C sonttörők

Hátb orzon gató látvány, ha egy láb derékszögben meghajli k. Nem térdben , sípcsontb an.
Aki látta, nem feledheti a di ós győ r i Nagy Sándor becsúszását, amelyaz új pest i Véber lábszárának és pályafutásának kettétörését jelentette.
Persze a rendszeres futballfogyasztónak számtalan hasonló emléke van, és aki látott má r
ilyet, az egyhamar nem tudja kiverni a fejéből a
reccsenést, a labdarúgó kétségbeesett jajveszékelését és a s zö rny ű látványt.
Nem könn yű ellenállni a kísértésne k, hogy
közhellyel folytassam : nincs új a nap alatt. Kis
színes hír egy 85 évvel ezel őtti Nemzeti Sportból: "Goldberger Gézát a rend őrség letartóztatta, mert ellenfelét, Obermayer Istvánt úgy megrúgta, hogy annak lábát eltörte." Nem szerencsés feltételezni e játékosokról, hogy szándékosan mészároltak. Ám áz mégiscsak feltűn ő, ha

zottak, formális csataté rré alakult a nézőtér. "
Proce nkó páratlan pályafutását egy '9 28-as
ci kk bő l ismerhetjük meg. A TTC-Testvériség
m érk ő z é s en ő volt az els ő kiállított labdarúgó;
is mét fo rrt körü lött e a l eveg ő. Hamarosan
újabb társa követte, aki az ellenfél vez ető gólja
után azt találta mondan i a bírónak: "Ilyen piszkos bírás kodással lehet csak elveszíteni a rn érköz ést, maga hülye! " Kiállítása után ismételt:
"Újból mondom, hogy hülye, hülye." Újabb játékost kellett ezután ki állítani, aki levonulása
után visszament a bíróhoz, és azt vágta a fejéhez: "Lássa , milyen hülye maga , a pofájába
röhögök." A c i k kb ő l az is kiderült, Procenkót
olyan gyakran tiltottá k el, hogy tizenöt éves
pályafutásából csak ötöt töltött a pályán. ,,' 9'3ban egy dorgálással és egy intéssel startolt a terézvárosi futballista . Ám a követ ke ző évben
már egy sebészeti kórház matrikulái között találjuk els ő áldozatának nevét. A sebészeti klinikákon egész orvosgenerációk nevelkedtek fel
Procenkó »beszáll ásainak« nyomait studírozva.
' 9' 7 májusában és júliusában egy dorg álást
találunk Procenkó rubrikájában. '92' februárjában ítélethozataIig, márciusban pedig az ellenfél tettleges bántalmazása miatt három hónapra függesztették fel a játékjogát. 1921. szeprem- .
ber 22-én súlyos bírósértésért és durva játékért
nyolc. hónapot sza bott ki rá a fegyelmi bizottság. Körülbelül öt hétig játszott bünteté séne k
kitöltése után a jeles futballista, amikor sport-

valaki azért kerül be rendszeresen a sportrovat okozzon, ekkor is "csupán" egyik ellenfele karhírei közé, mert ellenfele lábára utazott . Lutz ját törte el. Ekkor azonban örökre eltiltották az
János neve ' 9'9 ősz é n várt ismertté, amikor a újpesti futballistát, így lábakra sem tudott töbSporthírlap beszámolt az Újpesti Munkás TE bé vadászni.
játékosának kül önös rekordjáról. Lutz ugyanis
Lutz rn éltó társa volt Procenkó Ferenc. A Teekkor törte el hatodik ellenfelének lábát. Egy rézváros i TC játékosát nem nevezhetjük láb. héttel később a lap már hoss zabb cikket közölt szár-specialistának, ő egyszerűe n túl temperaaz újpesti labdar úgóról, hiszen kiderült, hogy mentumos volt. Neve '92, ·ben vált ismertté,
nem csak a bajnoki pontok és a klubfanatizmus
amikor két alkalommal is beszámo lt "tevékeny.
hajtották ezt a kemén y legényt. Lutz ugyanis s égéröl" a Sporthírlap. Alighogy véget ért a Tenem csak tétmeccseken veszél yeztette ellen- rézváros-VII. ker. mérk őzés , Procenkó pofon
felei testi épségét, hanem "barátságos jellegű vágta egyik ellenfelét, mire az visszaütött. A kökombin ált meccse ken is lábtörésre pályázott, zönség a pályára tódult , és "parázs verekedés"
ami arra vall , hogy tulajdonképpen a lábvad á- kerekedett. Pár hónap múlva a kispesti tábort
szat a kedvelt sport ja". Az utolsó szerenes et- sikerült felbőszítenie Procenkónak. A futballista
lenül járt játékos klubja büntetőfeljel entést tett hasba rúgta a KAC kapusát, a kiállított játékost
Lutz ellen, a labdarúgó-szövetség pedig két év- " ö l tö ző b e menet a közönség soraiból többen
re felfü ggesztette a játékjogát. Az eltiltás meg- . inzultá lták. Erre a különben is ideges és izgaroppantotta Lutz pályafutá sát. Visszatérés e tott hangulatban levő két tábor öss zecsapott.
után két évet kellett várni, hogy súlyos sérülést
Botok törtek a fejeken, női sikoltozások' hang-

szerűtlenség

címén újabb háromhavi pihe nő re
internáita a fegyelmi bizottság. '923-at írtunk a
következő esztend őben . Ekkor ismét a fegyelm i
elé került Procenkó, de csak a túl erélyes játékról sz óló szakaszt tudt ák ráhúzni, ezt azonban
egy hónapi kényszerpihenővel büntette a bizottság. '924. május '4-én súlyos bírósértésért
egy esztendőt szabtak ki rá. (...) '927 júniusában hét hetet jegyeztek fel Procenkó terhére ellenfél megsértéséé rt, majd ' 928. május 23-tól
június 8-ig súlyos sportsze r űtlenség címén élvezett rövid ideig p ihenőt a derék futballista."
Legendá san fegyelmezetlen focista volt a
debreceni Rott Kálmán is, ő azonban a n éz ökre
és bírókra haragudott kül önösen, A Debreceni
TE labdarúgója '922 tavaszán a helyi egyetemi
csapat ellenitalálkozó elején "piszok parasztv-ot
kiáltott az egyetemista néző k felé. A radikális
jobboldali beállítottságú egyetemisták ekkor elhatározták, hogy elégtételt vesznek a labdar úgón . Antiszemita dalokat énekeltek, majd a
m érkőzés végén "Üssük a zsidókat!" felkiáltással a pályára tódulta k, és megve rtek néhán y
DTE-Iabdarúgót. A debreceni futball történeté nek egyik legnagyobb botrányáról a budapest i
Magyarság és a Világ, illetve a párizsi Petit Parisien is beszámolt (a s zélsőjobboldali Magyarság egyébként végig Róthként említi az egyébként keresztény labdarúgót...). Rott kés őbbi pályafutását ismerve fel kell t ételezn ünk. hogy e
botrányhoz neki is volt némi köze. Az eset után

nyolchetes eltiltást kapott, ám fél év múlva újra
fenyíteni kellett, mivel a DVSC elleni rn érk öz ésük után "pesti strigó"-nak nevezte a játékvez et ő t. Persze főként az eg yetem ist ák elleni
mérkőzéseken volt elemében Rott, ellenszenve
tettekben is megnyilvánult. Vé lhetően ő volt az
a játékos, akit '923-ban azért ítéltek háromnapi
fogházra , mert felpofozott egy őt szidalma zó
egyetemista szurkolót. '924-ben viszont elvetette a sulykot, mert - ismét az egyetemisták.
kal vívott m érköz és után - kétszer is "tett leg
inzultálta" a j áté kvezetőt . Örökre eltiltották, ám
'927 tavaszán visszakapta játékjogát. Állítólag
a Bfrói Testület azt tervezte, hogy nem fognak
bírót küldeni olyan mé r kőzésre , ahol Rott pályára lép.
Mint labdarúgó, vélh etően jó útra tért Rott .
Kálmán. Ám míg 194, -ben az edz ösköd ésbe fogó Procenkó Ferencet díszoklev éllel tüntett e ki
a labdarúgó-szövetség, addig Rott néz őként is
letette névjegyét. '927 őszén rendezték a Bocskai-Sabaria profi, élvonalbel i labdar úgó-m érköz ést, melyen a közönség agresszíven lépett fel .
a vendégcsapat játékosai és a bíró ellen. Az
egyik néző a szünetben azzal kedveskedett a le·
vonuló j á té kvezető n e k, hogy: "Sem maga, sem
a bíró élve nem mennek le a pályáról." Az illető
ráadásul egy bottal meg akarta szúrni a játékvezetőt, amiért a labdarúgó-szövetség egy évre eltiltotta a profi rn érk öz ések látogatás ától. Rott
Kálmánt már megint megbüntették...

