Árják a pályán
"S a karva ly ké p ű v á m szed ők tovább folytatják
kis játékaikat, megbújva a kacskaringós paragrafusok mögött . A gettó volt rongyosai: Fodor, Faragó, Herzog és a többiek luxusvillákban laknak,
autón járnak, egyszóval gondtalanul élnek. Él ik
a labdarúgó-cézárok, játékos-rabtartó k és egyesületi paraziták vidám életét. Mindezt a futballból, a magyar sport l e gn épszerűbb és legnagyobb ágából; a magyar ifjúság ból, akiknek nevelését varázslatos furfanggal megkaparintották; a sportért rajongó magyar közönség filléreibői , akiknek áruként szállítják hétről-h étre a cég:
a profi alszövets ég att rakcióit. [...] A bolt jól
megy, az üzem k i tű nőe n m űk ödik most is, s a
céget Usetty Béla jegyzi. Mögéje bújnak mint
véd őbástya mögé Fodor és társ ai. Ő vállalja a
fe lel ős s éget majd akkor is, amikor eljön - mert

A hatósági biztos e l ső kén t az MLSZ appar átusában és a bírói karban hajtott végre tisztogatást. Természetesen Gidófalvy kinevezése önmagában árjásítás volt, hiszen a régi struktúra
- az elnökség, a tanács és a bizottságok rendszere - egyik napról a másikra felbomlott, a hatósági biztos néhány társával irányította a szövet séget. Hamarosan az i n té z ő k hatalmát is
megtört ék. miután az MLSZ a fennhatósága
alatt álló valamennyi egyesület megbízott jának
és képviselőjének működési jogát felfüggesztette. Ezzel párhuzamosan az új j átékvezetői tanfolyam megnyitóján Gidófalvy kijelentette, hogy
Magyarországon hamarosan csak keresztények
vezethetnek futb allm érkőzést. Ennek jegyében
'939 őszén '7' , ' 940 elején 500 zsidó bírót zártak ki a j átékvezető i testületből.
"Megfelelő" törvények hiányában jóval neheze bb volt megvalósítani a klubok zsidó t lanttás át. Azonban a második zs idótörvény életbelépése után sok klub, mintegy követve a törvény szellem ét. önmagát árjás ította . A nagy
múltú egyletek közül ezt tette , 939 ős zén a
Ki s pest, "a kispesti zsidóság utolsó fellegvára", vagy ' 940 végén a III. ker. TVE, amely III.
ker. Árpád SE néven, "zsidómentesen" folytatatta m űködését . Voltak olyan klubok, amelyek
tag jai, sportolói, vezetői között kimagasló volt
a zsidók aránya, ezeknél természetesen szóba
sem kerü lhet ett az árjá s ítá s . A deklaráltan
zsid ó klubokat '94' nyarán diszkvalifikáita a

eljön - a re~sim utolsó mérlegéne k ideje, amikor nem díszkeresztények, hanem a kereszté ny
magyar szellem ejti meg a számadást..."
A szé l sőjo b bo l d a l i Magyarságban ' 938 végén
megje le nő sorok nem szá mítottak újdonságnak:
a radikálisok közel húsz éve folytatták harcukat
a " nyerés zkedő" profi futball ellen. A hivatáso s
fut ballt zsid ó biznisz nek tart ott ák, an nyiba n
nem a lapta lanul, hogy asp ort ágat irán yít ó
MLSZ tanácsában, a profi klubok ve zető i között
igen magas volt a zsidók aránya (a cikkben eml ített Faragó Lajos a Nemzeti, a Vasas és a Csepel
vezetésé ben vett részt, Fodor Henrik az MTK
futballigazgatója, Herzog Edvin a Sabaria, majd
a debreceni Bocska i vez etője volt, rajtuk kívül
többt ucatn yira volt t e h e tő a klubokban és az
MLSZ-ben tevé ken yked ő zsidó identitású sportvezetők szá ma). De - az egyébként marginális
hel y zetű - radikálisoknak nagyon sokáig nem

sportéletb ől

a Vallás - és Közoktatá sü gyi Minisztérium (VKM) rendelete ; miszerint azok a
sportegyesületek, amelyeknek tag jai (alaps zabályai értelmében) csak zsidó k lehetnek , nem
indulhatn ak ors zágo s bajnoki és nem zetközi
versenye ken.
A kurzus term észetesen az MTK·t, illetve
profi labdarúgócsapatát, a Hungáriát tartotta
e l s ő számú ellenségének. A profi csapatok a
háború kitörésével igen nehéz anyagi helyzetbe
kerültek, a zsidótörvények miatt pedig az MTK
helyzete különösképp súlyossá vált . A klub
megszűn ésének pontos körülményeit nem lsmerjük. Több könyv szerint az MTK·nak felsőbb
utasításra ki kellett zárnia zsidónak nyilvánított
vezetőit, Brüll Alfréd elnök távozott is volna, de
a klub inkább feloszlatta magát. Egy másik verzió szerint pedig maga Brüll kezdeményezte a
Hungár ia megsz űnését . Gidófalvy népbíróság i
perében az MTK főt it kára azt vallotta, hogy a
Hungária önként oszlatta fel magát, azért a hatósági biztos nem tehető felel őssé . Az bizonyos
csupán , hogy a Hungár ia '940 júliusában feloszlott, Brüll vállalta a klub tetemes adósságának rendezését , a labdarug ók pedig az amatőr
MTK csapatában sportoltak tovább. Az MTK
'94' őszén új, "nem zsidó" vezetőséget v álasztott, de a futballisták játékjogát Gidófalvy kül önféle okokra hivatkozva hamarosan felfüggesztette, és feloszlatta a labdarúgó-szakosztályt.
Ezután nem hosszabbítottá k meg a klub p álya-

volt akkora hatalmuk, hogy korlátozzák a sportban a zsidónak m in ő sített sportolók szerepét.
A Magyarság cikke után két hétt el állt fel a
s portot irányító Országos Testneve lési Tanács
(OTI) új vezetősége, Prém Lóránd ü gyvez ető elnök kije lentette: "teljesen kereszté ny és nemzeti
alapon állunk, és valamennyi szövetségben ilyen
irányú vezetésre van sz ükség". Az , 939 áprilisában elfogadott második zsidótörvény kimondta,
hogy zsidó nem lehet köztestület (mint példáu l
az MLSZ) alkalmazottja, az egyesületi alkal mazotta knak pedig legfeljebb 12 százaléka lehet zsidó. A zsidótörvény születésével párhuzamosan
a belügyminiszter felfüggesztette az MLS Z autonómiáját, élére hatósági biztost nevezett ki , többek között azért, mert "a nemzetn evelésben hathatós tén ye ző szerepére hivatott magyar labdarúgósport ve zetői közé nagy számma l kerültek
be olyanok, akik a magyar ifj úság nemzeti szellemben való vezetésére nem alkalmasok."
Magyarán: a sportvezetés nem bízott abban,
hogy a "díszkeresztények", mint például az FTC
és az MLSZ elnöke, Usetty Béla árjásítan i fogja
a labdar úgást. A helyére kinevezett hatósági biztos , a h ódmez őv á s árh e l yi Gidófalvy Pál, a déli
labdarúgó-kerület elnöke, aki a Magyarság szerint pár hónappal korábban "nemzeti szocialista
érzelmei és m eggyő ződ é se rniatt" maradt ki a
vidéki vezetők közü l egyedü liként az MLSZ elnö kségé ből - azo nban tökéletes választá snak
bizonyult.

bérletét sem . A Hungária körúti létesítményre a
MOVE sporte gyesülete már ' 94' nyarán bejelentette igényét, majd, 942 tavaszától a rendszer egyik kedvence, a Gam ma élvonalbeli futballcsapata játszotta az MTK-stadionban bajnoki mérkőz és e it.
Az MTK-t ' 942 tavaszán számolták fel. Egy
janu á rban ho zott VKM ·ren delet kimo ndt a,
hogy egy sportszövets égnek csak olyan sportegyesületek lehetnek tagjai, amelyek igazolják,
hogy nincs a harm ad ik zs idótö rvény értelmében zsidónak m i n ő s íth ető tagjuk. A rendelet klmondta azt is, hogy az olyan sportegyesületet,
amely enne k a rendelkezésn ek nem felel meg,
fel kell oszlat ni. Ez volt az a minisztériumi rendelet, amely tulajdonképpen kizárta a zsidókat
a sport él etb ől . hiszen az egyes ületi tagság tiltása a vers en ys ze rű sportolást akadályozta meg.
Az MTK szám ára ped ig egy hosszú folyamat
utolsó stád iumát jelentette a rend elet: a klub
nem volt hajlandó leadni tagnyilvántartását és
módos ított alapsz ab ál yát. ezé rt az Országos
Sportközpon t , 942 tava szán az egyesü letet,
több klubbal együtt, feloszlatta.
Zsidók ekkor már csak n ézőké nt jelenhettek
meg sport versen yeken - '944 májusáig. Az Országos Sport közp ont ekkor kiadott utas ítása
szerint "sá rgacsillagos zsidók nem látogathatják a sp ortesem ényeket és spo rtléte sítmé nyeket". E rendelettel vált teljessé a magyar sportélet árjásítása .

