Szegedi Péter

"Életüket és testi épségüket
szolgáltatják ki..." 2 .

után majd megjö n, azo nban an ná l im po nálóbb az ellenfélnek hatalmas termeténél és erejénél fogva".
Stiller fővárosi pályafutása csu pán egy évig
tartott: utolsó meccsét '9'3. novem ber l-jén, a
Margitszigeten játszotta az UTEellen (500 néző
e lőtt a hazaiak 3-, ·re győ ztek) . Az újpestiek du rván játs zó játékosa iknak és forrófejű drukkereiknek köszönhetően - nem tartoztak a legjobb
hírű csa patok közé (lásd: Ünneprontók, Magyar
Narancs, 2007. december 20.) , de túl tempe rament umos játékuknak egysze r sem volt olyan
súlyos következménye, mint az ' 9' 3. novemberi
bajno ki rn érköz ése n. Ahogy Dávid Vi lmos ' 902 es tragéd iájának részlete it (lásd: Pálya a magasban , Magyar Narancs, 2 0 0 8 . március 19.), úgy
Stiller Gyula halálán ak pontos kö rülmé nyeit
sem könn y ű kideríten i, levéltári forráso k nem
maradt a k fenn , így cs ak a korabeli sajtóra t ámaszkodhatun k.
A tud ós ításo k és a labdarug ó-szövets ég fe·
gyelmi ítélete alapján az tű nik legval ó sz ín ű b b 
nek, hogy egy labd ára egysze rre startolt Stiller
és az újpesti Racs kó. A MAC játékosa felugrott
fejelni, Racs kó a levegő ben meglökte, az ütközés utá n Stiller a földre zuhant, az érkező Ka rger pedig - nem szándékosan - belerúgott a já·
t ékosba. Stiller eszméletlenül terült el a földö n,
pár perc múlva magához té rt, saját lábán elhagyta a pályát, majd összeesett. A játékost a

Spo rte gyes ülete k ugyan már ko rá b ban is
regionális bajno kságo kat is rendeztek, de a labdarúgás csa k az '9,0·es évek elején hó d ította meg a vidék i Magyaro rs zágo t.
Sorra alakultak labdarúgócsa patok, teh ető se b b

klubo k a főváro s ból is sze rződtette k játé kos okat. Bár a vidé ki futball nívój át ös sze sem Iehetett hasonl ítani a fővárosi éva l , egy-két egyes ület már értékelhető teljes ítményt nyújtott. Közülük is kiemelkedett a Kas sai AC, a felvidékiek
sorra nyerték az északi kerületi bajnoks ágot, és
tö bbször elhódították a legjobb vidéki csapat
címet is.
Nem meglepő , hogy a főváros i klubok egymás után csáb ították el a kassa i futballistákat.
Bodnár Sándor 20 alkalomm al a válogatott ban
is pá lyára lépett, de a MAC·ban négy kassai
csapattársa is volt. Az , 9' 2 nyarán a ma rgitszigeti elitklubhoz igazoló Stiller Gyuláról keveset
tu dunk: rejté lyes mó do n Stefán na k becézté k,
a Ka ssá n me gjelent Északk erü leti Spo rtújság
sze rint "egyedüli hibája még az, hogy nem elég
friss és gyo rs, ami azon ban gyako ribb tréning

Pajor-szanatóriumba szállították, kiderült, hogy
az es éstő l eltört három csigolyája, és deréktól
lefelé megbénult. Az Est újság íróját lehangoló
kép fogadt a: "Az ágy lábánál egy szék és rajta a
készülék, melynek súlyaival kifeszítve tartják testét. Állát ugyancsak egy ilyen kifeszlt ők észül ék
e rős ít i az ágy fejéhez. Nemcsak állapotánál fogva, de már e készüléknél fogva is teljes rnozdulatlanságra van k ényszer ítv e, a mire azért van
sz üks ég, nehogy a törött csi go lyák a velőben
kárt okozhassanak. Teljes esz méleténél van, beszél, cigarettázik. Ágyfejénél ott áll édesanyja és
egy kis kendővel törölget i az id őn k int ajka sz élén elő b u ggya n ó váladékot."
Az MLSZ elnöksége azon nal felfüggesztette
az UTE játékjogát, úgy vélt ék. hogy a csapat pá.
Iyára lépése a következő bajnoki forduló ban komoly indulat okat váltana ki. Az újpestiek igyekezte k tisztázni játé kosaikat . a re nd őr s é ghez
fordulta k, hogy megá llapítsák, véletlen baleset
vagy szándékos testi s értés történt. A MAC pedig azt fonto lgatta , hogy a belügyminiszte r és a
rendőrfőkapi tá ny segítségét kéri, szerették volna
elérni, hogy durva játék eseté n a rendőrség tegyen rendet apályákon.
Közben Stiller állapota rosszabbodott, atsz állították a Szent János Kó rház ba, ahol megállapították, hogy tüdejéne k alsó részét elöntötte a
vér, és tüdőgyu lladást is kapott. Nem tu dt ák
megoperá lni, és novem ber 9-én anyja karjai kö-

zött halt meg. A boncolás szerint Stiller halálát Torna Egylet pályaválasztás i joga oda korlátoza t üdő vérzése okozta, ami ütés vagy rúgás kö - tass ék, hogy '9'4. évi június hó 30·áig újpesti
vetkezménye volt. A játékost a Farkasréti teme- pályát nem választhat."
Az MLSZ Tanácsa elfogadta a fegyelmi bizotttőben a MAC, az MLSZ és a 33FC mint budai
egylet ké pviselői búcsúztatták, sírjára valam ény- ság javaslatát, de a klubot sújtó szigorú büntetés
nyi e lső osztá lyú és számos kisebb egylet is ko- jogoss ágát sokan megkérdőjelezték. Az Újpest
. című lap szerint az MLSZ bű nb akot keresett, az
szorút helyezett el.
A MAC feljelentést tett a rendőr ségen, de
UTE·n akartak példát statuáln i, ezért büntették
egyetlen forrás sem utal arra, hogy valóban nyo- meg a klubot is. Malecki Román neves sportvemoztak volna az ügyben. Az MLSZ Fegyelmi Bi- zető hoss zú cikkben fejtette ki aggályait a dönzott sá ga 24 tanút hallgatott meg, vizsg álatuk
tésse l szemben, mivel az egyetlen újpesti pálya
nem igazolta, hogy az újpestiek "szándékosan
bezárásával csupán a csapatot büntetik , pedig
intéztek volna támadást Stiller testi épsége el- "az újpesti sport élet nem szenvedhet kárt az újlen, de mégis meg kellett állapítani, hogy a ne- pesti közöns ég h eves kedő magatart ás a rniatt".
vezette k játéka n élk ülözte azt a szükséges óva- Ám Malecki már ekkor, decemb er elején sejtetni
engedte , hogy az MLSZ most büntet , mert "bün·
toss ágot, am it az ellenfelet respe ktá ló igazi
tetn i kell", de kés őbb kegyelmet fog adni.
sportszellem megkíván ". Ezé rt Racskó Gyulát
így is történt. Az UTE kegyelmi kérvényt ny~j
, 9'4. jún ius 30·ig , Karger Lajost pedig örökre
eltiltották a ját éktól. Az ítélet meg állapította
tott be, az MLSZ, 9' 4. február elején újra engetovább á, hogy az UTE "játé kosainá l az utó bbi délyezte, hogy a csapat saját pályáján fogadhas időben tapasztalt durva játékot az a helytelen
sa vendégeit. így a bajnokság tavaszi nyitányán,
sportszellem erős ít i, mely az UTE·pálya közön- az UTE-III. Ker. TVE találkozót már a N épszigesége egy részének izgató hangulat ából t áplálko- ten rendezt ék. az Újpest lap szer int ,,(ajz UTE-t
zik és amely alkalmas arra, hogy az er ősza kos  é rt kellemetlenségek arra bírták a vezet ős éget ,
sá gra hajló játékosokat még jobban elvadítsa. hogy a közöns éget a legnagyobb rendre hívja fel,
Bár a bizottság javasolja a Tanácsnak , hogy az
és azt hisszük, hogy a kellő eréllyel sikerülni fog
egyesületnek játékjogát viss zaadja , azon ban
példás rendet teremten i". Kétségtelen , hogya
azért , hogy az UTE' vezetősége közöns égébe és -s úlyos büntet és megtette hatását: az Újpest [átéjátékosaiba a helyes sportszellemet belenevel- kosaival és drukkereivel ezután csa k ritkán ta lálkozhattunk a botrányok szere p lő i között.
hesse, javaso lja a bizotts ág, hogy az Újpesti

Stiller Gyula halála

Száz kicsapongás szűnj meg egypercre!
Vad iramában álljon a labda!
Gondoljunk rá, ki el van már temetve,
Aki a labdát annyira szerette,
Hogy életét is oda adta.
Marschalkó Teofil: Temetés után
(1913. november)

műkö dtek,

