
Táncos Mihály (1905-1993) 

Fotbalist, membru legendar al naţionalelor României şi Ungariei.  

 

Unul dintre cei mai buni fotbalişti europeni ale deceniilor al treilea şi al patrulea din secolul XX., 

Táncos-Tänzer Mihály s-a născut în Timişoara. Câştigă titlul de campion naţional în două ţări, 

România şi Ungaria şi joacă în echipele naţionale ale ambelor ţări. 

 Cu toate că şi oraşul Arad îşi arogă prioritatea şi gloria primului meci de fotbal jucat pe 

teritoriul ţării, un reportaj publicat în numărul din 11 iunie 1899 al ziarului Délmagyarországi 

Közlöny este o dovadă clară a faptului că Timişoarei îi revine această cinste: meciul de 

importanţă istorică s-a jucat între elevii a două şcoli, cea Catolică şi Gimnaziul real de stat, în 

prezenţa primarului de atunci, Telbisz Károly. În următoarele două decenii jocul numit fotbal 

este atât de îndrăgit în Timişoara, încât oraşul devine cel mai puternic centru al fotbalului din 

regiune, apoi şi din România. Echipa numită Kinizsi, înfiinţată în 1910, câştigă primul titlu de 

campion naţional în anul 1922. În următorii cinci ani echipa alb-violet îşi adjudecă în serie titlul 

de campion. 

 Personalitatea marcantă a acestei perioade este Táncos-Tänzer Mihály. După ce atrage 

asupra sa atenţia căutătorilor de talente privind tehnica de mânuire a mingii, pase exacte şi 

goluri frumoase, Táncos devine cel mai căutat tânăr fotbalist. În 1918, la vârsta de 13 ani devine 

jucător plătit al Clubului Sportiv al Funcţionarilor Oraşului Timişoara (Temesvári Városi 

Tisztviselők Sportklubja - TVSC). După doi ani, în 1920, este legitimat la Asociaţia de 

Antrenament Fizic al Muncitorilor Timişoreni (TMTE), o echipă mai puternică. Aici joacă doar un 

an, deoarece în 1921, la cererea antrenorului Franz Döme şi a suporterilor trece în echipa care 

avea să devină cea mai puternică a României, Kinizsi, unde este om de bază.  

 Jocul deosebit al echipei este remarcat şi de şefii de la Comisiunea de Football-

Asociaţie, cum se numea structura anterioară Federaţiei, astfel echipa Kinizsi devine structura 

pe care este clădită echipa naţională. Mai mult, în echipa care, în 1926, la Istambul, obţine 

victoria cu 3-1 împotriva echipei Turciei, un singur jucător nu era de la Kinizsi: Cseh Miklós, 

component al echipei Juventus Bucureşti. Táncos Mihály s-a remarcat şi în Istambul, a 

contribuit la construirea fiecărei faze, soldată cu gol, marcatorii fiind Semler (2) şi Matek. Iată 

componenţa echipei câştigătoare: Ritter Béla – Steiner Béla, Hoksáry Balázs – Steiner Rezső, 

Vogl Imre – Cseh Miklós – Táncos Mihály, Tesler János, Wetzer Rudolf, Semler Gusztáv, Matek 

Rudolf. 

 Táncos, pe postul de mijlocaş lateral dreapta, joacă 10 meciuri în prima divizie a 

României. Este selecţionat şi în echipa olimpică, care ne-a reprezentat ţara la Olimpiada de 

vară de la Paris, din 1924. După câştigarea celui de-al şaselea (ultimul) titlu de campion 

naţional, în 1927, aşa zisa echipă de amatori Kinizsi intră în declin, jucătorii ei cei mai buni 

ajungând în sfera de interes a echipelor profesioniste. Táncos Mihály este achiziţionat de 

Ferencváros, Wetzer Rudolf si Vogl Imre de Újpest Budapesta. Decizia luată de Táncos în 

privinţa Ungariei se dovedeşte a fi bună, în perioada 1929-1939 reprezintă cu succes culorile 



clubului, echipa câştigă trei titluri de campioană naţională (1931-1932, 1933-1934, 1937-1938). 

Între 1930-1932 este selecţionat de cinci ori în naţionala Ungariei. 

 În iarna lui 1939, Táncos se întoarce la Timişoara, joacă un sezon în echipa Ripensia, 

dar declinul acesteia nu poate fi oprit, chiar dacă joacă aici mari fotbalişti, de talia lui Dumitru 

Pavlovics şi Dobay István. 

 În 1940 îşi încheie cariera de sportiv activ. După cel de-al doilea război mondial se 

stabileşte la Cluj. În continuare desfăşoară o activitate de antrenor cu echipe mici, fără să obţină 

rezultate remarcabile. Trece în nefiinţă în 1993. 

 

 


