Rugd szet, lokd fol, tipord Ie!
Futball-huliganizmus a szazadfordulotol a harmincas evekig
SZEG EDI P ET ER
Lassacskan hozzaszokunk, hogy a futba llmcrkozeseken .; a labda helyett - alkalmankent a konnygaz es a
gumibot a foszereplo, Bar a kozepkoni szurkol6k
emlekezhetnek egy-ket "kenyesebb szit uaciora" ,
soks zor ugy erezzuk, hogy meroben uj jelenseg
szerntamii vagy unk. Noha a futballhuliganizm us
val6ban szerves reszeve valt erosza kkal atitatott ko'runknak, nem art emlekeztetni: nyolc evtizede a palyakat elborft6 agres szi6 miatt a rendorseg masfel h6napra gyakorlatilag betiltotta a futballt Budapesten .
A szazadfordulon meg nem a nezok, hanem a jatekosok erderneltek ki az eroszakos jelzot : az elso evek
technika ilag kepzetlen futballi stai gyakra n mertek
.Jia lalos nigasokat a labd a me lle", amivel, kozvetetten, a futball rossz hfret keltett ek , Nem is csoda, hogy
1900-ban a szekesfova rosi kozg yulesen Del Medico
Agoston - sikerteleniil - azt indftvanyozta, hogy az
osszes iskolaban tiltsak be az "eletveszelyes jatekot",
A varosatya rossz erzesei nem voltak alaptalanok :
1902-ben egy bajnoki merkozesen a kapus osszefutott
ellenfelevel, a csatar rnasnap belehalt seriilesebe.
A szerzo a Budapesti Kozgazdasag.tudo manyi

es Allamigazgatasi Egyetem

doktorj eloltje

z6tt a felezret is meghaladta az er6sza kos esemenyekk el- verekedesekkel, k6dobalasokk al - tarkitott
merk6zesek sza ma). A legelt erjedtebb tam ado eszkoz a fokos es a bot volt, de a botranykron ikakban talalkozhatunk esemy6vel, kessel , bajonettel, bokszerrei es revolverre l is (raadasul t6bb szor nem is a "cs6cse lek", hanem dok umentalha t6an magasabb statusii
"urak" akci6i rol vo lt sz6) . A botranyok so kaig elkeriiltek a nagy palyakat, nehan y kiilvarosi ja tekter
azonba n ketes hfm evre tett sze rt. Botranyo kozas miatt els6 fzben 1920 vege n, a Wekerle-telepi WS C
sporttele pet tiltotta be az MLSZ, a legh frhedtebb jatekter megis a rakospalotai URAK-palya volt. 1917ben a vendeg Terezvarosi TC egy ik kfser6je sza molt
be elme nyeirol: ,,Ami nt kiertiink a kapun, mintegy
5-600 ember vart botokkal es kovekkel felfegyver. kezve. Kovek es pfiij ! kialtasokk al vegyftett, reprodukalhatatIan kifejezesek r6pk6dtek a levegoben. (...)
Meg ut6vedjeik is harcoltak, akik a hfdrol koveket es
buzb omb akat dobtak a kup enkba." 1919 osze n a
VAC-URAK merk 6zes bfraja elmo ndta, hogy
"Wesselak, az URAK ttibbsz6r6sen kitiltott, izgaga
jatekosa a nez6teren tiizelte az emb erek et. »EI6re,
ebredo csatarsor! Ma pogrom lesz!« kialtassal vadftotta a kedelyeket." A VAC intezoje hozzatette: "A
merko zes utan, amidon a palyat a VAC kozo nsege el
akarta hagyni, a kijaratoknal botokkal felfegy verkezett URAK-tagok vartak 6ket es a keresztlev eliiket
koveteltek. (....) Dr. lakobovics fejet tobb helyen bevertek, R6nat ott iitottek, ahol hozza fertek. (oo.) Fut6t,
a III. ker. TVE volt k6zepfedezetet, akinek miilaba
van, a megvadult csocselek szinten VAC tagn ak nezte, megtamadta es bantalm azta."
.Kezdetben a labd an1go-szovetseg sajat hataskoreben probalt ga tat vetni az er6szakn ak. 1919 elejen
bevezettek a biintetok6dex et, ami alapjan szigon1a n
ftelkeztek a durva ja tekoso k fOlott, a nez6k kozotti fegye lem fenntartasa ra figyelmezteto tablaka t helyeztek el a palyakon, illetve a hazai csapatoknak rende-

Mikozb en a jatekosok hoi a labdat, hoi egy rnast Sport- Vilag egyik 190 2-es (!) cikke szerint a futball olyan orszagban, ahol az egymassal elesen szemben
rugdostak, a nezdterek vilaga egyre nagyobb tomege- kozonsege komoly veszelyt jelent majd a merkoze- all6 politi kai rendszer ek nehany havont a kovettek
ket vonzott, a pahol yok draga belepot valto, e16ke16 sek tisztasagara: "Midon megj6solom , hogy a buda- egyrnast, es azok az el6z6 politik ai elit fizik ai megnezdi mellett az olcs 6 allohe lyeken megjelentek a pesti footba llpalyak nernsokara verescsatak szfnhe- sernmisfteset, vagy legalabbis ehize set szorgalmazmai drukkerek el6dei. Nem enekeltek ugyan gyalaz- lyei leszn ek, azt hiszem, nem tevedek, De ne gondol- tak, egyaltalan nem volt meglepo, hogy a merkozest
kod6 dalokat, de a .Rtigd szet!" .Lokd fol!" "Tipord jak, hogy a jatekosok kozott , ment s Isten! Az igen rosszul vezeto bfr6ra, vagy az ellenfel jatekosaira taIe!" bekiabalasaikkal a temperamentumosabb labd a- tisztelt publikum fog csatazni, igen, 6 az »ezer- madtak.
n1g6kat agresszfv cselekedetekre sarka lltak, A sze rmi«, »ezem yelvii« Caesar!".
A futballt ovezo eroszakk al tobb orszagban is
1903-ban az FfC nehany "izgaga", .mosdatlan szembe kellett nezni, Az elso, 1930-as labdan1g6-viszajii", .zullott", "toprongyos" drukkeret rendorok lagbajnoksag rnontevideoi dont ojen ezer katon a viigazoltattak a Millenarison, de ez meg csak a kezdet gyazott a rend re, okkaI: a nezdktol kilencszaz (!) revolt. 1908-ban, amikor .Soroksaron egy bfr6t fegy- volvert foglaltak Ie. Olaszorszagban tobb bfr6 is beleverrel fenyegettek meg , a Nemzeti Sp ort az egyesii le- halt a drukkerek bossztijaba, ezert a nezoket dr6tkerfteken es a labdarugo-szovetsegen kerte szamon, hogy tessel valasztottak el a jatekter tol. A becsi renddrsegmiert nem rend elik el a merkozesek rendori biztosfta- nek is nagy feladatot jelentett a szurkol6k feken tartasat. .Brigantiskodnak a j6 videken is" - frta 1914-ben sa. 1919 elejen, amikor az osztrak valogatott kikap ott
a Spo rthirlap, jelezve , hogy a videki Magyaror szag e Del-Nemetorszagtol, "az elkese redett torneg a palyateren gyorsan Ie fogja kiizdeni elmaradott sagat. ra rohant, inzultalta .a bfr6t, a nemet jatekosokat, s
Szomb athel yen egy fzben detektfvnek kellett a bfr6t utana mindent osszetort, ami a palya folszerelesebol
megvedenie; Szoln okon jart csap atok arr6l szarnol- osszetorheto volt. " Az ev vegen a Sp orthirlap meg altak be, hogy fa- es k6d arabokkal doba ltak meg jate- lapftott a: "Olyan hozzatartozoja a becsi footb allnak a
kosaikat. Kedvenceiket Miskolcra elkfsero debreceni .verekedes, a randalfrozas , a bfr6 inzultalasa, hogy a
drukkereknek revolvereik et kellett elovenniiik, hogy . kozonseg nagy resze mar olyan szeretettel ragasz koaz 6ket fenyeget o hazaiak megertsek, szurkolni, es dik hozza, mintha kotelezo programp ont volna."
nem haboru zni jottek,
Az 1920- as evek elejen a magyar sz urkol6k mar
A haboni rmiltaval, egy norm a- es ertekh ianyos Europa-szert e ismertek voltak, Rotterdamtol Parizsig
tarsadalomban a futball hfvei a palyakon eltek ki a tobb lap is foglalkozott a palyainkon napirend en lev6
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fronton felkorbacsolt agresszfv hajlamaikat. Egy rendb ont asokkal (becslesem szerint a ket habon1 k6zoket kellett kiallftaniuk . Am int az varhato
volt, a garazd a drukkerek nem igazan szfvleltek meg az MLSZ kereseit, tobbszo r
meg a rend6roket is megtam adtak.
Stflszeriien sz6 lva : a labda a hatalom 01dalan pattogott. Mar 1919 tavaszan, miut an
az MTK-p alyan az UTE szurkoloi rand alfroztak es sze keket tortek ossze, Budapest
rend 6rf6kapitanya (a kes6bbi vilag baj noki
eZiistermes csapat szovetsegi kapitan ya),
Dietz Karol y kilatasba helyezte, hogy a
rend 6rseg vege t fog vetni a kilengeseknek.
1921 sze ptembere ben egy beliigymini szte ri rend elet a jatekvezet6nek el6frta, hogy a
merk6zesre kirend elt rend6r tisztv isel6 utaG( e J.l: •• c.r .• •~~.
sftasait "minde n ellenkezes nelkiil ponto J ... .... «~
san teljesftenie" kell. Ezzel parhu zamosan
a rend 6rfOkapit any atiratot intezett az
.
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MLSZ-hez, miszerint a rend6rseg beavatFORRAs : SPOlITHfRLAP,
kozik, amikor "iigy egyes szemelyek, mint
a nagykozonseg testi epsege veszelyezt etve
van", s6t a rend6rseg "koteles be is tiltani a merk6- amin ek k6vetkezteben a fOvarosban je lent6sen viszzes t, ha a folytatas siilyosabb k6vetkezmenyekkel szaesett a botra nnyal vegz6d6 merk 6zesek szama.
jarna ". Ket het miilva az isme tl6d6 zavargasok miatt
1922 elejen a budap t:?sti fOkapitany a rend6rszea rend6rs eg iijabb atiratot kiildott a l!lbdan1go-szovet- melyzethe z intezett parancsaban pont osan lefrta a
segbe, amel yben a merk 6zesek rendezeset a rend6r- rendfenntart6k feladata it, 1925 -os rendel ete nyoman
seg e16zetes engedelyetol tette fiigg6ve.,
.
pedig szabalyozott terre valtak a futballpalyak. Gya1921. december 11-en az MTK-Kispest merk 6zes logos rend6rok alltak a penzt ar, a bejarat, az 6lt6z6k
utan kispesti drukkerek boxerrel ajulasig vertek a bf- es a tribiin mellett, mig a palya k6rnyekere lovas
r6t, a rend6rok csak kardl appal es letart6ztatasokkal rendoroket vezenyeltek. Megh atarozt ak azt is, hogy
tudtak megfekezni a vend egek et. Valaszul a rend6r- milyen esetekben kell nez 6ket eltavolftani, esetIeg a
seg december 18-ara egyetlen els6 osz talyii nyilva- nezoteret kiiirfteni. Megtiltottak, hogy a merk6zes
nos futballm erk6zes megtartasat sem engedelyezte , utan a nez6k a palyan kfviil gyiilekezzenek, kes6bb
masod- es harm adosztalyii merk6zeseket pedig csak civil ruMs rend6roket allftottak a lelatora.
zart kapuk mogott rendezhettek. A tiItas azonban
Egy -egy elvonalbeli futb allm erk6zcsen leg alabb
nem csupa n egye tIen hetvegere szolt. 1922 elejen a 15-20 ren d6r iigyelt a rendre, a nagyobb rangadosz6 beszed szerint a rend 6rseg hat h6napra gyakorla- kat fokozottan bizto sftottak. Az 1925-os matilag betiltotta a fOvarosi futballt. Az MTK kozb enja- gya r-spanyol merkozes 40 000 nez6j ere 245 rendrasara vegiil februar elejen oldottak fel a tilalmat, or vigyazQtt, 1935-ben a Ferencvaros debr eceni
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vendegja tekan a tavozo bfr6t 36
rend 6r kordonj a vedte a feldiihod ott
hazai drukkerekt61. Ilyen korii lmenyek kozott a szurkolokna k alig volt
leh et6segiik arra , hog y bot rany okat
robb ant san ak ki, hisz a karh atalom
kem en y esz koz okke l tart ott rend et.
Gyakran kardl apokkal ve rtek szet a
renite nse ket, so t 1923-b an Erzsebe tfalva n csa k figye lmez tet6 IOvesekkel
tudt ak sze tos zlatni a bfr6ra lincshang ulatban var6 drukkereket. Az
1920-as eve k kozepet6l mar nem
fordult e16, hogy ·a nez6k beroh anjanak a palyara. Az er6s za k kiszorult a
stadionbo l az utcara , aho l verekedesek is egyre ritka bban fordultak e16,
a leg verm esebb drukkereknek meg
kell ett elege dniiik azza l, hog y a tavo1926. JAN UA R l B.
zo ellenfelet vagy bfrot megdobaljak .
Az onban minden esetben szam olniuk kell ett a rend 6rseg fell epese vel, aminek komoly
kovetkezmenye is lehetett; 1934 tavaszan peldaul
az Vjpest debreceni ve ndegszereplesen egy hazai
drukker a rend 6r kardlapj anak " koszo nhette", hogy
elvesztette egyik szeme t.
Az 1930 -as evekben mar komoly rang ad6nak szamftottak az Vjp est-Ferencvaros osszecsapasok,
1935-os kora tavaszi merk6zesiik sem volt botr anyoktol mentes. A "lila-kozep vezere" a merkozes
utan elmo ndta, hogy zaszlojuk at a ferencv arosiak lekopd ostek , egyebkent is "az iigyvednyomort meg lehetne oldani annyi becsiiletsertesb61, amennyit mi
kaptunk. " "Nem riadtak vissza az iijpesti kozep-t agok ?" - kerdezte a Sporthfrlap iijsagfroja. " Kerem,
kezdetben so k holgytagun k is volt. Sok an elhoztak
felesegiiket is. Ez mos t mar lehetetlen . De mi, ferfiak
kitartunk." - valaszo lt a drukker.
fgy szurko ltak eleink hetven eve .

