Mindhalálig rempli

kus-kórh áz javára". A sérült játékosok feleségei
pedig "bosszút esküdtek Charlie, az »amerikai
bolond« ellen, aki hetekig nem mert hazamenni
a Hungária úti kolóniában l évő lakására".
A technikailag maximálisan képzetlen játékosok a fut ball h ős kor ában gyakran rugdalták
össze egymást. Mindez nem pusztán a kezdő
játékosok ügyetlenségével magyarázható, hisz a
kemény játék hozzátartozott a kor futballjához.
A századforduló labdarúgása két stílust ismert:
a skótok sok passzal operáló, osszj át ékra é pü lő
és az angolok individualista, cse lezgető , de robotoló és kőkemén y játékát, a kick and rusht. A
németek és a tő lü k tanuló csehek, illetve osztrákok a skót játékot preferálták, Budapes ten viszont a durvább stílus hódított.
Kü lönös figu rák szaladgáltak ekkoriban a magyar p ál yakon. akik ma már elképzelhetetlen,
ám a századfordulón legitimnek számító eszközökkel szőtték tám adása ikat. Például a ferenc-

"A szépség vagy te, Sport! / a testeket te formálod nemessé, / elű zöl romboló vad szenvedélyeket, acélláedzel lankadatlanul" - olvashatjuk
Pierre Coubertin Óda a sporthoz című versében.
Kétségtelen, hogy ma is il gentleman fair play
sze l l emétől áthatott testedzés ideálja lebeg sokak
szeme előtt , és sokszor értetlenül állunk az olyan
mítoszromboló jelenségek előtt , mint a tömeges
sportsérülések, a dopping, a bunda vagy a huliganizmus. Csábító feltételezni, hogy a sportélet unfairvonásai ismeretlenek voltak a "régi időkben " .
Afutball budapesti úttörő inek harcmodorát ismerve azonban megérthetjük, mi ragadtatta versfaragásra 1911-ben a Sporthírlap újságíróját: "Boldogtalan az az apa / Kinek fiafootball ista / Mert nem
tudni, mely órába / Viszik a Rókus-kórházba..."
Az "angol rugósd i" a szigetországban sem
számított önfeledt szórakozásnak. 1314 és 1667

között több mint harminc alkalommal tiltották be
a futbalIt, az utolsó rendelkezés 1845-ig érvényben maradt. Asportág magyarországi debütálása
sem volt botránytól mentes. Az egyik vasutas-javító mű h e ly asztalosa, az Oxfordból hazaté rő Löwenrosen Charlie szervezett egy m é rkőzést munkatársai, a Törekvés dalárda tagjainak részvételével. Löwenrosen Angliából hozatott labdát,
melyet ugyan fekete festékbe mártottak, hogy réginek tűnjö n , ám a vámosok gyanúsnak találták
az azonosíthatatlan tárgyat, s tizenegyfori nt bírságot róttak ki rá. Az 1896. november elsejére
meghirdetett , ké ső b b "pékerdei csataként" hírhedtté vált mé rkőzést hamar félbe kellett szakítani. A labdát életükben el ős zör látó játékosok a hideg idő miatt vasalt csizmában játszottak, és az
irányíthatatlanul pattogó bőrgo l yóva l sem tudtak
mit kezdeni. Húsz perc elteltével véget ért a találkozó, a három lábtörés egy kései krónikás szerint
azt jelentette, hogy "az eredmény 3:0 volt a Ró-

városi PokornyJózsef csak spiccel tudott rúgni,
támadásoknál pedig ,;úgy rontott e l őre , hogy
mindenen és mindenk in kereszt ülg ázolt . és
am int lehetett, kapura lőtt" . Persze a tan ít ók
sem voltak különbek, mint a hazai úttö rő k, egy
visszaemlékezés szerint az angol atl ét aed ző ,
Harry Perry is "ingujjban, h özentr ágerrel, de
cúgos c ipőben mért halálos rúgásokat a labda
mell é",
Az e ls ő magyar élcsapat, a BTC játékosai erejére é pítet t. A la bdarú gók megfoga dták a
Sport- Világ 1897-es tanácsát, miszerint "a csatáro k minden támadásnál fussa nak neki az ellenfél hátvédjeinek, a futólagos, könnyű félretologatás (Ieichtes Rempeln) el egen dő" . A rempli a
BTCegyi k bevett játékelemévé vált, a gárda egyik
erő ssége , Klebersberg Géza ké ső b b elmesélte,
hogy őt Svájcból h azatérő játékostársa, Ray Ferenc tanította meg remplizni. A játékos definlciója alapján azonban szerencsésebb .felöklel ésnek", mint " kö n n y ű félretologatásnak" fordítani
a remplit: "testtel-mellel bele, a labdát elvinni, az
embert lefektetni". Iszer Ká rolya BTC e ls ő nemzetközi mé rkőzé s é n "goalt keveset rúgott, de
hogy az angol Cricketter játékosok közül hányat
remplizett fel hatalmas erejével, azt valami jó
matematikus tudná csak összeszámolni". Klebersberg Gézától azonban tudjuk, hogy "az angolok voltak igazán kemények: Yolland oxfordi
diák volt, két bordája volt eltörve, meg a karja.
Pedig sose bántották egymást komolyan" .

Klebersberg szemében a férfiasság természe- testi épség b üntetőjogi védelme." Az ügyben
tes megnyilvánulása volt, ha egy csatár felöklel- hozott p recedensértékű kúriai döntés kimondte ellenfelét, ám sokan úgy vélt ék. hogy a rernp- ta, hogy "a futball olyan játék, amelynek ű zői
l i ző labdarúgók rossz példával járnak elöl az ifaz abból eredő baleseteket saját maguknak tujúság jellemének pallérozásában. '9°0 nyarán a . lajdonítsák".
Dávid Vilmost sokan követték. StillerGyula, a
székesfővárosi közgyű lése n Del Medico Ágoston indítványozta, hogy a főváros az összes is- MAC labdarúgója '913-ban egy élvonalbeli tal álkolában szüntesse be ezt az "életveszélyes játé- kozón szerzett gerincsérülésébe halt bele. 1922kot". Ezt ugyan a közgy ű lé s nem fogadta el, de ben a tizenkilenc éves szombathelyi Hufnagel
várható volt, hogy a durva játéknak e l őbb-u tóbb
Lajos lábát amputálni kellett sportsér ülés miatt.
Komplikációk léptek fel, végül mellhártyagyullasúlyos következményei lesznek.
Dávid Vilmos volt a spo rtág e ls ő magyar vér- dasban hunyt el a futballista, hatezren kísért ék
tanúja. '9°2 májusába n a Soroksári úti FTC- utolsó útjára. 1925-ben a , 8 éves fehérvári kapályán játszották a BAK-Törekvés másodosz- pus, Vanek László végzetét egy veserúgás okoztályú mér kőzést. Dávid összefutott az ellenfél ta, egy cinkotai labdarúgó pedig májsérülésébe
kapusával, a támadó hasfalát olyan erős ütés halt bele. Egy '923-as Zugló-MTK mé rk őz é sen
ért e, hogy má sna p be leha lt sé rülésébe . Az a hazaiak kapusa szerzett súlyos sérülést, úgy
tűnt, felépül, de fél évvel az eset után hashártyaesetbő l per lett, mivel az elhunyt labd arúgó
sz ülei embe rölés ügyében feljelenté st tettek. gyulladás vitte el. Özvegye százmillió koronás
A nyomozást azonban rnegszüntett ék, rniveli.a
kártérítési pert indított, a bíróság csak hat év elfootball játékos mindig ki van téve annak, hogy teltével mondta ki, hogy az MTK játékosa nem
egy gyakorlatlan vagy akár a legjobb játszótá rs- te h ető fe l e l őssé a h ál óő r haláláért. Annak elle'nak helytelenül irányított rúgása nem a labdát, nére, hogy az '930-as években is több labdarúhanem az ő bokáját vagy egyik testr észé t éri, gó halt bele pályán szerzett sérüléseibe, igazat
(...így) rnindennapi dolog, hogy a football-ve r- kell adnunk annak a sebés zprofesszornak, aki
senye knek súlyos sebesültjei vannak . Mind- egy '925-ös egyetemi el őad ás ári kijelentette :
egyikük tudja, hogy játék közben minek van ki- "Uraim, a sebészet , különösen az utóbb i idő
téve. Amikor közös egyetértéssel mégis játsza- ben, nagyon sokat köszönhet a futballnak."
nak, életüket és testi épségüket szolgáltatják ki
egymás feltételezett ügyességének és nyugodtságána k. Ezen a ponton megszűni k az élet és

