazolható
játékos…
„Játszott” az Interben is!
Az Intersparban, majd a
Bosch-nál légióskodott…
Most az angol első ligában (London) szerepel.
Várja, hogy becseréljék!
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1888-1988:
SZÁZ ÉVES AZ MTK (-VM)

Orth György híres, több példányban is fennmaradt, jellegzetes
testtartását megörökítő fényképe. Dedikált fotó. Ez jól látszik, de
én azt is tudom, hogy mi volt a kép másik oldalára írva:
„Budapest tánc-fenoménjának
Szeretettel Orth Györgytől”
– a centenáriumi kavalkádban valahogy eltűnt ez a kép is…

Fotó: Magyar Olimpiai és Sportmúzeum
Fotóarchívuma
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