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Hazai bűnözők az arénák világából
A sportemberek sem mindig szentek (2)
• Sajnos nekünk sem kell a szomszédba menni, hogy sporttal összefüggő 
bűneseteket és bűnözőket találjunk. A kisiklott életek példái között nagy 
nevek is szerepelnek, hiszen a rossz nem válogat.

NÁ NÓ C S A B A 

H a a bűnözés útjára lépett ha-
zai sportolókról beszélünk, 
sokaknak leghamarabb 

valószínűleg Ambrus Attila, a Visz-
kis rabló neve ugrik be. A Hargita 
megyei Csíkszentléleken született 
egykori jégkorongozót bankrablás 
miatt ítélték tizenhét év fegyházbün-
tetésre. Jó magaviselete miatt 12 év 
után szabadult, azóta tisztességes 
életet él. Története közismert, fi lm 
is készült életéről, és közel egy tucat 
könyvben dolgozták fel sportpálya-
futását, illetve bűnözői karrierjét.

Ha a Viszkisről még a gyerekek is 
hallottak, Farkas Péter birkózó esete 
nem annyira közismert, pedig éppen 
miatta változtatott szabályzatán a 
Magyar Olimpiai Bizottság. A szer-
vezet 2010-ben döntött úgy, hogy 
nem kapnak életjáradékot azok az 
olimpiai érmes sportolók, akiket 
valamilyen bűncselekmény miatt 
szabadságvesztésre ítéltek. Azok 
sem kapnak pénzt, akik elveszítik 
helyezésüket, mert kiderül róluk, 
hogy doppingoltak. A sporttörvény 
megváltozott szövege értelmében 
nem kaphat Nemzet Sportolója címet 
sem, akit szándékos bűncselekmény 
miatt elítéltek. A Nemzet Sportolója 
cím birtokosainak járadékát felfüg-
gesztik, ha szándékos bűncselek-
mény megalapozott gyanúja miatt 
eljárás folyik ellenük.

Farkas Péter versenyzői pályája 
a szintén birkózó édesapja 1988-ban 
bekövetkezett tragikus halála után 
kezdett meredeken felfelé ívelni: az 
1989-es Európa bajnokságon újonc 
létére negyedik lett 90 kilóban, egy 
évvel később világbajnokságot nyert 
egy súlycsoporttal lejjebb, a 82 ki-
lósok között, ráadásul az olimpiai 
bajnokon gázolt át. Egy év múlva 
Várnában megvédte címét, emellett 
egy Európa-bajnokságon is a legjobb 
volt, így abszolút favoritként, az 
egész magyar küldöttség egyik leg-
népszerűbb versenyzőjeként várta a 
barcelonai olimpiát. 1992 júliusában 
a magyar csapat gyűlésén Farkas 
olvashatta fel a sportolók esküjének 
szövegét, Barcelonában a várakozá-
soknak megfelelően a 82 kg-os súly-
csoportban olimpiai bajnoki címet 
szerzett. Az olimpia után kiengedett, 
elszaladt a súlya, és nem talált visz-
sza a sikerességhez. Show-műsorok-
ban szerepelt, mindenhol tárt karok-
kal várták, sőt minden városban őt 
akarták. A következő világversenye-
ken nem szerepelt jól, 1994-ben még 
a válogatottból is kiszorult.

2001-ben került be először a 
rendőrségi hírekbe, amikor össze-
tűzött az autóját elszállító rendőrrel. 
2004-ben tartóztatták le újra, akkor 

már sokkal komolyabb ügyben, ká-
bítószer-termesztés miatt emeltek 
vádat ellene. 2008-ban öt és fél év 
börtönbüntetésre ítélték, de az ítélet-
hirdetés közben elhagyta a termet. 
A szökéssel súlyosbított helyzetén, 
csak 2009-ben fogták el Andorrá-
ban. 2014 augusztusában szabadult. 
A hírek szerint egy pékségben dolgo-
zik a volt sztársportoló.

Farkas bűne eltörpül Foco Tiboré 
mellett, akit negyedszázada keres a 
rendőrség. Foco neve ma már sen-
kinek nem mond semmit, pedig a 
nyolcvanas években reményteljes 
motorversenyző volt. Aztán 1986 
márciusában holtan találtak egy 
prostituáltat a linzi vasúti pályaud-

varon, a gyilkossággal Focót gyanú-
sították, és életfogytig tartó börtön-
büntetésre ítélték. A börtönévek alatt 
egyetemi tanulmányokba kezdett, 
majd 1995-ben eltávozást kapott, 
hogy a linzi egyetemre mehessen 
két őr kíséretében. Foco kihasználta 
az alkalmat, és megszökött. Azóta is 
bottal ütik a nyomát a ma 65 éves ál-
lítólagos gyilkosnak. 

Az arénákból az alvilágba

A Dinamo Kijevből indult, majd 
Nyíregyházán fejezte be pályafu-

tását Borisz Derkacs. 29 évesen ha-
gyott fel a versenysporttal, és ekkor 
vett igazán negatív fordulatot az 
élete. Visszavonulása után a játékos 
alámerült a budapesti alvilágban, 
és szerencsejáték-függősége miatt 
adósságokat halmozott fel. Az uk-
rán maffi  a egy ideig elnézte, hogy 
tartozik, aztán kért tőle cserébe va-
lamit: a kezébe nyomtak egy pisz-
tolyt, hogy rendezzen le egy stricit, 
aki elfelejtett fi zetni. A megbízatást 
elvégezte, a rendőrség azonban egy 
nappal később lekapcsolta. Derkacs 
11 éves börtönbüntetést kapott, 1995-
ben szökni próbált, ám a rendőrök 
hamar elkapták, a szökési kísérlet 
miatt további öt évet varrtak a nya-

kába. Kilenc évet töltött magyar 
börtönben, majd Ukrajnában ült 
le további két és fél évet, végül a rá 
kirótt büntetésnél jóval korábban 
szabadult. Munkahelye nem volt, 
Ázsiában próbált érvényesülni, 
ahol építkezéseken dolgozott, pénzt 
azonban alig látott. Manapság gya-
korlatilag hajléktalanként tengeti a 
napjait Kuala Lumpurban, és a régi 
meccseiről tart élménybeszámolókat 
a helyi kocsmákban.

Kutasi Róbert esete annak idején 
erősen megrázta a magyar közvéle-
ményt. Az egykori labdarúgó, későb-
bi klubvezető és újságíró 2012-ben 
keveredett bele egy bundaügybe. 
Év elején hat akkori vagy korábbi 
rákospalotai játékost állított elő a 
rendőrség és helyezett előzetes le-

tartóztatásba fogadási csalásokkal 
kapcsolatban. Kutasi volt a klubigaz-
gató, előbb tagadta, hogy tudott a 
dologról, ám amikor a nyomozás 
irányába is kiterjedt, 48 évesen ön-
gyilkosságot követett el. Az ügy má-
ig sem teljesen tiszta, hiszen végül 
egyik focista sem kapott börtönbün-
tetést, de ez Kutasin sajnos már nem 
segít. 

Az alvilágban kötött ki egy ki-
vételes sportkarrier után Növényi 
Norbert, aki birkózóként 1980-ban, 
Moszkvában lett olimpiai bajnok. 
Később kickboxosként egy Eb- és 
vb-aranyat nyert. A 80-as évektől 
kezdve a sport mellett kidobóem-
berként dolgozott az éjszakai élet-
ben, a 90-es években egy diszkó 
társtulajdonosa volt, saját elmon-
dása szerint benne volt az alvilág-
ban. 2019-ben egy 1,5 milliárd fo-
rintos adócsalási ügy hetedrendű 

vádlottjaként 2 év felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélte a bíró-
ság. Ha szabadlábon is maradt, de 
az egykori remek és szimpatikus 
sportembernek erkölcsileg befel-
legzett. 

Bűnözök édenkertje

A román focit akár a bűnelkövetők 
paradicsomának is nevezhetjük, ha 
összeszámoljuk, hány labdarúgás-
ban tevékenykedő klubtulajdonos, 
játékosügynök, játékvezető járta 
már meg a börtönt vagy van most 
is rácsok mögött. Ami nem csoda, 
hiszen a román focit évtizedekig 
olyanok irányították, akiknek be-
ceneve sokatmondón „Corleone” 
(a büntetett előéletű Dumitru Dra-

gomir ligaelnök) és „Keresztapa” 
(Mircea Sandu, a szövetség elnöke) 
volt. Ők ketten eddig megúszták, de 
mindig csupán egy hajszál hiány-
zott ahhoz, hogy ne húzzanak le 
súlyos éveket a dutyiban. Ám vol-
tak, akikre lesújtott a törvény szi-
gora. Emlékezetes az átigazolások 
dossziéja, amiben nem kevesebb 
mint nyolc, labdarúgás körül tevé-
kenykedő személy lett elitélve. Az 
ő esetükben adócsalásról volt szó, 
az ügyészek szerint ténykedésükkel 
másfél millió eurós kárt okoztak az 
államnak. Ma már mindegyikük 
szabadlábon van, és kettőn kívül, 
akik időközben elhunytak, a többi-
ek töretlenül a foci körül folytatják 
„áldásos” tevékenységüket, mintha 
mi sem történt volna.   

Birkózásban két olimpián is kép-
viselte hazájának színeit az egyik 
legveszélyesebb román gengszter, a 

Corduneanu-klán feje, Costel. 2002-
ben hagyott fel a versenysporttal, 
utána egyszerre volt bűnüldöző és 
bűnelkövető, a román lapok szerint 
a belügyminisztérium alkalmazott-
jaként árulta a kábítószert. Az általa 
vezetett maffi  a típusú bűnszervezet 
szinte az egész Moldvát rettegésben 
tartja.   

A ketrecharcos Gheorghe Ignat 
(becenevén a Kárpátok Medvéje), aki 
sportágában remek eredményeket 
ért el, 2015-ben lett elítélve szerve-
zett bűnözésért. Mielőtt lebukott, a 
román újságok ódákat zengtek róla, 
a harcművészetek egyik legnagyobb 
zsenijének kiáltották ki.

A felsorolt példák is igazolják, 
mekkora telitalálat a mondás, mi-
szerint minden dicsőség mulandó…

Ambrus Attila a róla szóló, 

A viszkis című film bemutatóján 

Marosvásárhelyen. Szabadulása 

óta tisztességes életet él
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