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élvonalbeli meccsek után teknőben mosakod
tak. Egy 1927-es miskolci profi m é rk őz é s után a
j á tékvezető arra panaszkodott , hogya pályán
nincs öltözője a bírónak, a pályagond nok laká
sában jelöltek ki e célra egy helyiséget. A má
sodosztályú Erzs ébetfa lvai Töre kvésnél még
mostohább állapotok uralkodtak, ott a játékve
zető a szom szédos vendéglőben öltözhetett át.
1934-ben joggal állapította meg a Sporthfrlap,
hogy a magyar pályák töb bségén "alig van más
valami a helyiségek belsejében, mint a négy csu
pasz fal, egy öltözőpad és egy rozoga fogas".

Az egyesü letek abb an sem lehettek biztosa k,
ho gy nehez en me gsze rzett pályáju kat meg
tu dják tart an i. 1919 őszén a Testvériség-pálya
kerítése került veszélybe. A tü zelőhi ánynak kö
szönhetően sorra tünedeztek el a l écek, s mi
vel a klub őröket nem tudott fogadni , a pályára
beköltöztett ek "egy dolgos üstfoltozó cigány
karavánt (...) azután tényleg nem t űnt el sem
mi". 1921-ben Nagykanizsán a hon véds ég ve
tett szemet a sporttelepre. A pálya katonai te
rületre épült, ezért fel akartá k számolni, végül
a kisgazdák siette k a sportolók seg ítségére 
mivel az ő földjeik is veszélybe kerültek. Igaz,
hogy egy 1912-es hír sze rint a Szombath elyi
Iparoso k, Kereskedők és Munká sok Testedző

Kö re pályáján tehenek legelészte k a n éz ő k kö
zött, de gazdá k és sportolók együttél ése ko
ránt sem volt olyan harm on ikus, mint azt e két

1920 előtt kevés sportl étesítm ény épült Magyar
országon , a háború után is csa k azért javult a
helyzet, mert az állami nagyvállalatok - részben
szociális céllal, részben politikai nyomásra - a
sportfinanszírozás főszereplőivé váltak. A kriti
kus pályahiányra jellemző, hogy a húszas évek
ben több élvonalbeli futballcsapatnak nem volt
saját sporttelepe.

A pályák állapota többnyire lehangol ó volt.
A Debreceni VSC-nek már az 191O-es évek ele
jén kijelöltek egy .football-teret", de a játékoso k
nak több mint tíz évig egy vasúti kocsiban kel
lett át öltözniük, Amikor 1921 -ben a klub öltöző

építésre tég lát igényelt a várostól, kérését eluta 
sították. A Kelet-magyarországi Sporth írlap sze
rint "úgy látszik, nálun k csa k a vasárnap dé li
kö pködő kaszi nó fontos ". Kispesten a húszas
évek elején még előfordult , hogy a futballisták

Katonák, lovak, tehenek

Sohasem volt egyszerű vállalkozás Magyaror
szágon sportpályát építen i. Az egyik legismer 
tebb példa a Népstadion kálváriája: a létesít
ményről az l 921 -es testnevelési törvény döntött ,
a megny itóra viszont 32 évet kellett várn i. Az
egyesületeknek néha évekig kellett küzdeniük,
hogy pályaépítéshez területet kapjanak - ha si
került földet szerezni, a többi már a klubtago
kon múlott . A Kecs keméti AC példája csupán
egy a sok 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
örökös zaklatását, pályát hasíttatott számukra
a bájos fekvésű széktói parkba". Viszont a park
fáit már a klubtagoknak kellett kivágniuk, hogy
terü lethez jussanak. Nem meglepő tehát, hogy

dunántúli példa se jteti. Amikor 1927-ben Kecs
keméten profi futballklub alakult, a Sporth frlap
szerint az egyletala pítás ellenzői felvetették:
"Minek a profiklub Kecskemétnek, a nagy pa
rasztvárosnak, nekünk bográcsgu lyás és tarho
nya kell." 1921-ben Makó város tanácsa egysze
r ű e n elvette a MAK pályáját , mive l a terü let
"tehénjárás céljaira sz üks éges", A Hódmező

vásárhelyi Sport Élet publicistája kifakadt: "Le
gyen meggyőződve a nemes makói tanács ,
hogy a magyar sportem berek is tiszt ában van
nak az állattenyésztés nagy fontosságával, (...)
és nem hisszük, hogy Makó város nagy határá 
ban tehénjárásra más , alkalmas hely nem lett
volna, mint az egyetlen sportpálya."

Békéscsa bán a város két klubja, a CSAK és az
Előre is kapott egy-egy sporttelepet. A régi ser
tésvásár területé n kialakított CSAK-pálya volt
jobb fekvésű , amin nem is csodálkozhatun k,
hisz a klub elnökét Berthóty Istvánna k hívták,
aki civilben polgármester volt. A kétezer tagot
szám láló Előre a Gyulai úton kapott egy öthol
das , alacson y fekvésű területet, ez azonban hét
hónapon át haszn álhatatlan volt, mivel a város
rész vizét épp ide vezették el. Évente háromszor
kellett nádat vágni a pályán, érthető , hogy az
E lőre jobb területre vágyott. A pálya szomszéd
ságá ban volt egytemető, köztük dom b - a veze
tő k gondo lták, elplanírozzák földet, azaz feltöl
tik a pályát. A városi tanács viszont nemet mon -

dott a tervre, mert kitalálták, hogy arra a terület
re a temetőt akarják bővíteni . Az Elő re kérvényét
tá rgyaló közgyűlésen az egyik gazdaképviselő

ráadásul azt tanácsolta a sportolóknak, hogy
"menjenek kapálni, ne labdát rugdalni". Végül a
rivális klub elnökének, Bertóthy polgármes ter
nek a jóindulatá n múlott , hogy az Előre új sport
te lepet kapott.

1933-ban nagy beruházásba fogott Debrecen
városa. A gazdasági válság idején felépítették a
tizenötezer néző befogadására alkalmas Nagy
erdei Stadiont, az ors zág egyik legmo dernebb
sportlétesítményét (a stad ion pályáját füvesítet
ték, ami akkoriban még egyáltalán nem volt ter
mészetes) . Azonban csa lódniuk kellett azoknak,
akik úgy v élték. hogya stadiont elsősorban

sportversenyek rendezésére tervezték - például
a lelátó olyan messze volt a pályától, hogy több
szektorba nem lehetett jegyet eladni. A nagyobb
problémát itt is a katonák és az állatok jelentet
ték. Az 1934-es megnyitón katonai bemutatót is
tart otta k, a stadiont bé rlő Bocskai FC vezetői

nek nem csekélyerőfeszítésébe tellett megaka
dályozni, hogy ennek kereté ben lovakkal és
ágyúkkal szántsák fel a gyepszőnyeget. Három
évvel később már nem tudták megállítani a lo
vakat. 1937 nyarán lovasversenyt rendeztek a
stad ionban, az egyik helyi lap szer int "ötmázsás
paripák nyargalásztak a féltve őrzött gyepsző

nyegen". A labdarúgók viszont korá bban sem

edzhettek a stadionban, "mert kímélni kell a fü-
. vet", nyilván azért - tette hozzá az újság író - ,

"hogy a lovak jól érezzék magukat rajta". A 10
vasverseny ügye a városházára került, a helyzet
abszurditására je ll emző, hogy Kölcsey polgár
mester is a négylábúak rnellé állt, amikor kije
lentette: "a futballsport nem vindikálhatja ma
gának a stadion kizárólagos haszn álatat", és a
pálya átengedé sén ek "fontos tényezője a ma
gyar lótenyésztés érdeke". Erre a Debrecen új
ság publicistája csak annyit jegyzett meg, hogy
a Bocskai-játékosok elhatározták, "a legközeleb
bi edzé sre lóháton menn ek ki, mert a lovak rá
léphetnek a fűre, de az em berek nem ".

Ezek a képtelen történetek azt sugallják, hogy
a sportsikerek a múltban is csak addig voltak
fontosak , míg dlsztrib ünön lehetett pózol ni,
olimpikonok mellett feszíteni, kitüntetéseket át
adn i, vagy élsportoló temetésén veretes gyász
beszédet mondani . A sporttal kapcsolatos két
arcúság alapján nyugodta n párhuzamot vonha
tunk az 1945 előtti és az 1990 után i politika kö
zött. Ha viszont arra gondolunk, hogy a rend
szerváltás óta a sportlétesítmények sokszor in
gatlans pekulációk tárgyai, a fővárosban például
a sportpá lyák közel fele (!) szűnt meg, mert kel
lett az olcsó terü let benzinkútnak, áru házn ak,
lakópa rknak - akkor nyugodt an vissza sírhatjuk
a lovakat meg a teheneket . Az általuk okozott
károkat legalább helyre lehetett hozni...


