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A legtöbb ember mozivásznon látja a színészeket, a 
szerencsésebbek a színpadon. A még szerencsésebbek 
(többek között mi, akik az újságíró-válogatottal már pá-
lyára léptünk ellenük ilyen-olyan SZÚR-okon) pedig oly-
annyira testközelből, hogy olykor-olykor – mi tagadás 
– bele is rúgunk egymásba. No, ilyenkor nekik sincs 
szükségük a színészi tehetségre… Amúgy talán már 
közhely, de ha valaki nem figyelt volna még fel rá: a fo-
cista és a színész rokon műfaj művésze. Mindketten előadóművé-
szek, akik a közönség kegyeit keresik, akik hétköznap próbálnak/
edzenek, ünnepnapon fellépnek, akik között sztárok, nekik meg 

allűrjeik vannak, s persze mindketten JÁTSZANAK, a 
szó legszebb értelmében. Aki tehát a színészválogatott 
játékosa, az duplán is művész…

A 90. születésnap tiszteletére rendezett rugdosódás-
ban – legnagyobb bánatomra – nem tudok részt venni, 
de az ősi rivális újságírócsapat és a Magyar Sportúj-
ságírók Szövetsége nevében boldog ünneplést kívánok. 
Isten éltesse a színészválogatottat és tagjait!

Szöllősi György
az MSÚSZ elnöke

1926-ban Hirohito császár trónra lépett Japánban. Bevezet-
ték a pengőt. Kihirdették a magyar Országgyűlés felsőhá-
záról szóló törvényt. Frankhamisítási per volt Magyarorszá-
gon. Az FTC nyerte az NB I-et. Megjelent a Micimackó első 
kötete. Bemutatták Kodály Zoltán Háry János című daljáté-
kát a budapesti Operaházban. Fórum néven megnyitotta 
kapuit a Puskin mozi, később itt mutatták be az első ma-
gyarországi hangosfilmet. Max Reinhardt színpadra állítot-
ta Molnár Ferenc Riviera című művét. Bezárt a Renaissance 
Színház, amelyet Bárdos Artúr vezetett. Megszületett Mensáros László, 
Grosics Gyula, Leslie Nielsen, Papp Laci, Miles Davis, Marilyn Monroe, 
II. Erzsébet brit királynő, Alfredo Di Stéfano. És megalakult a magyar 
színészválogatott!

Az első világháború és a trianoni békeszerződés hatása többszörö-
sen érintette a színházakat. Az 1920-as évek bizonytalanságának oka 
elsősorban a gazdasági élet labilitása és az ország Trianon utáni új 
helyzete volt. A Nemzetit gyakran érték támadások; ez a színház mindig 
sikert biztosító céltáblája volt a zsurnalisztáknak és a parlamenti mame-
lukoknak. Ambrus Zoltán és Hevesi Sándor igazgatói cseréje éppúgy 
parlamenti és sajtóbeli botrányok között történt, mint Hevesi Sándor le-
váltása. „Művészi” skandalumok is akadtak, például 1926-ban, amikor 
Hevesi Sándor a teljes Faustot egy estén adatta elő. Az 1920–1930-as 
években Magyarországon is megkezdődött a „sztárkultusz”. Nyilvános 
viták folytak a szerződtetésekről, a gázsikról, a szerződésbontásokról, 
s még a szereposztásokról is. S a botrány ugyancsak hozzátartozott a 
színházi-színészi sikerhez: a lényeg, hogy beszélnek róluk az emberek. 
Játszották a Lear királyt, a Vízkeresztet, a Nórát, az Elektrát, a Szent Jo-

hannát, a Nemzetiben Az ember tragédiáját Hevesi Sándor 
rendezésében… De akkoriban legfőképpen az operettek, 
a zenés és prózai vígjátékok, komédiák uralták a színpa-
dokat. A polgári származású ifjak az 1920–1930-as évek 
Magyarországán a dzsentri életstílusát igyekeztek átvenni, s 
hozzájuk idomulni gondolkodásmódban és a világhoz való 
viszonyban is. Kabos Gyula akkortájt a Belvárosi, a Renais-
sance, a Magyar, az Operett, az Andrássy úti és a Városi 
Színházakban játszott.

S hogy kik alkották az első színészválogatottat? Sajnos erről nem 
maradt fenn írásos emlék. Így megpróbáljuk rekonstruálni, elképzelni a 
kezdőcsapatot, természetesen az akkor divatos felállás szerint, vagyis 
2–3–5-ös hadrendben. Kabos Gyula – Csortos Gyula, Mály Gerő – 
Törzs Jenő, Ódry Árpád, Gózon Gyula – Pethes Sándor, Jávor Pál, Ró-
zsahegyi Kálmán, Makláry Zoltán, Somlay Artúr. Csapatvezető: Hevesi 
Sándor és Bárdos Artúr. További stábtagok: Fedák Sári, Sulyok Mária, 
Honthy Hanna, Berky Lili, Tőkés Anna, Ilosvay Rózsi.

Kilencven év múlva viszont már lesz fennmaradt emlék. A 180. évfordu-
lótokon az akkori elektronikus (vagy, ki tudja, milyen) újságok készítői az 
alábbi összeállítást fogják idézni, természetesen a mostani hadrendben: 
Barabás Kiss Zoltán – Besenczi Árpád (Mészáros Béla), Nemcsák Károly, 
Laklóth Aladár, Makrai Pál (Lippai László) – Balázs Pali, Straub Dezső 
(Sándor Péter) – Rudolf Péter, Eperjes Károly, Varga Miklós – Cseke Péter.

Isten éltessen benneteket, és kérek mindenkit, közösen őrizzük a nagy 
elődök emlékét!

Borsi László
a magyar újságíró-válogatott csapatkapitánya
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„Azok a különbségek, amelyek később nagyon kontrasztossá váltak 
a politikában, a pályán mindig eltűntek, pedig a legtöbbször tényleg 
véresen komolyak voltak a meccsek, még ha olykor bundaszagúak 
is. Fájdalom, hogy elkopott a népszerűsége ennek a produkciónak, 
amely egykor teltházat vonzott.” (Németh Péter) A képen: Gyulai 
István és Solymos Tóni

„A müncheni olimpiai idején a televízióban voltam műsorvezető, és a túszdrá-
ma idején is éppen adásban voltam. A szörnyű tragédia után rettegtem, hogy 
vége lesz az olimpiának, szerencsére ez nem következett be, de attól fogva 
minden alkalommal fekete ruhát viseltem az adásokban. Aztán ezen a vidéki 
SZÚR-on találkoztam Garas Dezsővel, aki csak annyi mondott hozzám fordul-
va: »Hálásan köszönöm«.” (Kopeczky Lajos) A képen balról Garas Dezső

„Éppen tíz éve lehetett, mert a színészek azt mondták nekünk, hogy most 
lett nyolcvanéves a csapatuk. Persze, széllelbélelt társaság, Eperjes művész 
úr akár még azt is képes lenne bebizonyítani, hogy egykoron ők hozták 
Angliából, a Hamlet mellett – természetesen ekhós szekéren – az első fut-
ball-labdát a Pékerdőbe. Ez a nyolcvan természetesen nem lett volna bűn 
– Isten éltessen valamennyi labdasanyargató magyar komédiást –, csupán 
annyi hibádzott vele, hogy számunkra csak a helyszínen, az Elektromos 
csarnokában derült ki, hogy szentpétervári, lengyel és magyar színésze-
kkel itt bizony díszelőadás következik. Erre se egy szál rózsa, se egy öreg 
Hamlet-koponya – nyolcvanas kellékesi számmal – vagy legalább praliné 
a színésznőknek, ottan álltunk üres kézzel. Hogy aztán mégis megoldottuk 
valahogy a helyzetet, azt nem a szokásos újságírói nagyotmondás őrzi, 
hanem két ember parádés alakításának ma is élő emléke. Mint csapatka-
pitány, azt találtam ki, hogy a két nagy öreg, Garas Dezső – aki már nem 
futballozott, a lelátón ünnepelt – és Várkonyi Sanyi, a korábbi Népsport 
még mindig cselező és veszekedő rovatvezetője, aki éppen egy évnyire volt 
attól, hogy megkezdje a második hetven évét, cseréljen gyógyszert egymás-
sal. Fájdalomcsillapítót, fogamzásgátlót, vérnyomáscsökkentőt – teljesen 
mindegy, csak jól látható tabletta legyen. Tablettát könnyű volt szerezni, 
főként a művésznőktől, elvégre az nem is színész, akinek soha nem fáj 
semmije, csak még az akkor már kicsit zárkózott Garast kellett rávenni az 
ünnepélyes mókára. Ám gyorsan kiderült, nincs rá szükség. Sőt, felcsillant a 
szeme, mintha újra főszerepet kínálnánk neki a Régi idők focijába. Élvezte, 
hogy játszhat, még akkor is, ha már csak labda nélkül.” (Kiss László)
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„Volt olyan meccs, amelyen 
a kapus és a csatár leállt 
sakkozni. A SZÚR számom-
ra azt üzeni: nem kell min-
dent túl komolyan venni az 
életben, vidámnak kell lenni 
és sokat szórakozni. Ezért 
vannak a színészek is.” 
(Egri János) A képen: Bujtor 
István és Boross Dezső

„Ihász Gabi ellen na-
gyon szerettem játsza-
ni, pedig mindig kicse-
lezett, de meccs után 
nagyokat dumáltunk. A 
legemlékezetesebb: Bo-
ross Dezső állt a kapu-
ban, aki épp eldicseke-
dett az új kesztyűjével, 
amelyet külföldön vett. 
Erre Ihász Gabi a kez-
dőrúgás után átívelte 
fölötte a labdát a kapu-
ba. Hát ettől felrobbant 
a Népstadion.”  
(Malonyai Péter) 
A képen Ihász Gábor

„Volt néhány igazán remek labdarúgó akkoriban a színészek között: 
Bujtor (a guggoló sorban balról a második), Aradszky (a guggoló 
sorban középen) vagy Horváth Laci. Nagyon emlékezetes Papp Laci 
(az álló sorban jobbról a harmadik) vendégjátéka, imádta őt a kö-
zönség.” (Várkonyi Sándor)

„Csupa baráttal és csupa barát ellen játszhattam: az újságíróknál 
futballoztam ugyanis a SZÚR-okon, de amúgy sok színész között ját-
szottam hétről hétre a Művész SK nevű BLASZ-csapatban.” 
(Várkonyi Sándor) A képen: Rubold Ödön és Várkonyi Sándor
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„Nagy műsor volt akkoriban, hogy meghívták a híres lengyel szí-
nészt, Stanislaw Mikulskit, Kloss kapitány alakítóját a Kockázat című 
sorozatból, akit imádott a nép. Ki volt adva, hogy neki gólt kell rúg-
nia, de alig tudtuk megoldani, még az ötösről is képes volt kihagyni.” 
(Szalóczy Pál) A képen jobbról „Kloss kapitány”

„Örök emlék, hogy Juhász Jácint lábai között gólt fejeltem az 1986-
os SZÚR-on. Az újságírók többsége már kinn volt Mexikóban, ké-
szültek Irapuatóra... Általában vízilabda-eredmények születtek, ez 
volt az egyetlen egy nullás meccs.” (Kaplár F. József) A képen az 
ominózus gól

„Rudolf Péter még csak barátkozott a színpad és a Népstadion at-
moszférájával, amikor a SZÚR-on összeütközött a már akkor is vete-
ránnak számító Várkonyi Sanyival, aki rögvest megfenyegette: »Te! 
Szét fogom rúgni a fenekedet!« Rudolf angyali nyugalommal azt fe-
lelte: »Maga mindig fenyegetőzik, de a végén mindig megenyhül!« 
Mire Várkonyi zárta le a vitát: »Lehet, hogy most is megenyhülök, 
azért előtte még szétrúgom a fenekedet!«” (Kiss László)

„Gyakran megbe-
széltük, hogy az első 
félidő legyen sokgó-
los döntetlen, hadd 
szórakozzanak a né-
zők, aztán a máso-
dik mehet élesben.” 
(Novotny Zoltán) 
A képen jobbra 
Zenthe Ferenc

90_SZUR_2016_final.indd   7 26/08/16   16:31

„A kilencvenes évek végén már presztízscsatává vált a SZÚR, a játékosok minden meccsen garantáltan összerugdosták egymást, majd 
komoly családfakutatásba kezdtek. Szerencsére ez az időszak is elmúlt, így ma már ismét békés, barátságos mérkőzéseket játszunk 
egymással. Szeretjük, tiszteljük a másikat, s valami fura véletlen folytán mostanában csaknem mindig döntetlenre is végzünk… A 90 éves 
színészválogatottnak még legalább ennyi szép, és döntetlenekben gazdag esztendőt kívánok.” (Csontos Róbert)

Bár az első SZÚR-t már 1920-ban megrendezték, a színészválogatott 1926-
ban született meg, addig ad hoc jelleggel állt össze. Az immár kilencvenéves 
együttest évek óta a Jászai Mari-díjas Nemcsák Károly, a József Attila Szín-
ház igazgatója vezeti. A képen középen Nemcsák, jobbra Eperjes Károly

„Nekem sok könyvem, színdarabom is megjelent, és óriási élmény, hogy 
azok közül sokan, akik ellen a SZÚR-okon fociztam – Rudolf Péter, Bubik 
István, Cseke Péter, Makrai Pál és még sorolhatnám –, később a darabja-
imban szerepeltek.” (Szabó Illés) A képen Rudolf Péter

A magyar színészválogatott 90. születésnapja tiszteletére készítette a Magyar Újságíró Labdarúgó-válogatott és a Magyar Sportújságírók Szövetsége, 2016. augusztus 28. 
Szerkesztette: Borsi László, Szöllősi György. Munkatárs: Bodnár Zalán. Tördelés, dizájn: SCOP. Korrektúra: Hujbert Áron. Nyomda: 3Pont. Megjelent 200 példányban.
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„Hogy jöttünk mi Göröcshöz, Alberthez, Tichyhez, Farkashoz, Nyilasihoz, Kocsis Lajoshoz, Törőcsikhez, Várady Bélához? Ők Beethovent 
játszották, mi meg csak pötyögtettünk a zongorán… Mármint a futballt illetően, mert Bujtor Pista, Cseke Peti, Eperjes Károly, Fülöp Zsigmond, 
Garas Dezső, Juhász Jácint, Lippai Laci, Nemcsák Károly, Rudolf Péter, Suka Sándor, Szirtes Ádám vagy Zenthe Ferenc igazán tudta, 
mi a művészet, és éppenséggel a slágerlista-vezető Aradszky, Ihász Gabi, Koós, Solymos kvartett sem panaszkodhatott amiatt, hogy a 
kutya sem kíváncsi rá... Solymos Tóni minden egyes SZÚR előtt odajött hozzám, és azt mondta: »Ivánkám, bármi történik, azért barátok 
maradunk, ugye?« Majd kékre-zöldre rugdosott... De még mindig jobban jártam, mint a színészek törzsgárdistáinak egyike. Hegedűs 
szpíker átszellemülten kiabált: »Cs. Németh Lajos! Cs. Németh Lajos! Húsz éve játszik már a SZÚR-okon!« A színész kihúzta magát – 
amennyire ez lehetséges labdavezetés közben –, ám a szpíker így folytatta: »És húsz esztendeje nem rúgott egyeneset a labdába...« Rudolf 
Peti meg hiába mutatott be hosszú cselsorozatot a közönség legnagyobb ámulatára és örömére, Hegedűs ekképpen kommentálta a szólót: 
»Most mondják meg, hogy megy ez a kis Nemcsák!« A népszerűség tekintetében mi untermanok voltunk, a közönség rendre a színészeknek 
szurkolt, az esetek többségében hiába.” (Hegyi Iván)

AZ ÖRÖK RIVÁLIS ÚJSÁGÍRÓK SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐJE, 
AVAGY ÚJ CIKKEK, RÉGI ÚJSÁGOK ÉS PERSZE AZ ÖLTÖZŐI ZRIKÁK
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