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(mindenekel őtt a kapust ), hogy ne küzdjenek
teljes erőbedobással.

Az el ső világháború előtt csupán két bunda
ügy kavart vihart Magyarországon. 190s-ben a
Postás csa patát vádolták meg, hogy rnérk özé
sük e lőtt a Főváros i TC két játékosat állás ígére
tével lazsal ásta bírtá k. A Postás győzelméve l

bajnoki címet szerzett, az eredményt azonban
az MLSZ megsemmisítette, fgy jobb g ól árányá
val az egy rn érk őz é sse l többet játszott Ferencvá
rosi TC lett a bajnok. A Postás tiltakozásul kil é
pett az M LSZ·bő l , a Főváros i TC két j átékosat
pedig örökre eltiltották a játékt ól. Egy 1912·es
ügy fősze re plőj e a bíró volt: a III. ker. TVE egyik
vezetője vesztegette meg a MAC elleni találko
zójuk j á t é kvezet ő j ét . Miután az esetre fény de
rült, az óbudaiakat kizárták az e l ső osztályból.

1919-ben sok szempontból új korszak kezdő

dött a magyar labdarúgásban . A játék híveinek
tábora rohamos gyorsasággal bővült , megnőtt a
találkozók tétje, és egyre gyakrabban fordult elő ,

hogy a háborút követő nyomor megingatta ama
tő rs égü kben a sportág szereplő i t. J ellemző : az
1920 utáni bundaügyek kivétel nélkül kisegyesü
letekhez kötődtek (hisz játékosaik nem h úzhat
tak rendszerese n illegális jövedelmet klubjaik·
tól), és a szegény sorsú labdarúgó k élelmlsze
rért vagy ru h aneműért adták el m érközésüket,

Az első vesztegetési ügy 1921 -ben robbant ki.
A Kőbányai SC-nek 6-o·ra kellett l egyőz ni e a

•

Kissé l eegyszerűs ítve azt mondhatjuk, hogy
egyéni spo rtágakban doppi nggal, csapatsport
ágakban bundával szokás jogosulatlan el őnyre

szert tenn i. A bunda két alaptípus át különböz
tethetjük meg. Az egyik eset a sportfogadásra
épül: például az 1981- 82-es, híres totó botr ány
ban több tucat csapatot fizettek le, hogy a p á
lyán az előre megbeszélt eredmény szülessen, a
felbujtók pedig totózókban tehettek szert extra
profitra. A .fogad ásos bunda" legegysze rű bb és
legnehezebben ki deríthető módja viszont az, ha
nem k ü l s ő személy, hanem egy csapat labdarú
gói fogadnak saját vereségükre - majd valóban
kikapnak, s már vehetik is fel nyeremé nyüket. A
bunda másik alaptípusában a felbujtó célja saját
csapata győzelmének tiltott eszközökkel való ki·
harcol ása. Ekkor az egyesület valamelyik vezet ő 

je próbálja rávenni a [ át é kvezet őt , hogy részre
hajlóan bíráskodjon, vagy az ellenfél játékosait

"Aki a sportokkal foglalkozik, tudja, hogy ab
ban a pillanatban, amint szerepelni kezd a pénz,
a sport erkölcstelenné válik, üzletté aljasodik [...]
Az etikaiértékek fejlesztése csak az amatőr spor
tokban található fel, minden etikának mellőzése

pedig megvan a profi knál.' E gondolattal ma is
azonosulnak mindazok, akik helytelenítik a profi
labdarug ók kimagasló fizetését vagy a sportág
átláthatatlan viszonyait (m iel őtt az olvasó is ma
radéktalanul egyetértene az eszmefuttat ással.
jelzem: Gömbös Gyula egyik 1924-es parlamenti
interpellációjából idéztem) . Kétségtelen azon
ban, ha egy sportág népszerűvé válik, akkor ott
előbb-utóbb valóban "szerepelni kezd a pénz", s
csak idő kérdése, hogy a sport és tőke viszonya
mikor hoz létre a tiszta játékkal összeegyeztethe
tetlen jelenségeket.

Öt kiló zsír, két kiló hús

TSC·t, hogy a Postást megelőzve, a harmadosz
tályú bajnokság élén végezzen. A kőbá nyai ak az
ellenfél teljes csapa tának reggelig tartó evést
ivást, öt pár cipőt, tizenegy nadrágot és lábszár
v éd őt ígértek. A rnérköz ésen a TSC kapusa fel·
kötött kézzel védett, sikerü lt is beszedn ie hat
gólt. A kőbánya ia k elismerték, hogy felszerelést
ajándékoztak a TSC·nek, ám ezt azzal magya
rázták, hogy "szívükön viselik a kisegyesületek
gond jait". A labdar úgó-sz övets ég fegyelmi bio
zottsága nem fogadta el e képtelen magyaraza
tot, a TSC kapusat és a KSC vesztegetőjét örök
re elt iltott ák.

Az 1924/2S-ÖS idény végén kipattant veszte
getési botránya másodo sztályú csapatok közel
harmadát érintette. Az élvonalba kerülést jelen
tő e lső két helyre három csapat, az Ékszerész, a
Húsos és a Terézváros i TC is pályázott - a soro
zatos bundaknak köszönhető , hogy végül egyi
kük sem szerepelhetett az első osztályban. Elő

ször a n c ötmillió koronával jutalmazta egyik
ellenfele kapusat. hogy .Jelazsálja" a rn érközést,
majd a Terézváros- Ékszerész rangad ó el őtt

jelezte a bíró, hogy az Éksze rész meg akarta
vesztegetni. Újabb két hét elteltével az Éksze
rész- Föv. T. Kör m érközés előtt az FTK irányí
tóit és játé osa it fizették le a hazaiak. Az MLSZ
hét vezetőt bün tetett meg, közü lük négyet
örökre eltiltottak. Ám a szövetség hiába igyeke
zett erélyes kézzel rendet vágni a bundazaso k

dzsungelében, az utolsó fordulóban különösen
pikáns eset történt. A Húsos-Kőbánya i TE rn ér
közésre kilátogatók gólzáporos rn érközésnek le
hettek szemtanú i: a Húsos 12- 0-S győzelmének

köszön hetőe n jobb gólarán yával megelőzte a
Ter ézvárost. vagyis az Ékszerész társaságában
feljutott az első osztályba. Az eredménynél is
feltűnőbb volt, hogy a rnérköz és előtt a bíró öt
kőbányai futballistát re ndő ri segíts éggel -t ávolf
tott el a pályáról, helyüket ifjúsági játékosok fog
lalták el. Az első magyarázat szerint erre a pél
dátlan lépésre a k ő b ánya la k vezetője kérte meg
a bírót, mivel a futballisták gyanúsan játszottak
korább i, Terézváros elleni m érköz és ükön, s a
sportszerűség azt diktálja, hogy most se szere
pelhesse nek.

Hama rosan kiderült, hogy a kőbá nyaiak gya
korlatilag bárkinek .Jefeküdtek", A Terézváros
elleni rn é rk őz é sen ugyan is azért játszott gya
núsan néhány kőbányai labdarúgó, mert az el
lenfél megvesztegette őket . Viszont a Húsos
meg azért fizetett a kőbánya i intézőnek, hogy
győzzék le a Ter ézv árost. Magyarán: a meccs
duplán meg volt bund ázva. a kőbányai játéko
sokat a Ter ézv áros. a kőbányai int é z őt a Hú
sos fizette le. A Húsos -KTE rn érközésen ismét
a kőbányai int éz őt vesztegette meg a Húsos,
aki a m é rk őz és előtt közölte öt j át ékos ával.
hogy nem léphetnek pályára, cse rébe kapnak
félmillió koronát, öt kiló zsfrt és két kiló húst.

Rendőr i beavatkozásra valószín űleg azért ke
rült so r, mert újra duplán meg lett bund ázva a
meccs, és a játékosok minden képpen játszan i
akarta k (talán a Terézváros több zsírt ígért a
fiúknak?).

A szövevényes bunda ügy végén tucatnyi játé
kost és vezetőt tiltottak el, a Kőbányát kizárták
a szövetségből , a Tl'C , az Ékszerész és a Húsos
bajnoki pontja it megsemmis ftették, és megtil
tott ák. hogy az FTK és az Ékszerész egy évig
játékost igazoljon. A kommentár szerint "az ez
előtt szórványosan fölbukkanó vesztegetési kí
sér i etekből valósággal rendszer lett. Az anyagi
e lőnyök fölkínálása a tiltott módon való e l ő re

csö rtetésnek eszköze lett azoknak a kezében ,
akik az anyagi javakat, az üzletet a spo rt fölé he
Iyezik és a képzelt Eldorádó eléréséért képese k
keresztülgázolni tradíciókon, érderneken. erköl
esi t ökén és általában mindenen, ami együtte
sen adja a spo rt etikai erejét,"

Egy évvel később a bundázások már az első

osztályt is elérték. a VAC in tézőj e újpesti futbal
listákat környékezett meg, a vétkes klubot kizár
ták a bajnoks á gb ől. 1926-ban legalizálták a pro
fizmust, a küzdelrnek lényegesen sportszerűbb

keretek között folytak. A következő húsz évben
csupán egyszer, 1931-ben ítélkezett bundaügy
ben a szövetség fegyelmi tanácsa. Természete
sen a sze rzőnek arról nincs tudomása, hogy
hány bundát sikerült titokban tartani ...


