
Táncos Mihály (1905-1993) 

 

Labdarúgó, a román és a magyar futballválogatott legendás tagja. 

 

Temesváron született a XX. század harmadik és negyedik évtizedének egyik legjobb európai 

labdarúgója, Táncos-Tänzer Mihály. Két országban, Romániában és Magyarországon országos 

bajnoki címeket nyer és játszik mindkét nemzeti válogatottban.  

 Bár Arad városa is magának szeretné tudni az ország területén játszott első labdarúgó-

mérkőzés dicsőségét, a Délmagyarországi Közlöny 1899. június 11-i számában megjelent 

tudósítás a hiteles bizonyíték arra, hogy az elsőség Temesvárt illeti meg: a történelmi 

fontosságú mérkőzés két temesvári gimnázium, a piaristák és az állami fő reálgimnázium 

csapatai között zajlott le, az akkori polgármester, Telbisz Károly jelenlétében. A következő két 

évtizedben Temesvárott annyira megszeretik a futball nevű játékot, hogy a térség és később 

Románia legerősebb futball-központjává lesz. Az 1910-ben alapított Kinizsi 1922-ben elhódítja 

az országos bajnok címet. Ezután a lila-fehér gárda sorozatban elnyeri a következő öt bajnoki 

címet is.  

 Ennek a nagy kornak a meghatározó egyénisége Táncos-Tänzer Mihály. Miután 

technikás labdakezelésével, pontos átadásaival és szép góljaival korán magára vonja a 

tehetségkutatók figyelmét, a legkeresettebb fiatal futballisták közé kerül. 1918-ban, 13 évesen 

lesz a Temesvári Városi Tisztviselők Sportklubjának (TVSC) igazolt játékosa. Két év múlva, 

1920-ban, erősebb csapatba, a Temesvári Munkások Testedző Egyesületébe igazolják át. Csak 

egy évig játszik a TMTE színeiben, mert 1921-ben Franz Döme edző és a szurkolók kérésére a 

Románia legerősebb csapatává kovácsolt Kinizsi együttesébe kerül, amelynek erősségévé 

válik.  

 Táncosék jó játéka tetszik a Román Labdarúgó Szövetség vezetőinek is, amit igazol, 

hogy az 1920-as években a Kinizsi maga volt a román válogatott. Az 1926-ban Törökország 

ellen Isztambulban 3-1 arányban diadalmaskodó román válogatott tagjai közül egyedül Cseh 

Miklós (Bukaresti Juventus) nem a temesvári együttes igazolt játékosa. Az Isztambulban kitűnt 

labdarúgók között van Táncos Mihály is, aki részt vett mindhárom román gól előkészítésében. A 

nyerő csapat összeállítása: Ritter Béla – Steiner Béla, Hoksáry Balázs – Steiner Rezső, Vogl 

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

Rudolf. Semler két, Matek egy gólt szerzett.  

 A tehetségét jobbszélsőként kamatoztató futballista tíz mérkőzésen játszik a román A-

válogatottban. Tagja Románia olimpiai válogatottjának is, amely 1924-ben részt vesz a párizsi 

nyári Olimpiai Játékokon. 1927-ben, a hatodik (utolsó) bajnoki cím elnyerése után, az amatőr 

csapatként elkönyvelt Kinizsi a lejtőre kerül, a legjobb játékosai profi klubok vonzáskörébe 

kerülnek. Táncos Mihály a Ferencvároshoz, Wetzer Rudolf és Vogl Imre az Újpesthez szerződik 

el. Táncos Mihálynak jól jön ki a lépés Magyarországon is, ahol 1929-1939 között 

eredményesen képviseli a zöld-fehér színeket. Három idényben (1931-1932, 1933-1934 és 



1937-1938) bajnoki címet nyernek. 1930-1932 között ötször tagja Magyarország A-

válogatottjának.  

 1939 telén hazajön Temesvárra, egy idényben a Ripensia csapatában játszik, de 

képtelen megállítani a csapat hanyatlását, annak ellenére, hogy itt talál két olyan nagy focistát, 

mint Dumitru Pavlovics és Dobay István.  

 1940-ben befejezi aktív sportolói pályafutását. A második világháború után Kolozsváron 

telepedik le. Edzőként kisebb csapatokkal, figyelemre méltó sikerek nélkül tevékenykedik. 1993-

ban halt meg.  

 


