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Sportowcy węgierscy w zawierusze historii
(w brunatnym i czerwonym totalitaryzmie)

Referat ten – w dużym uproszczeniu – dotyka aż czterech zagadnień naszej konferencji,
tj. sportu w polityce państwa, polityczności sportu w przestrzeni społecznej, sportu w wyobrażeniach zbiorowych i wreszcie mityzacji sportu w pamięci zbiorowej. W przypadku kariery
sportowej i osobistego losu prezentowanych w tym referacie węgierskich sportowców zagadnienia te są tak ściśle związane ze sobą, że nawet nie sposób tych problemów od siebie oddzielić
i omówić je osobno.
W referacie przedstawione zostaną sylwetki przede wszystkim dwóch węgierskich sportowców żydowskiego pochodzenia na tle epoki i losu ich kolegów: urodzonego 110 lat temu
piłkarza Gusztáva Sebesa (właściwie Gusztáva Scharenpecka, 1906–1986) oraz Attili
Petschauera urodzonego w 1904 r i zmarłego w wieku 39 lat, w 1943 roku, na terenie Związku
Radzieckiego, w Dawidowce. Ich los związany z wydarzeniami burzliwej historii połowy XX
wieku nie jest oczywiście odosobniony.
Przy okazji prezentacji ich sylwetek warto też rzucić okiem na wielu innych ludzi, w
tym na członków słynnej „Złotej Jedenastki”, oraz na tych, którzy aktywnie nie uprawiali
sportu, ale pozostawali w ścisłym związku z piłką nożną bądź z innymi dyscyplinami. Wśród
nich należy wymienić np. Alfreda Brülla (1876–1944). Był on prezesem i mecenasem drużyny
MTK w latach 1905–1940. Został zamordowany przez strzałokrzyżowców prawdopodobnie w
mieście Kecskemét. Do ofiar brunatnego systemu totalitarnego należy także István Tóth Potya
(1891–1945), najlepszy trener piłki nożnej w okresie międzywojennym. Ze względu na zabawną formę drugiego członu nazwiska pomijano jego pierwszą część, i zwracano się do niego
per „Potya” [potia], które to słowo w języku potocznym oznacza po węgiersku „darmocha” i
odbierane jest przez Węgrów jako zdrobniały wariant jakiegoś pseudonimu.
Potya w latach nasilającego się antysemityzmu kilka razy podejmował pracę w zagranicznych klubach piłkarskich. Wśród nich znalazł się nawet Inter Mediolan, w którym w latach
trzydziestych wielu Węgrów, w tym przede wszystkim Żydów, znalazło „schronienie”. Fakt

ten świadczy m.in. o tym, że w faszystowskich Włoszech Żydzi byli traktowani bardziej tolerancyjnie niż w Królestwie Węgierskim.1
Po zakończeniu pracy w zagranicznych klubach Potya wrócił na Węgry. W czasie drugiej wojny światowej był oficerem rezerwy, a jako członek ruchu oporu osobiście uratował
wielu prześladowanych. Brał udział w nieudanej akcji ochrony mostów budapeszteńskich przed
ich wysadzaniem w powietrze przez nazistów. Zdradzony przez kolaborantów został aresztowany przez Gestapo, a rozstrzelany przez węgierskich strzałokrzyżowców w pięć tygodni przed
wyzwoleniem stolicy.
Wracając do głównych naszych bohaterów, tj. Sebesa i Petschauera, od razu należy podkreślić, że już ich dane biograficzne wskazują na pewne tragiczne predyspozycje. Obaj urodzili
się w Monarchii Austro-Węgrskiej. Ich młodość i początki kariery sportowej lub cały jej przebieg przypadły na lata panowania na Węgrzech reżimu Horthyego. Warto podkreślić, że ten
reżim w celach politycznych, tj. dla odzyskania granic przedtrianońskich związał się z nazistowskimi Niemcami. Od lat trzydziestych także na Węgrzech szalał ustawowo od 1920 r.
usankcjonowany antysemityzm2, co utrudniało karierę piłkarza Sebesa i stanowiło bezpośrednią przyczynę śmierci szermierza Petschauera. Losy zaś Sebesa po drugiej wojnie światowej
w całości związane były z okresem stalinizmu i realnego socjalizmu.
W latach, w których przyszło żyć tym sportowcom, niezależnie od barwy systemów
totalitarnych bądź miękkiej dyktatury, władze państwa ogromną rolę polityczną i prestiżową
przypisywały sportowi. Ta rola w okresie międzywojennym bywała jednak modyfikowana
względami rasistowskimi, a po wojnie politycznymi. W latach trzydziestych znaczny odsetek
wybitnych piłkarzy i innych sportowców węgierskich miał pochodzenie żydowskie. Sukcesywnie starano się wyeliminować tych zawodników z oficjalnego życia sportowego, w szczególności z piłki nożnej, o czym obszernie piszą Béla Kiss Sarusi oraz Péter Szegedi w artykule

Regent Miklós Horthy otoczony jest wprawdzie pewnym mitem narodowym za starania o odzyskanie
utraconych po układzie pokojowym w Trianon terenów, ale po wybuchu drugiej wojny światowej nie wahał się
przyczynić do deportacji Żydów zamieszkałych właśnie na zagarniętych, a dzięki arbitrażom wiedeńskim (1938,
1940) na pewien czas odzyskanych ziemiach – należących do dzisiejszej Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Zagłada
„wysiedlonych” z Królestwa węgierskiego ludzi w Kamieńcu Podolskim w końcu sierpnia 1941 r. stanowiła
pierwszy tragiczny rozdział holocaustu, kiedy liczba ofiar była pięciocyfrowa. Stracono wtedy 23 600 osób żydowskiego pochodzenia („wysiedlonych” w większości z Zakarpacia), które nie potrafiły udokumentować swego
obywatelstwa węgierskiego.
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Zob.: Karsai László, A magyarországi zsidótörvények és rendeletek 1920–1944. W: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó, 2005, ISBN 963 506 628 7, 140–163.
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(tytuł oryginału niżej) „Odżydowieni, odrodzeni…”. Zmiana warty w węgierskiej piłce nożnej
1939–19443.
W okresie powojennym władza stalinowska nagminnie wykorzystywała karierę licznych sportowców dla swoich celów, odstawiając na tor boczny zawodników o „niewskazanym”, tj. mieszczańskim pochodzeniu. Dobitnym przykładem może być członek „Złotej Jedenastki”, József Bozsik, który już na początku okresu stalinizmu został „wypatrzony” dla celów
propagandowych. Dzięki swym sukcesom sportowym w 1950 r. Bozsik został posłem do parlamentu, a w wojsku awansowano go nawet na stopień kapitana4. Trzy lata później, podczas
komedii politycznej zwanej wolnymi wyborami, wzmocniła się jego pozycja w państwie komunistycznym. Już nieco wcześniej, w 1951 r., m.in. wraz z Ferencem Puskásem Bozsik interweniował w sprawie kolegi, piłkarza Sándora Szűcsa (1921–1951), skazanego w procesie pokazowym za podjęcie próby nielegalnego przekroczenia granicy, a w rzeczywistości za naruszenie zasad „moralności socjalistycznej”. Będąc żonatym i mając już dwoje małych dzieci,
zakochał się w mężatce, w pięknej Erzsébet Kovács (1928–2014), która później, od 1954 r.
przez sześćdziesiąt lat należała do czołowych wykonawców tradycyjnej węgierskiej muzyki
estradowej. Na scenie zasłynęła pod zdrobniałą formą swego imienia, czyli Erzsi, a ostatnią
płytę pt. Mosolyogva búcsúzom (Żegnam Was z uśmiechem) nagrała w roku swej śmierci.
Fotografię piosenkarki oraz czterech sportowców można obejrzeć na stronie internetowej http://members.upc.hu/nagylk/Sportowcy-piosenkarka.htm.
O skomplikowanych powiązaniach polityki i kultury w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych traktuje książka Erzsi Kovács pt. Rejtély (Tajemnica), wydana w 1990 r.5. We
wspomnianym procesie Erzsi została skazana na trzy lata pozbawienia wolności, Szűcs natomiast na karę śmierci. Człowiek, który miał pomóc zakochanym uciec na Zachód, okazał się
pracownikiem AVH, czyli węgierskiego UB. Mającemu duży wpływ polityczny Bozsikowi

Zob.: Sarusi Kiss Béla – Szegedi Péter, „Zsidómentesen, újjászületve…” Őrségváltás a magyar labdarúgásban 1939–1944. W: „Múlt és Jövő” 2004/3. 77–96 lub http://www.multesjovo.hu/en/ aitdownloada ble files/download/ aitfile/aitfile_id/750/. Link dostępny 4 czerwca 2016 r.
4
Upadek polityczny Bozsika był równie szybki, jak wzlot. W latach 1956–1957 uczestniczył w niedozwolonym przez władze turnieju drużyny „Honvéd” w Ameryce Południowej. Po powrocie do kraju został pozbawiony wszystkich odznaczeń i rang wojskowych, i był zmuszony również do rezygnacji z mandatu poselskiego.
Częściowo zrehabilitowany jeszcze przed transformacją ustrojową (1986) stadion „Kispest” został nazwany jego
imieniem. Pośmiertnie, w 1996 r. został też awansowany na pułkownika. Ponieważ zmarł tragicznie wcześnie,
wieku 52 lat, legendarny Cucu (bo taki miał przydomek) w pamięci miłośników piłki nożnej na zawsze pozostał
młodym człowiekiem. Por.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Bozsik_J%C3%B3zsef_ (labdar%C3% BAg%C3%
B3,_1925). Link dostępny 4 czerwca 2016 r.
5
Zob.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Kov%C3%A1cs_Erzsi. Link dostępny 4 czerwca 2016 r.
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udało się uzyskać dla Szűcsa ułaskawienie, ale niestety dopiero w momencie, kiedy 4 czerwca
1951 roku6 wyrok na nim został już wykonany.
Wracając do pierwszego z głównych bohaterów tego tekstu, czyli do Sebesa. Wiadomo,
że jego nazwisko znane było, a nawet znane jest niemalże na całym świcie dzięki temu, że był
nie tylko wybitnym piłkarzem, ale również trenerem i kapitanem związkowym „Złotej Jedenastki”7, która 1953 r. brawurowo pokonała reprezentację Anglii.
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Zob.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%B1cs_S%C3%A1ndor_(labdar%C3%BAg%C3%B3)
Link dostępny 4 czerwca 2016 r.
7
Po węgiersku Aranycsapat, czyli dosłownie „Złota drużyna”, znana pod podobnymi nazwami angielskimi m.in. Golden Team, Marvellous Magyars, Magical Magyars. Na zdjęciu od lewej do prawej od przodu:
Mihály Lantos (1928–1989), Ferenc Puskás (1927–2006), Gyula Grosics (1926–2014), ponadto Gyula Lóránt
(1923–1981), Jenő Buzánszky (1925–2015), Nándor Hidegkuti (1922–2002), Sándor Kocsis (1929–1979), József
Zakariás (1924–1971), Zoltán Czibor (1929–1997), József Bozsik (1925–1978) oraz László Budai II. (1928–
1983). Los i kariera każdego z członków „Złotej Jedenastki” zasługiwałaby na osobne omówienie. Z racji swego
wieku ich większość reprezentowała legendarne pokolenie, które w Polsce – w odniesieniu do literatury i kultury,
ale nie tylko – nazwane jest pokoleniem Kolumbów, na Węgrzech zaś, za filmem Miklósa Jancsó (1921–20014)
Fényes szelek nemzedéke, czyli „pokoleniem Ożywczych wiatrów”. Mimo dużych różnic w realiach historycznych
i politycznych okresu międzywojennego w Polsce i na Węgrzech przeżycia pokoleniowe Polaków i Węgrów mają
wiele wspólnych cech. Niemalże wszystkich, choć w różnych kontekstach, dotknęły burzliwe wydarzenia historyczne i polityczne połowy XX w.
Najkrócej z członków „Złotej Jedenastki” żył József Zakariás, bo zmarł w wieku 47 lat. Tragiczny los
miał Sándor Kocsis, który podczas powstania węgierskiego przebywał zagranicą i nie wrócił do kraju. W ostatnim
okresie swego życia chorował na raka żołądka i białaczkę, i w dwa miesiące przed 50. urodzinami wyskoczył
przez okno z czwartego piętra szpitala w Barcelonie. Mógł to być także wypadek, ale biorąc pod uwagę jego
ciężkie choroby w opinii obiegowej utrzymywana jest wersja samobójstwa.
Z zawodu maszynista Zoltán Czibor także pozostał zagranicą po węgierskim Październiku, i wrócił do
kraju dopiero w 1990 r. Między rokiem 1953 a 1956 z powodu szantażu współpracował on ze służbami specjalnymi, i miał donosić właśnie na Ferenca Puskása, uważanego przez władze komunistyczne za szpiega amerykańskiego. O pewnych szczegółach współpracy Czibora ze służbami oraz o powiązaniach elity politycznej ze sportem
w okresie miękkiej dyktatury Jánosa Kádára pisał György Majtényi w wydanej w 2009 r. książce pt. K-vonal.
Uralmi elit és luxus a szocializmusban. Czibor, który miał pseudonim Péter Sztojanovits, ostatecznie i na szczęście
nie spełnił oczekiwań tajnych służb, bo wedle współczesnych badań donosił tylko o sprawach obojętnych i powszechnie znanych.
Za próbę nielegalnego przekroczenia granicy państwowej w 1949 r. Gyula Lóránt dostał się do łagru
pracy przymusowej. Został zwolniony dzięki Gusztávowi Sebesowi, który w interesie kolegi osobiście rozmawiał
z Jánosem Kádárem, z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych. Sebes zresztą pomógł także innym, kolegom,
np. Hidegkutiemu, który z powodu pochodzenia mieszczańskiego (ojciec był bohaterem pierwszej wojny światowej, matka zaś dyrektorem fabryki) w okresie stalinizmu wraz ze swoimi rodzicami znalazł się w trudnej sytuacji
życiowej, i nie chciano też dołączyć go do narodowej reprezentacji.
Wracając do Lóránta, który jako trener zmarł na atak serca na boisku 31 maja 1981 r. w Salonikach.
Siedząc na ławce z przerażeniem obserwował, że jego drużyna nie skorzystała z pewnej sytuacji podczas meczu
piłki nożnej. Swoim losem poświadczył, że sport w sensie dosłownym stanowił dla niego sprawę życia i śmierci.
Jako ostatni z legendarnej Jedenastki odszedł Jenő Buzánszky, w 2015 roku, w wieku dziewięćdziesięciu
lat. Tylko o rok przeżył on młodszego o rok kolegę Gyulę Grosicsa, zmarłego rok wcześniej.
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Największe osiągnięcia sportowe Sebesa związane są właśnie z dziejami „Złotej Jedenastki”, gdyż w okresie międzywojennym, z powodu swego żydowskiego pochodzenia, nie
mógł on zrobić większej kariery sportowej. Sebes w 1981 r. wydał obszerną książkę autobiograficzną pt. Radości i rozczarowania. Wspomnienia kierownika sportowego8. Omawia w niej
swe życie od 1911 roku do drugiej połowy sześćdziesiątych lat.
Książka stanowi nie tylko niezwykle ciekawą lekturę na temat życia i dokonań wybitnego piłkarza i trenera oraz prowadzonej przezeń drużyny, lecz także dobitny dokument epoki,
poświadczający manipulacje działającej na Węgrzech w latach realnego socjalizmu autocenzury – bo cenzura, jako urząd czy instytucja, oficjalnie w Węgierskiej Republice Ludowej nie
istniała. Znamienne, że w książce umyślnie została naruszona hierarchia ważności faktów historycznych i nieistotnych z puntu widzenia historii politycznej wydarzeń. Autor wspomina np.
o takich drobiazgach, jak dzień, kiedy w 1911 r., po raz pierwszy poszedł do szkoły, nie rozstając się ze swą szmacianą piłką. Sebes przemilcza jednocześnie fakt swego pochodzenia żydowskiego, co powoduje, że niewtajemniczeni czytelnicy nie rozumieją pewnych jego perypetii
życiowych. Później opisuje on wprawdzie czasy, kiedy otwarty faszyzm i najgorszy antysemityzm przeniknął na Węgrzech do życia sportowego, ale z trudem można te opisy łączyć z osobą
samego Sebesa. Proces usuwania w latach trzydziestych najzdolniejszych trenerów i zawodników z drużyn, by ich miejsca zajęli mało zdolni „aryjczycy”, na podstawie książki może być
odbierany jako wydarzenie, które nic wspólnego nie ma z osobą Sebesa. Jeżeli chodzi o okres

8

Zob.: Sebes Gusztáv, Örömök és csalódások. Egy sportvezető emlékei. Gondolat, 1981.
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przedwojenny, interesujący jest opis turniejów piłkarskich w różnych krajach Europy. Wspomnienia obciąża spory dystans czasowy i znany finał wojny. Sebes był świadkiem np. kopania
rowów przez warszawiaków w połowie sierpnia 1939 r. i ze smutkiem wspominał później okupowanie przez nazistowskie Niemcy stolicy Polski.
Wspomnienia Sebesa to książka przede wszystkim o sporcie, a nie o historii czy polityce. Mimo to znajdujemy w niej liczne aluzje odpowiadające ówczesnej, oficjalnej, politycznej
i historycznej ocenie lat socjalizmu. Sebes pozytywnie pisał o Węgierskiej Republice Rad, czyli
o trwającej 133 dni dyktaturze proletariatu w 1919 r. Krytykował warunki bytowe i polityczne
w czasach przedwojennych – z powodu trudności egzystencjalnych zmuszony był do emigracji
zarobkowej, kilka lat fizycznie pracował we Francji. Z perspektywy lat wspominał z sentymentem swobody obywatelskie panujące w państwie demokratycznym. Porównania demokracji zachodniej z reżimem Horthyego na niekorzyść tego drugiego oczywiście nie mogło budzić zastrzeżeń cenzury. Sebes z radością powitał wyzwolenie kraju przez Armię Czerwoną oraz budowanie nowego ustroju – i odtąd na wszystko patrzył wyłącznie poprzez pryzmat sportu, w
szczególności piłki nożnej, i nie znajdujemy w jego książce uwag chociażby na temat powstania
węgierskiego 1956 r. Tego typu przemilczenia zostały wypełnione szczegółowym opisem życia
sportowego, w tym przedstawieniem przygotowania reprezentacji Węgier do „meczu stulecia”,
który miał miejsce 25 listopada 1953 r. na stadionie w Wembley. W książce opisane zostały
także inne ważne zwycięstwa, które „Złota Jedenastka” odniosła w Wiedniu i Budapeszcie.
Selektywna i solidarna z nowym ustrojem politycznym pamięć Sebesa przesłoniła
wszystkie polityczne problemy oraz trudności lat stalinizmu i realnego socjalizmu. Na darmo
szukać również we wspomnieniach Sebesa wzmianek o jego trudnych i niebezpiecznych zabiegach mających na celu wspomniane wcześniej ratowanie kolegów w latach stalinowskich.
Oczywiście, te pominięcia może tłumaczyć również skromność Sebesa. Zapewne nie chciał
pisać o swoich osobistych zasługach, ale powinny istnieć także inne powody, mianowicie niepisany w okresie powstawania książki obowiązek przemilczania „niebezpiecznych” tematów i
trzymania się zasad ówczesnej „poprawności politycznej”. Zgodnie z nią np. sprawa antysemityzmu po drugiej wojnie światowej na Węgrzech niby przestała istnieć.
Uczciwości Sebesa nie można stawiać pod znakiem zapytania. Nie można też się dziwić, że dla większości Żydów węgierskich wyzwolenie kraju oznaczało uratowanie się od holocaustu. Mimo to obecnie w zasadzie nie można już ustalić, jak wyglądałaby jego książka,
gdyby została napisana i wydana po 1989 roku. Sebes na pewno nie zgadzał się z licznymi
decyzjami i wyrokami władzy stalinowskiej i kádárowskiej, a jako człowiek, który w okresie
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międzywojennym poznał demokrację zachodnią i amerykańską, przez całe życie odczuwał żal
z powodu błędów popełnianych przez władze tzw. demokracji socjalistycznej.
Ze względu na podwójną okrągłą rocznicę – 110. urodzin oraz 40. śmierci – Sebesa
w 2016 roku w różnych mediach, przede wszystkim w Internecie, pojawiło się mnóstwo dokumentów dotyczących jego życia i działalności. Nieznane dotąd źródła w nowym świetle pokazują jego dokonania. Niektóre teksty przynoszą też sporo nowych informacji. Jedno z siedmiogrodzkich pism internetowych, składając hołd pamięci Sebesa, podkreśla, że w jego karierze
powojennej musiało mieć spore znaczenie to, że już podczas emigracji wstąpił on do Francuskiej Partii Komunistycznej. Ponadto w okresie powojennym „pomocne” okazało się jego „prawidłowe” pochodzenie. Urodził się bowiem w biednej rodzinie, w robotniczej dzielnicy Ferencváros9. Mało kto wie – i Sebes też nie wspomina o tym w swojej autobiograficznej książce
– że będąc rówieśnikiem jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku, Attili Józsefa (1905–
1937), przez pewien czas chodził z nim do tej samej klasy10.
Starszy od Sebesa tylko o dwa lata Attila Petschauer był szermierzem i medalistą olimpijskim m.in. w Amsterdamie (1928). W okresie międzywojennym zrobił nieporównywalnie
większą karierę niż Sebes. Pochodził zresztą z zamożnej rodziny, nie musiał fizycznie pracować na chleb, nie dotknęło go też bezrobocie. Szermierka należała do elitarnych dyscyplin sportowych, w przeciwieństwie do „plebejskiej” piłki nożnej. W mistrzostwach europejskich na
przełomie lat 20. i 30. Petschauer indywidualnie zdobywał 2. lub 3. miejsca. W drużynie szablistów także odnosił spore sukcesy.
Stał się jednak jeszcze jedną z ofiar holocaustu. Na początku ograniczano tylko jego
udział w zawodach, później odmawiano mu np. przyjęcia go do klubów sportowych i towarzyskich. Podejmowanie rozpaczliwych starań, by zachować swój status społeczny oraz przywileje
należne wybitnym sportowcom, okazały się daremne. Z powodu swojego żydowskiego pochodzenia został skierowany „do służby wojennej” (dla cywilów), tj. pracy przymusowej przy armii węgierskiej „prowadzonej na rzeź” na front wschodni, do ZSSR.
Perypetie życiowe i zawodowe obydwu węgierskich zawodników stanowią jeszcze jeden, w Polsce zapewne mało znany, dobitny przykład wpływu polityki i „wielkiej historii” na
sport oraz na życie osobiste, także sportowców. Interesująca jest też późniejsza mityzacja sylwetek tych dwu zawodników w pamięci zbiorowej.

9

Nazwa tej dzielnicy pojawia się w nazwie znanej, budapeszteńskiej drużyny piłkarskiej.
Por.: http://erdelyinaplo.ro/szabadido/sebes-gusztav-a-focizsenik-mestere. Link dostępny 4 czerwca

10

2016 r.
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Mityzacja ta dotyczy przede wszystkim Petschauera – jak to się dzieje w przypadku
stosunkowo młodych ludzi, którzy padli ofiarą przemocy. Obóz, w którym zginął, nie był obozem koncentracyjnym (jak często podają media internetowe), lecz obozem pracy przy armii
węgierskiej na froncie wschodnim. Więzieni tam Żydzi, ponieważ sami nie musieli walczyć z
bronią w ręku, teoretycznie mieli więc większe szanse przeżycia niż sami żołnierze lub ludność
żydowska kierowana z Węgier (także z niektórych terenów przedtrianońskich) bezpośrednio
do obozów zagłady. Petschauer miał nadzieję, że przeżyje, bo komendantem obozu był jego
dawny kolega sportowy, Kálmán Cseh. Tak się nie stało, to właśnie on bezpośrednio przyczynił
się do śmierci Petschauera.
Największej mityzacji jego osoby dokonał István Szabó w filmie Kropla słońca, który
powstał w 1999 r. w koprodukcji austriacko-niemiecko-kanadyjsko-węgierskiej. Ten film to
saga rodzinna – poznajemy w nim historię trzech pokoleń żydowskiej rodziny Sonnenscheinów. Prototypem jednej z postaci, reprezentanta przedostatniego pokolenia, Ádáma Sonnenscheina – po zmianie nazwiska – Sorsa stał się właśnie Petschauer. W filmie Szabó
Petschauer traci życie z powodu, że w obozie nie stać go było by powiedzieć, że „jestem brudną
żydowską świnią”. Zamiast tego, do ostatniego tchu powtarzał, że jest doktorem prawa i mistrzem olimpijskim w Berlinie. Jego syn, Iván, który później związał się z systemem komunistycznym, był świadkiem śmierci ojca. W filmie ojciec został rozebrany do naga, brutalnie pobity i polany wodą, która zamarzła na jego ciele. Tymczasem okoliczności śmierci Petschauera
wyglądały ponoć trochę inaczej. Wiemy to ze wspomnień zmarłego w wieku dziewięćdziesięciu lat Károlya Kárpátiego (1906–1996), rówieśnika Sebesa, zapaśnika, uczestnika olimpiady
w Berlinie w 1936 r. On również dostał się do Dawidowki, był obecny przy egzekucji kolegi,
ale śmierć Petschauera wspomina nieco inaczej. Petschauer musiał wdrapać się na drzewo piać,
jak kogut, i tam został polany wodą – nie wypowiadał więc owych dumnych słów, które przypisuje mu reżyser.11
Mityzacja postaci Petschauera związana jest oczywiście z mitotwórczą koncepcją
przedstawiania ofiar obozów, w szczególności ofiar holocaustu. Ofiary te – zgodnie z zakorzenionym w świadomości zbiorowej „obowiązkiem” humanistycznym, w literaturze obozowołagrowej często przedstawiane są jako ofiary, lecz jako nieskazitelni bohaterowie, bojownicy o

11

Zob.: https://hessenwinkel.wordpress.com/2013/01/20/petschauer-attila-halalra-kinzas-davidovkaban/
Link dostępny 4 czerwca 2016 r. Ze wspomnień Kárpátiego: „A keretlegények rákiáltottak: ‘Te, olimpiai érmes
kardvívó… Lássuk, hogy tudsz fára mászni!’ Tél közepe volt, rettenetes hideg, de ráparancsoltak, hogy vetkőzzön
le és másszon fel az egyik fára. Azt parancsolták neki, hogy kukorékoljon, miközben vízzel locsolták. A metsző
hidegben a víz ráfagyott a testére, ő pedig rövidesen meghalt.”
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wolność. Przynajmniej w utworach powstałych wedle koncepcji martyrologiczno-mitotwórczej. Postać Gusztáva Sebesa, który doczekał się starszego wieku, nie została owinięta ową
mgłą mitotwórczą, mimo że w trudnych czasach historycznych dużo więcej zrobił dla swoich
kolegów i przyjaciół, niż Petschauer.
Zapraszam na obejrzenie fragmentu filmu Istvána Szabó Kropla słońca na stronie
https://www.youtube.com/user/nagylk/videos przedstawiający egzekucję Ádáma Sorosa w obozie pracy pod Dawidowką.

Streszczenie
W referacie zostanie przybliżona postać dwóch węgierskich sportowców żydowskiego pochodzenia, Gusztáva Sebesa (właściwie Gusztáva Scharenpecka, 1906–1986) oraz Attili Petschauera (1904–1943). Sebes był wybitnym piłkarzem, który z powodu międzywojennego antysemityzmu większą karierę sportową mógł zrobić dopiero po drugiej wojnie światowej. Został
wtedy trenerem i kapitanem związkowym „Złotej jedenastki”. Starszy od niego tylko o dwa
lata Petschauer był szermierzem i medalistą olimpijskim m.in. w Amsterdamie (1928), a w
mistrzostwach europejskich na przełomie lat 20. i 30. zdobywał 2. lub 3. miejsce. Został ofiarą
holocaustu. Z powodu swego żydowskiego pochodzenia został skierowany „do służby wojennej” (dla cywilów), tj. pracy przymusowej przy armii węgierskiej „prowadzonej na rzeź” na
front wschodni, do ZSSR. Perypetie życiowe i zawodowe obydwu zawodników stanowią dobitny przykład wpływu polityki i „wielkiej historii” na sport oraz życie osobiste. Interesująca
jest też późniejsza mityzacja postaci tych zawodników w pamięci zbiorowej.
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