
B udapest. 1955. május 51

ÁRA : #

2
FORINT

K E P E S

m

m m  *

m .

m

f ' 1 *  * * “*  
# É j §  |

A i t t  5 f .

*JÉ " # ' v 5 ' * ‘

,-#C í

♦ ^V'' J  

•C* w

K S 8 8 8 B p i JÉ

/• r’Jí/u *V. „ ; v Ä i Ö -'^WMmíwww1
V  w  ' ^

• ‘ '/ v i •

M agyarország—Skócia
3 :1  (0 :1 )

Younger, a skót kapus biz-
tos kézzel húz le egy  m agas \ " *: •, V :
lab d á t Kocsis, a mezőny -»• riítft- ti"-- i- -
leg jo b b ja  elől. Jobbra Do-
cherty, a háttérben  Fenyvesi. r #••.';* ‘ ■>.; V"'' -íT ; .. *

(Magyar Fotó — Bojár felv.)



Magyarország—Skócia 3:1. Tdm egjelenet Younger k ap u ja  előtt. így mAr 
érthető, m iért ta lá ltak  oly nehezen rést csatáraink  a skőt védelmen.

M agyarország válogatott csapata, balról Jobbra: Kocsis, Bozslk, Lantos, 
Fenyvesi. Várhldt, Danka, Szojka, Sándor, Buzánszky, H idegkúti, Puskás,

A sk ó t csapat, balról Jobbra: Sm ith, Younger, K err, Haddock, Docherty, 
** Evans. Cowle, Collins, Robertson, Liddell, Reilly. Kevés Jobb külföldi 

csapat szerepelt eddig a Népstadionban! •

• V A».

»  >

(p. I.) Nem tudom, honnan 
származik a sikótokról az a le
genda, hogy ők a világ legta
karékosabb emberei. Gondo
lom: jellegzetes és valóban nem 
valami költséges nemzeti vise
letűkről. Tény az, hogy egész 
Európában rengeteg vicc és 
anekdota keringett a 'skótok 
fukarságáról. Sőt, ha v alia ki 
nem mosolygott egy vidám tör
téneten, vagy mozdulataival ta
karékoskodott, attól is azt kér
dezték: miért vagy olyan skót?

Leszögezhetjük, hogy a Buda
pesten szerepelt skót válogatott 
csapat egyáltalán nem volt 
„skót."

Kivonult a pályára tizenegy 
nagyszerű megjelenésű, a lab
darúgó mezben is feltűnően ele
gáns, minden tekintetben ki
tűnő benyomást és rokonszen- 
vet keltő játékos. Elkezdték a 
játékot és végig, kilencven per
cen keresztül, teljes erőbedo
bással játszottak. Egy pillana
tig sem takarékoskodtak sem 
testi erejükkel, sem ötleteikkel. 
Gavallérosan pazarolták ener
giájukat s végül is elszánt, hősi 
harcban, kemény, de kifogásta
lanul sportszerű küzdelemben 
maradtak alul az izgalmas mér
kőzésen.

Meg kell jegyeznünk, hogy 
nagy izgalom előzte meg a 
mérkőzést. A jegyekért elkép
zelhetetlen hajsza folyt egész 
héten. A skót csapat megelőző 
nagyszerű eredményei felcsigáz
ták az érdeklődést, egyben ag
gódóvá is tették a magyar lab
darúgás nagyszámú rajongóját. 
A skótok bécsi győzelmével 
kapcsolatban elterjedt, hogy az 
nem a legsportszerűbb keretek 
között született. Egyszóval fél
tettük fiainkat. Fokozta a nyug
talanságot, hogy o váratlan sé
rülések miatt összeállítási ne
hézségek is merültek fel, nem 
lehetett a végleges összeállítást 
idejében elkészíteni. A végső iz
galmat az időjárás okozta, mert 
az időjárás valóban „skót" volt. 
Minden értelemben. Először 
azért, mert sajnálta tőlünk azt 
a kis napsütést, amire annyira 
áhítoztunk, másodszor pedig in
kább megfelelt a hűvös skóciai 
időjárásnak, mint a nálunk 
ilyenkor szokásos tavaszias má
jusnak. Tehát az idő is a skótok
nak kedvezett, amit nyilatkoza

taikkal is alátámasztottak, 
mondván, hogy jobban szeret
nének csúszós talajon játszani.

Ilyen előzmények után, eb
ben a hangulatban indult ki 
közel százezer sportember a 
pályára. Mert az ilyen időben 
az is kiderül, hogy a néző is 
igazi sportember. Hiszen a vé
gig szemerkélő eső és hűvös 
szél ellenére az utolsó percig 
kitartott mindenki, pedig sokan 
voltak, akik az ifjúsági, sőt az 
azt megelőző gründ-csapatok 
mérkőzését is végignézték.

A kedves előmérkőzések né
mileg levezették a feszült iz
galmakat. csak azért, hogy azok 
a válogatott mérkőzés első per
ceiben, még fokozottabban tér
jenek vissza. Az erősen hullám
zó mérkőzés, játékosaink kez
deti elfogultsága, jónéhány be- | 
csúszott hiba, a csatársor pon
tatlan játéka az izgalomra ép
pen elég okot is adott.

Ebben az időben bizony döcö
gött az ötösfogat. Puskás és 
Hidegkúti lassú volt. Sándor 
tiszta helyzetben is ellenfélhez 
passzolt. Fenyvesit könnyen el
nyomták, Kocsis is csak tech
nikai bravúrjaival tündökölt. A 
hátsó vonalak állták a  sarat, 
de a félidő végén ők is „csuk
lónak" egyet. így jutottak a 
skótok megérdemelten az egy- 
gólos vezetéshez.

Node a magyar csapat nem 
arról híres, hogy összeroppan 
az ellenfél vezetésétől. Sőt, az a 
legnagyobb erénye, hogy a 
vesztésre álló mérkőzést is meg 
tudja fordítani, Ez történt most 
is. A Sándor—Palotás csere 
hasznosnak bizonyult. De még 
ennél is többet értek azok a 
taktikai tanácsok, amelyeket a 
játékosok a szünetben vezetőik
től kaptak. A legnagyobb se
gítséget pedig a közönség lel
kes buzdítása jelentette.

A hibák egyszerre eltűntek.
Most már élvezhettük játéko
saink kiapadhatatlan ötletgaz
dagságát. A váratlan fordula
tok, a szellemes taktikai kom
binációk sok szép változatát. A 
játékosok szinte egyik percről a 
másikra feljavultak.

Huszonöt percen keresztül 
olyan játékot mutatott a ma
gyar csapat, amilyennel már 
annyiszor elkápráztatta a né
zőket szerte az egész világon.



El alatt az idő alatt három, re
mekbeszabott góllal be is bizto
sította a győzelmet. A 3:l-es 
vezetés után érthetően csökkent 
az iram. Lefékezésünket a skó
tok ki is használták. Még egy 
fergeteges támadással ők is 
megpróbálták a helyzetet meg
változtatni vagy legalább is 
szépíteni. Egy sikertelenül vég
ződött tizenegyesen és egy ka
pufán kívül azonban többre 
már nem tellett erejükből.

A mérkőzés végén tombolt a 
közönség. Ünnepelte pompás 
győzelmünket, nagyszerűen küz
dő kitűnő ellenfelünket, valamint 
a szigorú, de igazságos játék
vezetőt. Egyszerre mindenki
nek minden tetszett. Elfelejtet
ték már a  gyengébb első fél
időt, sőt már azt sem vette ész
re senki, hogy az eső állandóan 
esik. A győzelem mindent meg
szépítő hangulatában egyesek 
már éppen eszményi labdarúgó 
időről beszéltek.

így is van ez rendjén. A jö
vő héten Honvéd—Vörös Lo
bogó rangadó lesz a Népsta
dionban. Az előmérkőzésen a 
Kinizsi játszik régi riválisával, 
a Dózsával. Újra egy pályán 
látjuk a válogatott csapatban 
szerepelt kedvenceinket. Újra 
városnyi tömeg izgul, lelkesedik, 
bosszankodik, de buzdítja csa
patát az elérhető győzelemre.

Nem csodálkoztam a mérkő
zés után egy meléttem ballagó 
szerény igényű szurkolótársa
mon, aki így szólt szomszéd
jához: Csak ne legyen a jövő 
héten roszabb idő, mint ma. « W r í m IS

Ted Drake recep tje  szerint! Smith, a  skótok IJobbszélsője a középcsa
tá r  helyén tö rt ki és 40 m éteres vágta u tán  lőtte  a kimozduló Danka 

m ellett a  mérkőzés első gólját.
(Magyar Foto — B ojár felv.)

Younger személyében bátor, jószemfl kapust Ism ertünk meg Noha 
^kesztyűs kézzel** b án t a  labdával, az első 45 percben  gól nélkül őrizte 

meg kapuját. Ezúttal H idegkúti és Szojka elöl öklözi el ia labdát-
(Sima felv.)



Hidegkúti, nagyszerűen játszott a jobbszilen. E zúttal az egyébként k itűnő Evans is e lkésett a  közbe
lépéssel. 1:1. (Magyar Foto — Komlóg felv.)

„  J / t . / ' r /  / /  //<■■’/ ,

Kétméteres termet, hozzáillő 
tekintélyes mellkas, néhány 
szál ősz haj, de annál sűrűbb, 
kócos szemöldök. Mókára, ne
vetésre kész szem és akkora 
pipa, mint egy söröskorsó. Ez 
JOhn HaiVcness, egykori skót 
válogatott játékos, a glasgowi 
Sunday Post munkatársa. Az 
igazat megvallva, a pipa ve
tette meg barátságunk alapját. 
Mert a pipa, hej, az csalhatat- 
len jel. Pipás ember bölcs em
ber, jó ember, kedves em
ber ..., szóval magam is rátö
mök egyie és hallgatom mit 
mond az első félidőről. l:0-ás 
vezetésükről. Kék gumikabát
ján az esőcseppek, kék szemé
ben

AZ ÖRÖM CSILLOG

A m érkőzés legszebb gólja. Ragyogó akció  pompás befejezése volt Kocsis kapáslövése.
(Magyar Foto B artal fe lv )

és furcsa módon mentegetőzés
sel kezdi:

— Tudtuk, hallottuk és ta
pasztaltak is, hogy a magyarnak 
jó házigazdák. De, hogy még 
glasgowi talajról is gondoskod
janak számunkra. . .

A márvánnyal és vastag sző
nyeggel .borított sajtószobában 
kopog az Írógép, Tommy Muir- 
head, a glasgowi Daily Record 
tudósítója gondolataiba mélyed- 
ve sétál fel és alá, akár egy 
sakkjátékos. 0  is bekapcsoló
dik most a beszélgetésbe:

— Megy a csapatnalk. Sakkal 
jobbam játszunk most, mint fél
évvel ezelőtt Glasgowban.

Széttárja a kezét és ő is men
tegetőzni kezd:
— De persze a talaj is nekünk 
kedvez.

Hja, az ő szájéban is pipa 
lóg.

Kissé szégyenkezve teszem fel 
az ezerszer ismételt sémáik év- 
dést:

— Hogy tetszik minálunk?
És most prózai oratóriumba

kezdenek. Egymástól veszi é t 
a szót és a szólamot Harkness 
sötétszínezet.ű baritonja és 
Mvritrhead lírai tenorja:

— REMEKÜL ÉREZZÜK 
MAGUNKAT.

— Ilyen kedvesen még sehol 
sem fogadtak bennünket.

— Mit? Bécsben ilyenkor 
már tombolt ellenünk a közön
ség.

— Pedig nem is mi kezdtük 
az őkölvívóbemutatát.

Kiviül most újra felcsap a 
„Budapest roar” és a „gigászi 
biliiárdasztalon” fezek Hark- 
nessök kifejezései) megkezdő
dik a második félidő. Muirhe- 
ad az ajtófélfáihoz csapkodja 
pipáját:

— Fel a fejjel, még mindig 
háromesélyes a mérkőzés — 
nyugtat.

És negyvenöt perc múlva ve-

Faragó a második félidőben meg
m utatta . bogy az 6 ökle sem gyen
gébb Youngerénál. Biztos kézzel 
tttl el a  labdát Liddell elől. Mö

götte Szojka és Lantos.


