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Game over

Noha a labdarúgást Magyarországon szület é
s étöl kezdve erőszakos sportágnak tartottá k, az
első világháború előtt csak szórványos tudós ítá
sok jelentek meg a mérk őz éseket kís érö ag
resszív cselekményekrő l. A háború , a forradal
mak, az erőszak "megélése" azonban az embe
rekben olyan gátakat döntött le, melyek hiánya
nagyban befolyásolta a futba l lerőszak magas
szintjét is. 1919-et követően szinte természetes
sé vált a játékosok közötti agresszió, a vehe
mensebb drukkerek pedig gyakran verték össze
a m é rk ő z ést - szerintük - pártosan vezető bí
rót, vagy a nem szimpat ikus ellenfél ját ékosait.

Sokáig a labdarúgó-szövetség és a rendőrség

is tehetetlen volt a rend bo ntókka l szemben .
Ami 1921 öszén történt, azt tekinthet jük az álta
lános .rendteremt és", az ország konszolidáció
ja részének. A Belügyminisztér ium által szep 
temberben, 84.447/1921. B.M. szám ú, "A foot-

land Nieuwe Rotterdamische Courant szerint Bu
dapeste n "leggyakrabban durva játék keretében
találkoznak egymással a csapatok. Ennek foly
tán nemcsak szarnos baleset fordul elő , hanem
a nagyszámú közönség is annyira izgatott lesz,
hogy sok verekedés fordul elő . Ennek elkerülése
végett legújabban rendő ri csapatok szá lljákmeg
asport pályákat. (...) A rendőrségn ek i lynemű

beavatkozása a játék menetébe valóságos »uni
kurn« a futballsport annaleszeiben."

A Sporthírlap szerint a birói hatalom negligá
lásával "m egdő l nek a futballspo rt alappillérei:
hogy a két tizenegy közötti vitákat egy pártat lan
s erre képe s ített embernek kell eldönten ie".
Ugyanakkor hozzátették, "nagyon kívánatos,
hogy az erélyes rendszabályok mielőbb meg
hozzák a maguk haszno s eredményét , mert ha
a botrányok tovább folytatódnak, úgy külföldön
nem sokára futballistáink is úgy fognak szere
pelni, mint a puszták megfékezhetetlen fiai".
A Nemzeti Sport jóval meg értöbb volt, azzal ér
veltek, hogy a rendőrség csak akkor avatkozhat
a játék rnenet ébe, ha a közrendet kell védenie,
vagyis beszüntethetik a rn érk ő z éseket, őrizetbe

vehetnek embereket - de nem ítélhetnek gólt.
A belügyi rendelet és a rendőrségi átirat nem

hozott átütő eredmén yt: Az 1921. december ll
én rendezett bajnoki fordulóban az első három
osztá ly36 rn érk őz és én 33játékost állítottak ki, a
Sportlap megállapította: "Befejezéséhez közele
dik az ősz i szezon, és a temperamentum -túlte n
gésben szenvedő játékosok sietnek mag ukat

ball-rnérközéseken tapasztalt durva j átékmód
megsz üntetése érdekében" kiadott korrendele
te az egyesületeket tette felelőssé, hogy játéko
sa ikat a "leggondosabban válogassák meg ",
akik erre nem voltak hajlandók, azokat megfe
nyegették, hogya be lügyminiszter klubjukat
"alapszabály-ellenes ne k fogja tekin teni ". Az
MLSZ számára e l őfrt ák, hogy utasítsák a bírá
kat a durván játszó labdarúgók azonnali kiállí
tására. Nagy vihart kavart a rendelet azon pasz
szusa , amely a rendőrt a rn érk özés bírája fölé
helyezte: "A rn érk őz éseket vezető bíró köte les a
m érk özésre kirendelt ügyeletes rendőrtisztvise

lőnek a rn érközés zavartalan rnenet ére, illetőleg

a rend fenntartására vonatkozó utasításait min
den ellenkezés nélkül pontosan teljes íteni. El 
lenkező esetben az ügyeletes re ndő rti sztvi se l ő

jogosult a rn érközés további folytatását azonnal
beszüntetn i."

A BM-rendelettel párhuzamosan a budapesti
rendőr-főkapitányság átiratot intézett az MLSZ-

még a téli pihenő előtt kitombo lni. (...) A futball .
fékezhetet len Rózsa Sándorai vígan folytatják
tovább üzelmeiket."

A legsúlyosabb incidens a Hungária körúton,
az MTK-KAC m é rk ő z é s után történt. A vendé
gek 1:0-S vezet ésénél. a lefújás előtt egy perccel
az egyik hazai játékos lövése a büntetőterül eten

belül egy kispesti karját érte, a bíró ll -est ítélt,
amit az MTKértékesített. A kispesti drukkereket
felháborított a a bíról íté let, a Sportlap szerint
Schiss ler bíró pedig a rn érk őz és végén "elkövet
te azt a taktikai hibát, hogy a pálya túlsó fe léről

indult az öltözőbe , és miközben a pálya köze
p én tartott, az állóhely közönsége már szint én
betört a pályára, és így pillanat alatt körülfogta .
És ekkor az elülső kijárat felé igyekezett, ahe
lyett, hogy az öltöző felé tartott volna, aho l a
rendőrség készenlétbe helyezkedett. így módja
volt a csőcse l é kn e k reátámadn i és ütlege lni,
am ire a rendőrség kivont karddal sietett segít
ségé re és a nagy tumultusb an az öltöző felé
igyekezett utat törni. Egyik brutális cs irkefogót
épp abban a pillanatban sikerült ártalmatlanná
tenni , amikor nyitott bicskával akart a bírónak
menni . (...) így csak pár rúgás és boxerütés
árán szabadult, ame lyek azon ban szintén olyan
súlyosak voltak, hogy a kabinban eszméletlenül
esett össze, és az MTKorvosán ak kellett magá
hoz téríte ni."

A bot rányos fordu lót követően a re ndőrség

egyetlen budapest i labdar úg ö-m érköz és meg
tar tására sem adott enge dé lyt, így december

hez, melyben a futball szabá lyainak betartása
felett i felügyeletet gyakorlatilag sa ját hatás kö
rébe vonta . Az átiratnak azt a részét elfogadt ák
a szövetség vezető i , hogy az egyesü leteknek
minden nyilvános futballrn érközésre előzetes

engedélyt kell kérniü k a rendőrségtől - ezze l
vált ugyanis lehet övé, hogy a rendőrség megfe
l el ő karhatalmat tud jon kiküldeni a rn é rk őz é

se kre. Azt viszont megenged hetetlennek tar
tották , hogy "joga van a rendőrségnek beavat
kozni a rn érköz és menetéb e minden olyan
esetben, am ikor úgy egyes szemé lyek, mint a
nagyközönség testi éps ége veszélyeztetve van,
sőt a rendőrség köteles be is tiltani a m érkö
z ést, ha a folytatás súlyosabb következmé nyek
kel járna."

Nem meglep ő. hogy e különös rendelet híre
átlépte az országhatárt. Az osztrák Sporttagblatt
úgy vélte, ha a rendeletet pontosan betartják, a
rendőrség szerepe miatt a nemzetközi labdarú
gó-szövetség bojkottáini fogja az MLSZ-t. A hol-

18-án csak a korábban engedélyezett magyar- .
lengyel találkozót lehetett megrendezni. A szö
vetség kérte, hogy legalább a n éz ök kirekeszté
sévei játszhassák le az alsóbb osztá lyú találko
zókat, amit a re ndőrség ugyan engedélyezett, de
közben olyan hírek terjedtek el, hogy fél évre be
tiltják a budapesti futbalIt. A válogatott-találko
zót követően hozott döntés sze rint a re ndőrség

határozatlan időre nem engedélyezte nyilvános
labd ar üg ó- m érköz ése k ren dezését - vagyis
"csak" a nézőket tiltották ki a budapesti pályák
ról. A futballtilalom végül más fél hónapig tar 
tott . Az MLSZ elnöksége február első napjaiban
akart összeülni , hogy felkészüljenek arra a bel
ügyminiszteri ankétra, melyen a labdarúgó-szö
vetség és a rendőrség képvi selői ültek tárgyaló'
asztalh oz. Az MTK közbenjárására azonban a
rendőrkapitányság feloldotta a tilalmat, és feb
ruár ele jén vala me nnyi rn érk őz ést közöns ég
előtt rendezhett ék.

A rendőrség erőteljes fellépésének kö szönhe
tően az 1920-as évek k özep ét ő l nagyobb találko
zókon csak elvérve fordultak elő rendbont ások.
Az alsóbb osztályokban viszont, ahol jóval sze
rényebb volt a rendőri biztosítás, gyakran meg
támadták a vendégcsapatot vagy a j át ékvezet őt .

Glück Jenő bíró vélh etően túlzott, de nem vélet
lenül mondta 1931-ben, hogy "a futballbírák leg
nagyobb része már fegyver rel megy ki a rnecs
esekre, és szá míthatnak arra, hogya bíró egy
sze r szorongatott helyzetében haszná lni fogja a
fegyverét".


