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A bűnös város

A századfordulón a futball ott vált igazá n
népszerűvé , ahol je l e ntő s (kis)pol gár i lakos
ság és ipari munkásság élt, akik körében nép
sze rű szabadidős tevékenység volt a futbal lo
zás és meccs nézés . Ezek a társadalmi csopor
tok Köz ép- és Kelet-Európában döntően a fő

városokra koncentrálódtak, így Magyarorszá
gon a sportágnak eleinte jóform án csak Buda
pesten vo ltak híve i. A Magyar Labda rúgók
Szövets égét (MLSZ) 1901-ben főváro si egyesü
letek alaprtott ák. a szövets ég által rendezett
országos bajno kságo kban 1926-ig kizárólag
főváros i csapatok indulhatt ak. Az MLSZ 1904
ben tűzte e l őször napirendre a regioná lis baj
nokságok ügyét, a vidéki futball fejletlenségére
azon ban jó példa, hogy ugyanebben az évben
a Pozson yi TE kizárólag vidéki csa patok részé
re kiírt vándordíjáért folyó tornájára nem akadt
jelentkező .

ball rendszerébe. 1920-ban e lő s zö r állítottak
össze vidéki válogatott csapatot , majd kiterjesz
tették a vidéki autonó miát: a központhoz ha
sonlóan a kerületi alszövetségek is tanácsot vá
lasztottak, továbbá a labdarúgó-szövetség or
szágos tanácsának immár harmadá t a vidékiek
ajánlásaiból választották. 1 921 -tő l újból kiosztot
ták a legjobb vidéki csapat címet, melyért a ke
rületi bajnokcsapatok játszotta k, illetve kiírták a
Szövetségi Serleget, a kup áért kerületi váloga
totta kversengtek.

Az egyre erősödő vidéki futball elismerését
jelentette , hogy amikor 1926-ban legalizálták a
profizmust, a profi - immár ténylegesen orszá
gos - élvonalban két vidéki klub is indulhatott , a
második osztá lyban pedig számos megyeszék
hely újonnan alakult hivatásos csapata vehetett
részt. A reformok után a fővárosban aligha sejt
hették, hogy a budapes ti klubok vidéki vendég
játékai mekkora ellenszenvet fognak kiváltani a
helyi d ru kkerekből. A Nemzeti Sport egyik 1927
es cikke szerint "A vidéken járt főváros i csapa 
tok csaknem mind és mindig azzal a panasszal
térne k vissza a fővárosba , hogy a bírákat befo
lyásolja a közöns ég viselkedése ." A főváros i csa
patok több szombathelyi, miskolci, debreceni
rnérk özés ét kődobá lás, kardlapozás. a fenyege
tett bíró kimentése követte, a játékvezetők nem
egyszer revolverrel hagyták el a pályát.

A vidéki drukkerek támadása i nem voltak vé
letlenek, hiszen a vidéki sajtó és a klubvezetők

szinte állandóan a buda pestiek ellen tüzelték

Az első vidéki kerületi bajnokságot végül csak
1907-ben rendezték meg, s mivel az egyébként
is alacsony nívón futballozó vidékiek külö n baj
nokságokban szerepelte k, nem is konfrontálód
tak a budapestiekkel. Az 191 0-es évek elejére
viszont az MLSZ tagegyesü leteine k má r tö bb
mint fele vidéki volt, s egyre gyakrabban kérdő

jelezték meg az addig magától értetődőnek tar
tott hatalmi viszonyok legitimitását. A "vidéki
érdekek" leghangosabb szószólói a Kassai AC
és a Nagyvárad i AC vezető i voltak, akik az
MLSZ 1912 tavaszi közgyű lésére Vidéki Pártot
sze rvezte k. A vidéki összefogás hívei ugyanis
tudták, hogy a labdarúgás fontos döntéseit a fő

város i klubok hozzák, ám a szövetségi közgyű

lésen csak azok tudnak sikereket elérni, akiket a
vidékiek sza vazat ukkal támogatnak. A vidéki
szervezkedés nem is volt eredménytelen: 1912
ő szé n felálltak a vidéki kerületek, amelyek ma
guk intézték ügyeiket, s ők bonyolfthatták le baj
nokságaikat.

őket. [e lz és ért é k ű , hogy a szombathelyi Saba
ria épp csak egy hónapja volt az élvona l sze 
re plője , amikor egy Va sa s-Sa ba r i a-mé r kőzé s

után a Vasvármegye írására reagálva "A Saba
ria sajtója hada t üzent a főváros nak" címmel
jelent meg cikk a Sporthírlapban. A vidéki la
pokban állandós ult támadások mögött a fékte
len lokálpatriot izmus, de akár a helyi klubveze
tők érdekei is állhattak . A budapestiekhez ké
pest később alapított , szerényebb költs égveté
sű vidéki egyesülete k ugyanis etámadásokkal
hátrán yukból erényt tudtak kovácsolni: a fővá

ros-ellenesség volt az a hívószó, mellyel a lab
darúgás iránt közörnbösöket is mag uk mellé
tudták állítani. Vidékinek lenni - az ő szemük
ben az elnyomottak büszkeségét , gerincessé
gét, meg nem alkuvását jelentette a pöffeszke
dő , pénzéhes és gőgö s főváros tradicionál is
uralmával szemben, miközben a fővárosból a
vidékiek erőszakosna k , hatalomra vágyóknak
látszott ak, akik csupán kisebbségi érzésüket
akarták elfojtani azzal, hogy elnyomottnak tün 
tették fel magukat.

Kétségtelen azonban , hogy a vidékiek vádjai
nak sokszor volt valós alapja, hiszen nemegy
szer el őford ult , hogya fővá ros i dom inanciájú
profi szövets égéreztette: nem rokonszenvez ve
lük. Ennek leglátványos abb jeleként a főváros i

klubok mindent elkövettek , hogy minél keve
sebb vidéki egylet szerepeljen az első osztály
ban. 1927 és 1934 között öt alkalomma l is elő

fordult, hogy a kieső csapat kérte, emeljék fel a

Ezzel az eredmé nnyel azonb an elégedetle n
volt a Vidéki Párt megálmodója, a fővá ros i fut
ballvezetőket rendszeresen ostorozó kassai Ur
bán Pál. Az MLSZ közgyű l é s ét követőe n ekkor
még szokatlan (egy bő évtizeddel később min
dennapossá váló) stílusban támadt a budapes
tiekre: "A vidéki sporté let természetes fej lődésé

nek csak egy ellensége van, (00 ') a fővárosi sport
élet. Nemcsa k öntudatlanul, hanem öntudato
san is ellensége a legteljesebb mértékben. Nem
csak azért, mert a szövetségek vezetése kezében
van , hane m azért is, me rt minden anyagi és
sportbeli erőt magához vonz s a vidéket elnyom
ja. Ezen természetes ellenség (síel) ellen igyekez
tünk tavaly egy táborban egyesíteni a vidéket, s
ez csak részben sikerült. Most azonban ütött az
utolsó óra! Ha a vidék most se fog szervezkedni,
akkor egy félszázadra adja oda magát a rabszol
gaságba a főváros béklyóba szorító hatalma alá."

Urbán pesszimizmusa ellenére az MLSZ egy
re több szinten kapcsolta be a vidékieket a fut-

bajnokság létszámát. Hét év alatt két főváros i

és három vidéki klub kért létszámemelést , a
szövetség viszont - a budapesti klubok szava
zatainak köszön hetően - kizárólag a főv áros la k

kérését támogatta.
A vidék és a főváros között feszü lő ellentétek

a vidékiek hatalmá nak növekedésével párhuza
mosan enyhültek. A harmincas évek közep ét ő]

több tagot jelölhettek az MLSZ tanácsába , az
igazi áttörés azon ban 1939-ben következett be.
Az ekkor kinevezett, az árjásítás és a sportág ke
resztény -nemzeti irányú átalakításáva l megbí
zott Gidófalvy Pál a Hódmezővásárhelyi TVE el
nöke volt, a játékvezetői testület vezetését a sze-

. gedi Gálffy Endrére bízták. Nem véletlenül je
gyezte meg a Sporthírlap cikke, hogy "a magyar
labdarúgás motorja mellett most vidéki irányí
tók állnak". Az élvonalban szerepl ő vidéki csa
patok száma pedig évről évre nőtt : 1937 és 1941
között, négy bajnoki év alatt arányuk megduplá
zódott, az 1943/44-es bajnokságban már fele-fe
le arányban vettek részt vidékiek és főv ároslak .

Eközben a vidéki játékosok is a magyar futball
egyre fontosa bb szereplőivé váltak. A Nagyvára
di AC fél tucat játékosa volt tagja annak a válo
gatott keretnek. melynek 1943-ban mintegy fele
egyébként is vidéki labda rúgókból állt. Előretö

rés üket végü l mi sem mut at ja jobban, mint
hogy 1944-ben a Nagyvárad révén a magyar fut
ball történetében először nyert vidéki klub baj
noks ágot, sőt a harmadik helyen is vidéki klub,
az Újvidék végzett.


