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A magyar futballválogatott, az Aranycsapat, az 1954-es svájci 
világbajnokságra toronymagasan a legesélyesebb csapatként érkezett 
meg. Nemzetközi mérkőzésen 1950 óta nem szenvedett vereséget, 1952-
ben olimpiai bajnoki címet szerzett, a következő évben pedig megnyerte a 
közép-európai kupát. Ugyanebben az esztendőben az „évszázad 
mérkőzésén” Londonban 6:3-ra legyőzte Angliát, ráadásul az 1954-es 
budapesti visszavágón is diadalmaskodott. Egészen a döntőig szinte 
minden a papírforma szerint alakult, ott azonban megtörtént az, amire 
aligha számítottak a futballrajongók. A Sepp Herberger szövetségi 
kapitány által felkészített Német Szövetségi Köztársaság válogatottja Fritz 
Walter csapatkapitány vezetésével 3:2-re legyőzte a magyar csapatot, és 
az NSZK világbajnok lett. 

2005. július 4-én ünnepelték a nyugat-német futballválogatott 
világbajnoki címének 50. évfordulóját. Számtalan ünnepi beszéd, 
újságcikk és dokumentumfilm emlékezett meg az évfordulóról. A 
megemlékezők között egyetértés volt arról, hogy a világbajnoki cím a 
második világháború utáni német történelem egyik legfontosabb 
eseménye volt. A győzelem jelentősége messze túlmutatott egy labdarúgó 
mérkőzés határain. A németekből az „újra-vagyunk-valakik” érzését 
váltotta ki, és visszaadta egy szégyenkező nép önbecsülését. 

A berni döntőre sokan jelentősebb eseményként tekintenek, mint az 
alaptörvény elfogadására, a háború utáni valutareformra, vagy éppen a fal 
leomlására. Számukra a Német Szövetségi Köztársaság megalapításának 
valódi dátuma 1954. A történettudományt azonban kevéssé érintette meg 
az esemény. Az átfogó történeti munkák, amelyek ebből az évtizedből 
valók, még csak meg sem említik. A nemzet, a nemzeti identitás és a 
nacionalizmus kérdésköréhez kapcsolódó empirikus kutatások aspektusai 
között sem szerepelt ez a téma. 

Ez azért is különös, mert a világbajnoki-cím olyan reakciókat váltott ki 
az emberekből, amelyek teljesen szokatlanok voltak. Szinte a teljes 
lakosság követte a rádióközvetítést, ‒ a televíziókészülékek számát 
csupán 40 ezerre teszik ebben az időben ‒ beleértve az NDK-t is. Az utcák 
kiürültek, és másnap, amikor hazajött a csapat, megteltek a 
pályaudvarok, de százezrek álltak a nyílt pálya mellett is. Münchenben a 
csapat hivatalos fogadásán legalább 500 ezer ember várta a játékosokat, 

                                                           
* A jelen írás elkészültének időszakában a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 
kutatásfinanszírozási támogatásában részesültem. (E. A.) 



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

258 

akiket be kellett mutatni, mert az ünneplők név szerint csak néhányukat 
ismerték. Az újságok azonban alig írtak az eseményről, és a lapok nem 
voltak tele a játékosok fényképeivel. Tizennégy nap elteltével Theodor 
Heuss, az államelnök is fogadta őket a berlini olimpiai stadionban, de rajta 
kívül kevés politikus nyilatkozott meg. Vajon miért, hiszen a sport és a 
politika már az ókortól kezdve összekapcsolódott. A politikusok a sportot 
mint társadalmi jelenséget mindig is a saját céljaik érdekében igyekeztek 
hasznosítani. Megjelentek széles tömegeket vonzó sporteseményeken, ha 
attól népszerűségük növekedését remélték, és bizony a versenyek 
manipulálása már az ókori olimpiákon is megjelent (Lösche, 2002). 

Csupán kilenc év telt el a háború befejezésétől. Hasonló 
tömegrendezvényeken a németek a nemzetiszocializmus időszakában 
voltak utoljára. A politika azért aggódott, hogy a világbajnoki győzelmet 
követő érzelmi hullámzás vajon patrióta kinyilatkoztatásnak vagy a 
nacionalizmus újjáéledésének lesz-e tekinthető? 

A német futballválogatott napjainkban egyike a világ legsikeresebb 
válogatottjainak. A németországi futball intézményesülésének fontos 
állomása volt a Német Labdarúgó Szövetség (Deutscher Fußball-Bund, 
DFB) megalakulása 86 egyesület részvételével 1900. január 28-án 
Lipcsében. Ettől kezdve a DFB szervezte a mérkőzések lebonyolítását és 
ellenőrizte a folyamatosan finomodó játékszabályok betartását. Számos 
klub nem csatlakozott, mert féltették az önállóságukat és nem akartak 
alárendelődni semmilyen központi akaratnak. Vonakodásukat azonban 
lassacskán feladták, és 1910-ben már 1361 klub működött a DFB égisze 
alatt. Amikor 1904. május 21-én Belgium, Dánia, Franciaország, 
Hollandia, Spanyolország, Svájc és Svédország életre hívták Párizsban a 
Nemzetközi Labdarúgó Szövetséget (Fédération Internationale de Football 
Association, FIFA), a DFB még abban az évben csatlakozott. 

A DFB által szervezett első bajnokságot az 1902-03-as idényben 
rendezték. A Hamburgban lejátszott utolsó mérkőzés győztesét, a VfB 
Leipzig játékosait avatták bajnokká. Az esemény akkor még nem sokakat 
hozott lázba. Az országos lapok közül egyedül a Berliner Tageblatt írt a 
mérkőzésről. A mindössze 17 rövidke sorból kiderült, hogy a gólzáporos 
meccsen mindkét csapat nagy elszántsággal és erős tempót diktálva 
játszott.1 A DFB a FIFA tagjaként jogosulttá vált nemzetközi mérkőzések 
szervezésére is. A német válogatott első hivatalos nemzetközi mérkőzését 
1908. április 5-én vívta Baselben Svájc ellen. A Nationalelf vereséget 
szenvedett, de mindez nem vetette vissza az egyre inkább közkedveltté 
váló sportág hazai megítélését. 

A futball népszerűsítésében fontos szerep jutott néhány új 
sajtóterméknek is. Közülük úttörőnek számított a mai is létező Kicker 
című futballmagazin, amelyet Walther Bensemann alapított 1920-ban. 
Bensemann tehetős zsidó család gyermekeként az 1880-as években 
Montreux-ben végezte az alapiskoláit. Ebben az időben a foci a 
kontinensen Dánia és Hollandia mellett Svájcban talált a legtöbb követőre. 
Hazatérte után az ifjú Bensemann az egyetemi tanulmányai mellett − 
                                                           
1 Berliner Tageblatt, Nr. 273. XXXII. Jahrgang, 1903. június 2. 3. oldal 
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majd helyett − aktív szervezője lett a német futballéletnek. Számos klub 
megalakításában segédkezett, később pedig külföldi kapcsolatait 
felhasználva a válogatott nemzetközi mérkőzéseinek egyik 
legeredményesebb szervezőjévé vált. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
(NOB) alakuló ülésére 1894-ben szándékos vagy szándékolatlan 
félreértések sorozatának eredményeként Németországot nem hívták meg, 
de egy esztendő múlva csatlakozott az olimpiai chartához. Bensemann 
levelezett Pierre de Coubertin báróval, aki a sportmozgalomra Európa 
békéjének megteremtése és megőrzése eszközeként tekintett a 
szerződések és a diplomáciai megegyezések helyett. Mindketten azon 
voltak, hogy az első újkori olimpiai játékokon a futball is szerepeljen a 
programban, de ez a kezdeményezésük akkor még nem valósult meg. 

Bensemann és társai fáradozásainak eredményeképpen a DFB 1932-ben 
már több mint egy millió nyilvántartott amatőr játékossal 
büszkélkedhetett. Ez a szám évente 40 ezerrel nőtt, így a foci a 
legdinamikusabban fejlődő sportág lett Németországban. A klubok száma 
az évtized közepére meghaladta a 35 ezret, és a szurkolók évente 
legalább 700 ezer mérkőzést láthattak. A foci „kulturális jelenséggé” nőtte 
ki magát (Havemann, 2005). A válogatott azonban a nemzetközi tornákon 
nem szerepelt jól. A berlini olimpián 1936-ban például már a második 
fordulóban kiesett egy esélytelennek kikiáltott ellenféltől elszenvedett 
vereséget követően, kiváltva ezzel a politikai vezetés rosszallását 
(Goebbels, 1994). A válogatott kudarca a segédedző, Herberger 
felemelkedésének kezdete volt. Ámbár az új birodalmi edző páratlanul jó 
érzékkel választotta ki a tehetséges játékosokat, ez önmagában nem 
jelentett garanciát a sikeres szereplésre. A háborús politikai céloknak való 
teljes alárendelődés nem kímélte a sportot sem. A válogatott 1942 késő 
őszén játszotta utolsó nemzetközi mérkőzését, majd a 
nemzetiszocializmus bukása után búcsúzni kényszerültek a FIFA-ból, így a 
németek évekig nem vehettek részt nemzetközi tornákon. 

A háború után a szövetséges hatalmak által kialakított zónákban 
egészen eltérő módon alakult a labdarúgás helyzete. Az amerikai és a brit 
megszállási övezetekben egészen szabadon szervezhették a játékot, a 
francia zónában engedélyhez kötötték a mérkőzések megrendezését, míg 
a szovjet zóna a focit is „államosította”. Herberger már 1945 nyarán 
elkezdte feltérképezni a helyzetet. A korábbi játékosairól vajmi kevés 
információval rendelkezett, mert nem lehetett tudni, hányan estek el a 
frontokon vagy kerültek hadifogságba. Járta az országot híres 
jegyzetfüzetével a zsebében, kutatott a régi játékosai után és kereste az 
új tehetségeket. Már abban az időben is, amikor az emberek gondolatait 
még a puszta túlélés kötötte le, megszállottan hitte, hogy őt kérik majd fel 
a válogatott megszervezésére (Kasza, 2004). Néhány hónapon belül rá is 
talált a legtehetségesebb játékosára, Fritz Walterre. 

A Német Szövetségi Köztársaság megalakulása után a szövetséges 
hatalmak végre valahára engedélyezték a DFB újjáalakítását is. A vezetők 
névsorát akár a nemzetiszocialista korszak labdarúgó szövetségének 
vezetői névsoraként is lehetett olvasni. Szinte csak azok hiányoztak róla, 
akik időközben meghaltak. A régi elit tagjai úgy nyilatkoztak, hogy a náci 
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szellem a sportot nem mérgezte meg, és a nácitlanítási átvilágításon 
átesett Herberger is „szerény érdemeként” arról beszélt, hogy a nemzeti 
válogatottra nem hatott a nácizmus (Havemann, 2005). A válogatott 
egykori trénere az átvilágításhoz fűzött magyarázatában mindezt azzal 
toldotta meg, hogy a nemzetiszocialista pártot egyesületként kezelte, 
abba nem ideológiai alapon lépett be. Az ellenállással való 
kapcsolatfelvétele sikertelen volt, a pártból való kilépése pedig 
ellehetetlenítette volna sportvezetői előrejutását. Herberger számára a 
nácitlanítási eljárás végül pénzbüntetéssel zárult (Kasza, 2004). 

A múlttal való szembenézés tehát elmaradt. Csak a DFB 
megalakulásának 75. évfordulóján, 1975-ben tartott ünnepi 
megemlékezés alkalmával merült fel annak az igénye, hogy a labdarúgó 
szövetség történetére ne csupán mint bajnokságok és egyesületek közös 
történetére tekintsenek, hanem mint politikai történetre is (Knape, 2014; 
Jens, 1976). A történeti források később egyértelműen cáfolták a 
futballszövetség vezetőinek korábbi kijelentéseit. Kiderült, hogy a DFB 
elöljárói magas tisztségeket töltöttek be a náci pártban és a zsidó vezetők 
elbocsátásával az elsők között tettek eleget a politikai vezetés 
elvárásainak. A források Herbergert apolitikus jellemként írták le, olyan 
emberként azonban, aki a karrierje építését minden másnál 
előrébbvalónak tekintette, és ezért kész volt kompromisszumokat kötni 
(Havemann, 2005). 

A DFB csak 1950-ben lehetett újra tagja a FIFA-nak. A nemzetközi 
szövetségbe való felvételének egyik legerőteljesebb támogatója Svájc 
volt. A német válogatott különös kapcsolatban áll Svájccal, hiszen 
nemcsak ellenük játszotta az első hivatalos mérkőzését 1908-ban, hanem 
az első világháború után, 1920-ban is velük találkozott első alkalommal, 
majd hálából a második világháborút követően is, miután a németek 
számára újra engedélyezték a nemzetközi tornákon való részvételt, 
valamint az 1990-es újraegyesülés után is a svájciakkal mérkőztek meg 
először. A Nationalelf első győzelmét az alpesi ország ellen aratta, és 
Svájcban nyerte meg az első nemzetközi tornáját is, az 1954-es 
labdarúgó-világbajnokságot. A DFB újjáalakításával egyidejűleg a 
válogatott újjászervezése is elindult. A szövetség vezetői pályázati eljárás 
keretében választották ki a szövetségi kapitányt. Herberger megalázónak 
érezte, hogy ő, akinél saját megfogalmazása szerint senki sem ért jobban 
a focihoz, pályázni kényszerült, de végül becsvágya erősebbnek bizonyult 
(Kasza, 2004). 

A régi-új kapitány nem volt könnyű helyzetben, szinte a semmiből 
alakította ki a csapatát Az ország éppen csak eltakarította a háború 
legszembetűnőbb pusztításait. A focira fordítható anyagi források 
szűkösek voltak, és a számba jöhető játékosok a gyárakban, üzemekben 
ledolgozott műszak után indultak edzeni. A csapat csak lassan alakult. 
Herberger jól döntött, amikor a válogatott alapjául a két alkalommal 
bajnokságot nyert FC Kaiserslautern csapatát választotta, ahol Fritz Walter 
is játszott. 

A rendkívül tehetséges Walter húszévesen, 1940-ben ölthette magára 
először a válogatott mezét. A háborúban fogságba esett, de egy magyar 
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futballrajongó őr, aki a történet szerint látta Waltert 1942-ben az Üllői 
úton játszani, Máramarosszigeten felismerte és bevette a tábori csapatba. 
Kiváló játéka megmentette a gulágtól, és 1945-ben hazatérhetett 
Németországba. A véletlennek köszönhetően újra találkozott Herbergerrel, 
és ez a találkozás a háború utáni nyugat-német focitörténet egyik 
legfontosabb mozzanata lett.  

Az 1954-es világbajnokság selejtező mérkőzésein Walter és társai nem 
nyújtottak meggyőző teljesítményt, de játékuk mérkőzésről mérkőzésre 
jobb lett. Herberger atyai jóakaró módjára kovácsolta össze a csapatot, és 
nem törődött a sajtó epés megjegyzéseivel. Az újságok a játékosokat 
fáradt öregembereknek nevezték, a szövetségi kapitány fáradozásait 
pedig hiábavalónak tekintették, és teljesen esélytelennek tartották a 
csapatot a svájci világbajnokság megnyerésére (Leinemann, 2004). 
Herberger azonban bízott a játékosaiban. 

Nem volt egyszerű szállást találni Svájcban. A svájciak többsége nem 
szívlelte a németeket. A szállodák egymás után utasították el a 
válogatottat, mert attól tartottak, elveszítik a külföldi vendégeiket. Végül a 
festői szépségű Thuni-tó partján található, középkori kastéllyal és román 
stílusú templommal büszkélkedő Spiez városkában találtak hotelt, 40 km-
re Berntől. A kisváros lakóira a válogatott nagyon jó benyomást tett, 
szinte észre sem vették a jelenlétüket, mert a német játékosok 
fegyelmezetten viselkedtek, és távol állt tőlük önmaguk „sztárolása” 
(Kasza, 2004). 

Az első mérkőzések vegyes eredményeket hoztak: győzelem a törökök 
ellen, katasztrofális vereség az Aranycsapat ellen. Herberger ravasz 
taktikus, jó stratéga, és kiváló pszichológus volt. A vereség még inkább 
összekovácsolta a csapatot, és a lendület a döntőig vitte a válogatottat. A 
döntő előtt nem sokkal érkeztek meg Herberger játékosai számára Adi 
Dassler futballcipői, amelyek az új technikával kialakított stoplik révén 
jóval könnyebb mozgást biztosítottak a játékosok számára. Innen már 
ismerjük a történetet. 

Fritz Walter élete utolsó évtizedeiben több alkalommal találkozott az 
Aranycsapat játékosaival, többükkel jó barátságot ápolt. Az 1956-os 
forradalom után segítségére sietett a külföldön maradt futballistáknak, s 
velük mindvégig barátként viselkedett. 
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