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Katonák, lovak, tehenek

élvo na lbeli meccsek után te knőben mosakodta k. Egy 1927-es miskolci profi m é rk őz é s utá n a
j á t ékve z ető arra panasz kodott, hogya pályán
nincs öl tözője a bírónak, a pályagond nok lakásában jelö ltek ki e célra egy helyiséget. A másodosztályú Erzs ébetfa lvai Töre kvésné l még
mostohább állapotok uralkodtak, ott a játékvezető a szom szédos ve n d églő b e n öltözhetett át.
1934-be n joggal állapította meg a Spo rthfrlap,
hogy a magyar pályák töb bségén "alig van más
valami a helyisége k belsejében, mint a négy csupasz fal, egy öltözőp ad és egy rozoga fogas ".
Az egyesü letek abb an sem lehettek biztosa k,
ho gy ne hez e n me gsze rzett pá lyáju kat meg
tu dják tart an i. 1919 ő s zé n a Testvériség-pálya
kerítése került veszélybe. A tü zel őhi ánynak köszönhetően sorra tünedeztek el a l écek, s mivel a klub őröket nem tu dott fogadni , a pályára
be költöztett ek "egy do lgos üstfoltozó cigány
karavánt (...) azután tén yleg nem t űnt el sem m i". 1921-ben Nagykanizsán a hon véds ég vetett szemet a sporttelepre. A pá lya katonai területre épü lt, ezért fel akartá k számo lni, végül
a kisg azdák siette k a sportolók seg ítségé re mivel az ő földjeik is veszélybe kerültek. Igaz,
ho gy egy 1912-es hír sze rint a Szombath elyi
Iparoso k, K ere sk e dők és Munká sok Te stedző
Kö re pályáján tehen ek legelész te k a n éz ő k között, de gazdá k és sporto ló k együttél ése koránt sem volt olyan harm on ikus, mint azt e két

Sohasem volt egyszer ű vállalkozás Magyarországon sportpályát építen i. Az egyik legismer tebb példa a Népstadion kálváriája: a l étesítm ényről az l 921 -es testneve lési törvény döntött,
a megny itóra viszont 32 évet kellett várn i. Az
egyesületeknek néha évekig kellett küzdeniük,
hogy pályaépítéshez területet kapjanak - ha sikerült földet szerezni, a többi már a klubtagokon múlott . A Kecs keméti AC példája csupán
egy a so k közül: az 1908-ban alakult klub hívei
két évig kapacitá lták a város i tanác sot, mire az
.rnegunva a KAC-ot alkotó 10-16 jogászgyerek
ö rökös za klatás át, pályát has íttatott számukra
a bájos fe kvé sű széktói parkba". Viszo nt a park
fáit már a klubtagoknak kellett kivágniuk, hogy
terü let hez jussanak. Nem m egl e pő tehá t, hogy

1920 előtt kevés sportl étesítm ény épült Magyarországon , a háború után is csa k azért javult a
helyzet, mert az állami nagyvállalato k - részben
szociális céllal, rész ben politikai nyomásra - a
sportfinanszírozás főszere plőivé váltak. A kritikus pályahiányra jell emző, hogy a húszas években több élvo nalbeli futballcsapatnak nem volt
saját sporttelepe.
A pályák állapota többnyire lehangol ó volt.
A Debrecen i VSC-nek már az 191O-es évek elején kijelöltek egy .football-teret", de a játékoso knak több mint tíz évig egy vasúti kocsiban kellett át ölt özniük, Amikor 1921 -ben a klub öltöz ő
építésre tég lát igényelt a várostól, kérését eluta sították. A Kelet-magyaro rszági Sporth írlap szerint "úgy látsz ik, nálun k csa k a vasárna p dé li
kö pk ö d ő kaszi nó fontos ". Ki s pesten a húszas
évek elején még előfordult , hogy a futballisták

dunántúli példa se jteti. Amikor 1927-ben Kecskeméten profi futb allklub alakult, a Sporth frlap
szerint az egyletala pítás ellenzői felvetették:
"Minek a profiklub Kecs kemétnek, a nagy parasztv áros nak, nekünk bográcsgu lyás és tarhonya kell." 1921-ben Makó város tanácsa egyszer ű e n elvette a MAK pá lyáját , mive l a terü let
"tehénjá rás céljaira sz üks éges", A Hódmező
vásárhelyi Sport Élet publicistája kifakadt: "Legyen m e g gy ő z ő d v e a nemes makói tanács ,
hogy a magyar sportem berek is tiszt ában vannak az állattenyésztés nagy fontosságával, (...)
és nem hisszük, hogy Makó város nagy határá ban tehénjá rás ra más , alkalmas hely ne m lett
volna, mint az egyetlen sportpálya."
Békéscsa bán a város két klubja, a CSAK és az
E lőre is kapott egy-egy sporttelepet. A régi sertésvásár területé n kialakított CSAK-pálya volt
jobb fe kvés ű , amin nem is csodálkozhatun k,
hisz a klub elnökét Berthóty Istvánna k hívták,
aki civilben polgármester volt. A kétezer tagot
szám láló E lőre a Gyulai úton kapott egy ötholdas , alacson y fekvésű területet, ez azonban hét
hónapon át haszn álhatatlan volt, mivel a városrész vizét épp ide vezették el. Évente háromszor
kellett nádat vágni a pályán, érthető , hogy az
E l ő re jobb területre vágyott. A pálya szomszédságá ban volt egy temető, köztük dom b - a vezető k gondo lták, elplanírozzák fö ldet, azaz feltöltik a pályát. A városi tanács viszont nemet mon -

dott a tervre, mert kitalálták, hogy arra a terület- edzhettek a stadion ban, "mert kímélni kell a füre a temetőt akarják bővíteni . Az Elő re kérvényét . vet", nyilván azé rt - tette hozzá az újság író - ,
"hogy a lovak jól érezzék magukat rajta". A 10tá rgyaló közgyűlésen az egyik g azdaké p viselő
ráadásul azt tanácsolta a s portolóknak, hogy vasverseny ügye a városházára került, a helyzet
"menjenek kapálni, ne labdát rugdalni". Végül a a bsz urditására je ll emző, hogy Kölcsey polgárrivális klub elnökének, Bertót hy polgármes ter- mester is a négylábúak rnellé állt, amikor kijenek a jóind ulatá n múlott, hogy az Előre új s portlentette: "a futballspo rt nem vind ikálhatja ma gának a stadion kizárólagos haszn álatat", és a
te lepet kapott.
pálya átengedé sén ek "fo ntos tén yezője a ma1933-ban nagy beruházásba fogott Debrecen
városa. A gazdas ági válság idején felépítették a gyar lótenyésztés érdeke". Erre a Debrecen újtizenötezer néző befogadására alkalmas Nagy- ság publicistája csak an nyit jegyzett meg, hogy
erdei Stad iont, az ors zág egyik legmo dernebb a Bocs kai-játékoso k elhatár ozták, "a legközelebbi edzé sre lóháton menn ek ki, mert a lovak rásportlétesítményét (a stad ion pályáját füvesítették, ami akkoriban még egyáltalán nem volt ter- léphetnek a fűre, de az em berek nem ".
mészetes) . Azonban csa lódniu k kellett azoknak,
Ezek a képtelen történetek azt sugallják, hogy
a kik úgy v élték. hogya stadiont elsősorban
a sportsikerek a múltban is csak addig voltak
fontosak , míg dlsztrib ünön lehetett pózol ni,
sportversenyek rendezésére tervezték - például
a lelátó olyan messze volt a pályától, hogy több
olimpikonok mellett feszíteni, kitüntetéseket átsze ktorba nem lehetett jegyet eladni. A nagyobb
adn i, vagy élsportoló temetésén veretes gyászproblémát itt is a katonák és az állatok jelentetbeszédet mondani . A sporttal kapcsolatos kétték. Az 1934-es megnyitón katonai bemutatót is
arcúság alapján nyugodta n párhuzamot vonhatart otta k, a stadiont b é rl ő Bocskai FC vezetői tunk az 1945 előtti és az 1990 után i politika könek nem csekélyerőfeszítésébe tellett mega ka- zött. Ha viszo nt arra gondolunk, hogy a renddályozni, hogy ennek ke reté be n lova kka l és
szerváltás óta a sportlétesítmények sokszor ingatlans pekulációk tárgyai, a főváros ban például
ágyúkkal szántsák fel a gyepszőnyeget. Három
évvel későb b már nem tudták megállítani a lo- a sportpá lyák közel fele (!) szűnt meg, mert kellett az olcsó terü let benzinkútna k, áru házn ak,
va kat. 1937 nyarán lovasve rse nyt rendeztek a
lakópa rknak - akkor nyugodt an vissza sírhatjuk
stad ion ban, az egyik helyi lap szer int "ötmázsás
a lovakat meg a teheneket. Az általuk okozott
parip ák nyargalásztak a féltve ő rzö tt gye p sző 
nyegen ". A labdarúgó k viszont korá bban se m
károkat legalább helyre lehetett hozni...

