Szegedi Péter

Noha a labdarúgást Magyarországon szület és étöl kezdve e rős zakos sportágnak tartottá k, az
első világhábor ú előtt csak szórványos tudós ítások jelentek meg a mérk őz ése ket kís ér ö agress zív cse lekményekrő l. A háború , a forradalmak, az erős zak "megélése" azonban az em berekben olyan gátakat döntött le, melyek hiánya
nagyban befolyásolta a futba l lerőszak magas
szintjét is. 1919-et követően szinte természetessé vált a játékosok közötti agressz ió, a vehemensebb drukkerek pedig gyakran verték össze
a m é rk ő z ést - szerintük - pártosan vezető bírót, vagy a nem szimpat ikus ellenfél ját ékosait.
Sokáig a labdarúgó-szövetség és a rendőrség
is tehetetle n volt a rend bo ntókka l szemben .
Ami 1921 öszén történt, azt tekinthet jük az általános .rendteremt és", az ország konszolidációja részének. A Belügyminisztér ium által szep tem berben, 84.447/1921. B.M. szám ú, "A foot-

ball-rnérköz éseken tapasztalt durva j áté kmód
megsz üntetése érdekében" kiadott ko rrendelete az egyesületeket tette felel őssé , hogy játékosa ikat a "leggondosabban válogassák meg ",
akik erre nem voltak hajlandó k, azokat megfenyegették, hogya be lügyminiszter klubjukat
"ala psza bály-elle nes ne k fogja tekin teni ". Az
MLSZ szá mára e l őfrt ák, hogy utasítsák a bírákat a durván játszó labdarúgók azo nnali kiállítására. Nagy vihart kavart a rendelet azon paszsz usa , amely a rendőrt a rn érk öz és bírája fölé
helyezte: "A rn érk őz éseket vezető bíró köte les a
m érk özésre kirendelt ügyeletes rendőrtisztvise
lő ne k a rn érköz és zavartalan rnenet ére, ill etőleg
a rend fenntartására vonatkozó utasításait minden ellenkezés nélkül pontosan teljes íteni. Ellenkező esetben az ügyeletes re n d ő rti sztvi s e l ő
jogosult a rn érközés további folytatását azonnal
besz üntetn i."
A BM-rende lettel párhuza mosan a budapesti
re n dőr-fő ka p itánysá g átiratot intézett az MLSZ-

hez, melyben a futball szabá lyaina k betartása
felett i felügyeletet gyako rlatilag sa ját hatás körébe vonta . Az átiratnak azt a részét elfogadt ák
a szövetség vezető i , hogy az egyesü leteknek
minden nyilvános fut ballrn érközésre e lőzetes
engedélyt kell kérniü k a rendőrségtől - ezze l
vált ugyanis lehet övé, hogy a rendőrség megfel el ő karhatalmat tud jo n kiküldeni a rn é rk őz é
se kre. Azt viszo nt megenged hetetlennek tartották , hogy "joga van a rend ő rségnek beavatkozni a rn érköz és menetéb e minden olyan
esetb en, am ikor úgy egyes szemé lyek, mint a
nagyközönség testi éps ége ves zélyeztetve van,
s őt a rendőrs ég köteles be is tiltani a m érköz ést, ha a folytatás súlyosabb következmé nyekkel járna."
Nem meglep ő. hogy e különös rendelet híre
átlépte az országhatárt. Az osztrák Sporttagblatt
úgy vélte, ha a rendeletet pontosan betartják, a
rend ő rs é g szerepe miatt a nemzet közi labdarúgó-szövetség bojkottáini fogja az MLSZ-t. A hol-

land Nieuwe Rotterdamische Courant szerint Buda peste n "leggyakrabban durva játék keretében
találkoz nak egymással a csapatok. Ennek folytán nemcsak szarnos baleset fordul el ő , hanem
a nagyszámú közönség is annyira izgatott lesz,
hogy sok verekedés fordul e lő . Ennek elkerülése
végett legújabban ren d ő ri csa patok szá lljákmeg
as port pályákat. (...) A rend őrs é gn e k i lyne mű
beavatkozása a játék menetébe valóságos »unikurn« a futballsport annaleszeiben."
A Sporthírlap szerint a birói hatalom negligálásával " m e g d ő l nek a futballspo rt alap pillérei:
hogy a két tizenegy közötti vitákat egy pártat lan
s erre képe s ített e mbe rne k kell eldönten ie".
Ugya na kko r hozzátetté k, "nagyo n kívánatos,
hogy az e rélyes rendszabályok m ielő bb meghozzák a maguk haszno s eredményét , mert ha
a botrányok tovább folytatódnak, úgy külföldön
nem sokára fut ballistáink is úgy fognak szerepelni, mint a puszták megfé kezhetetlen fiai".
A Nemzeti Sport jóval meg értöbb volt, azzal érveltek, hogy a re ndőrség csak akkor avatkozhat
a játék rnenet ébe, ha a közrendet kell védenie,
vagyis beszüntethetik a rn érk ő z ése ket, őrizetbe
vehetnek embereket - de nem ítélhetnek gólt.
A belügyi rendelet és a rend őrségi átirat nem
hozott átütő eredmén yt: Az 1921. december llén rendezett bajnoki fordulóba n az első három
osztá ly36 rn érk őz és én 33 játékost állítottak ki, a
Sportlap megállapította: "Befejezéséhez közeledik az ős z i szezon, és a temperame ntum -túlte ngés be n szenve dő játékosok siet ne k mag ukat

még a téli pihenő előtt kitombo lni. (...) A futball .
fékezhetet len Rózsa Sándo rai vígan folytatják
tovább üzelmeiket."
A legsúlyosabb incidens a Hungária körúton,
az MTK-KAC m é rk ő z é s után történt. A vendégek 1:0-S vezet ésénél. a lefújás előtt egy perccel
az egyik hazai játékos lövése a b ün tetőter ül eten
belül egy kis pesti karját érte, a bíró ll -est ítélt,
amit az MTKértékesített. A kispesti dru kkereket
felháborított a a bíról íté let, a Sportlap sz erint
Schiss ler bíró ped ig a rn érk őz és végén "elkövette azt a taktikai hibát, hogy a pálya túlsó fe léről
indult az ö ltöző be , és miközben a pálya közep én tartott, az állóhely közönsége már szint én
betö rt a pályára, és így pillanat alatt körülfogta .
És ekkor az elülső kijárat felé igyekezett, ahelyett, hogy az öltöző felé tartott volna, aho l a
ren dőrség készenlétbe helyezkedett. így módja
volt a c s őcs e l é kn e k reátá madn i és ütlege lni,
am ire a ren dőrség kivont kardda l sietett segítségé re és a nagy tumultusb a n az öltöző felé
igyekezett utat törni. Egyik brutális cs irkefogót
épp abban a pillanatban sikerült ártalmatlanná
tenni , amikor nyitott bicskával akart a bíró nak
menni . (...) így csak pá r rúgás és boxe rütés
árán sza badult, ame lyek azon ban szintén olyan
sú lyosak voltak, hogy a kabinban eszméletlenü l
esett össze, és az MTKorvosán ak kellett magához téríte ni."
A bot rányos fordu lót követőe n a re n dőrség
egyetle n budap est i labdar úg ö-m érköz és megtar tására sem adott enge dé lyt, így dece mber

18-án csak a korábban enge délyezett magyar- .
lengyel találkozót lehetett megrendezni. A szövetség kérte, hogy legalább a n éz ök kirekesztésévei játszhassák le az alsóbb osztá lyú találkozókat, amit a re n dőrség ugyan engedélyezett, de
közben olyan hírek terjedtek el, hogy fél évre betiltják a budapesti futbalIt. A válogatott-találkozót követőe n hozott döntés sze rint a re n dő rség
határozatlan i dőre nem engedélyezte nyilvános
labd ar üg ó- m érköz ése k ren dezését - vag yis
"csak" a nézőket tiltották ki a budapesti pályákról. A futballtilalom végül más fél hónapig tar tott . Az MLSZ elnöksége február első napjaiban
akart összeülni , hogy felkészüljenek arra a belügyminiszteri ankétra, melyen a labdarúgó-szövetség és a ren dőrség ké pvi se lői ültek tárgyaló'
asztalh oz. Az MTK közbenjárására azonban a
rendőrkapitányság feloldotta a tilalmat, és februá r ele jén vala me nnyi rn érk őz ést közöns ég
előtt rendezhett ék.
A rendőrség erőte ljes fellépésének kö szönhetően az 1920-as évek k öze p ét ő l nagyobb találkozókon csak elvérve fordultak elő rendbont ások.
Az alsóbb osztályokban viszont, ahol jóval szerényebb volt a re n dőri biztosítás, gyakran megtámadták a vendégcsapatot vagy a j át ékvezet ő t .
Glück Jenő bíró vé lh etően túlzott, de nem véletlenül mondta 1931-ben, hogy "a futballbírák legnagyobb része már fegyver rel megy ki a rnecsesekre, és szá míthatnak arra, hogya bíró egysze r szorongatott helyzetében haszná lni fogja a
fegyverét".

Game over

