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1912
A Kispesti AC pályája.
Sok esztendő szorgalmas munkájának eredményét lesz hivatva hirdetni az a pálya, mely a
legnagyobb csendben, hangos reklám nélkül, de. annál nagyobb buzgalommal készült Kispesten, a
Sárkány-utcában és jövő vasárnap már át fog adatni a közhasználatnak. Körülbelül 15,000 koronát
fektettek bele a derék kispestiek a sporttelepbe, mely a 110 m. hosszu, 60 széles football pályán
kívül néhány tennisz pályából és — egyelőre csak 100 méteres egyenes — futó pályából fog állani.
A nézőtérre, mely 3—4000 ember befogadására lesz alkalmas, kisebb fajta tribün is épül.
Forrás: Sport-Világ, 1912 50. sz.
~

Szaporodnak a pályák.
Néhány évvel ezelőtt sokat keseregtünk a pályahiány miatt, ma már azonban erre — hála Isten —
nincs különös okunk. Bár igaz, hogy a mérkőzések száma is gombamódra szaporodik, de az uj
pályák is lépést tartanak velük és konstatálható, hogy jelenleg alig van rá eset, hogy pályahiány
miatt valamelyik mérkőzés körül zavarok támadjanak.
Ime, ezúttal ismét két uj pálya keletkezéséről számolhatunk be örömmel. Az egyik már kész is, mig
a másik elkészítéséhez csak most látnak hozzá. Ugyanis a kispesti AC Sárkány-utcai uj pályáját
december 1-én szenteli föl és pedig a Megyeri SpC elleni bajnoki mérkőzés keretében, mig a Vasés Fémmunkások Sp. Egyesülete a tavasszal jut ebbe a kellemes helyzetbe, mikor is az Erzsébet
királyné- uton nyitja meg a sportnak egy újabb hajlékát.
Forrás: Sport-Világ, 1912. november 25. 52. sz.
Megjegyzések:
Az első hazai mérkőzés: Kispesti AC - Megyeri SC 2:0 (2:0) Biró Lévay J. (Forrás: Sport-Világ,
1912. december 2. 53. sz.)
"A Kispesti AC uj pályáját az elmúlt héten hitelesítette a MLSz. A pálya megvizsgálását Farkas
István intézőbizottsági tag eszközölte." (Forrás: Sport-Világ, 1912. december 16., 55. sz.)
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1926
Kispest tribünt épit.
Kispestnek régi baja már, hogy nem rendelkezik megfelelő pályával. A Kispesti AC sárkányutcai
pályáján nincsenek tribünök és igy nagyobb mérkőzéseket nem is igen rendezhettek. A klub
vezetősége most tribünök emelése és a pálya kiépítése ügyében eljárt a város vezetőségénél, amely
dicséretreméltó megértéssel állott a klub mellé és öt éven keresztül évenként százmillió segélyt
szavazott meg a tribünépités céljaira. Kispesten nagy örömmel fogadták a városi tanács határozatát
s már a tavasz folyamán megkezdik a nyolcvan méter hosszú fedett tribün építését.
Forrás: Ujsag, 1926. november 6.
~

Kispest város képviselőtestületének határozata a Kispesti
Atlétikai Club sportpályájának lelátóval való bővítése
tárgyában. 1926. december 30.
A Kispesti Atlétikai Club futballistái 1926-ban az ország élmezőnyébe kerültek, miután elnyerték a
Magyar Kupát. A város képviselői is igyekeztek méltó körülményeket teremteni a kispesti
sportolóknak, amikor a pályát bővíteni szándékoztak.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Kispesten, 1926. évi december hó 30-án tartott rendes képviselőtestületi közgyűlésen.
[...]
11. Tárgy:
Tanácsi előterjesztés a Kispesti Athletikai Club kérelme sport-tribün építéséhez segély iránt
Előadó: Monda Sándor gazdasági tanácsnok
30480/ 1926. sz.
221./kgy. 1926. sz. Véghatározat.
[...] a közgyűlés — alább kifejtendő indokai alapján — újabb és alapos megfontolás után kimondja,
hogy a városi sport-tribün sürgős megépítésének tervét elejteni nem kívánja s annak módozatait —
a város területi és anyagi helyzetének figyelembe vételével — a 1687 kgy. 1926. sz.
véghatározatban körvonalazott s a város sportéletének fejlesztése érdekében egyedül lehetséges
feltételek szerint állapítja meg.
Ehhez képest kimondja a képviselőtestület, hogy a városi sport-tribune mielőbbi megépíthetése
céljából a város tulajdonát képező sportpályán, mely ezidő szerint a Kispesti Athletikai Clubnak is
rendelkezésére áll, mintegy 500 millió Korona (40 000 Pengő) költséggel sport-tribunet létesít oly
módon, hogy ennek költségeire legalábbis 5 éven át a város rendes költségvetésének „Rendkívüli
5

kiadásai" között évi 100 millió Koronát (8 000 Pengőt) irányoz elő. A terveket és előméreti
költségvetést a város tanácsa, jelen határozat jogerőre emelkedése után készíttesse el s a
munkálatokra oly kikötéssel hirdessen versenytárgyalást, hogy a vállalati összeget, mely vállalkozó
részéről engedményezhető is, olyan arányban fizeti ki a város, miként az fentiek szerint
költségvetésében évről-évre biztosítva van.
A versenytárgyalás eredménye jelen határozat felsőbb hatósági jóváhagyásától feltételezetten,
döntés végett a képviselőtestület elé terjesztendő.
A Kispesti Athletikai Club a tribünnel ellátott sport-területet csak olyan módon és mértékben
használhatja, miként azt a város szerződésileg előírja, mely szerződésnek leglényegesebb kikötését
képezze, hogy a sportpályán az athletika összes ágai gyakorlandók s ezen terület a levente
egyesületek részérc is állandó gyakorló területként biztosíttassák. Kikötendő a KAC- cal szemben
az is, hogy az általa rendezendő versenyek után vigalmiadó kedvezményt nem
igényelhet. Az ezek figyelembevételével kötendő szerződés elfogadásra a közgyűlés elé
terjesztendő.
INDOKLÁS:
A városnak ezen némileg még bővíthető területén kívül e célra semminemű más alkalmas területe
nincsen. Ez a meglévő terület azonfelül sportpálya céljaira már készen áll, az az összeg tehát, mely
itt sport-tribün építéshez kell, új területen — ha rendelkeznénk is ilyennel — talán még pálya
létesítésre sem volna elegendő. A város belsejében levő Kossuth teret pedig e célra felhasználni
képtelenség akkor, amikor a városnak sem rendes parkja, sem vásárcsarnok területe, sem Kossuth
szobra, sem Hősök emlékműve számára megfelelőbb helye nincs. Maradna tehát a fővárostól
igénylendő terület, melynek sportpályává alakítása az esetben is nagy költséggel járna, ha a
területrész közigazgatásilag városunkhoz csatoltatnék. Ezzel a lehetőséggel már eleve leszámolva,
maradna a szintén nem sok valószínűséggel kecsegtető feltevés, hogy a főváros a szükséges
területét bérbe, vagy ingyen használatra átengedné városunknak. Ez esetben a főváros gazdagodnék
egy sportteleppel, melynek minden hasznát és előnyét a főváros élvezné, mely cél érdekében pedig
a város képviselőtestülete nem hajlandó semmiféle áldozatra.
Mindezek figyelembevételével a város képviselőtestülete csakis a rendelkező részben kifejtett
határozatot hozhatta, mert minden más határozat ellenkeznék a város, a város sportéletének és
testnevelés ügyének jól felfogott érdekeivel.
Miről a városi tanács további eljárás végett azzal értesíttetik, hogy jelen határozat a fellebbezési
határidő letelte után jóváhagyásra felterjesztendő a vármegyei törvényhatósági bizottsághoz.
[...]
Kispest város képviselőtestületi jegyzőkönyvei.
BFL V. 273.
Forrás: Dokumentumok Kispest történetéhez 1873-1950, Budapest, 1999
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1927
Versenytárgyalási hirdetmény.
Kispest r. t. város sportpálya területén építendő városi sport-tribün munkálataira nyilvános
versenytárgyalást hirdetünk.
Ajánlatok úgy betonszerkezetes, mint faszerkezetes tribün építésére teendők a város műszaki
ügyosztályánál hétköznaponkint d. e. 9—12 óra között 10 pengő ellenében átvehető ajánlati űrlapok
részletes és különleges feltételeket tartalmazó nyomtatványok felhasználásával és ott betekinthető
tervek szerint.
Az előírt bánatpénz a város közpénztáránál legkésőbb 1927 június 21. napjának déli 12 órájáig
leteendő.
Az ezt igazoló nyugtával felszerelt, szabályszerűen kiállított, sértetlen borítékban, pecséttel lezárt
ajánlatok 1927 június 22. napjának déli 12 órájáig nyújtandók be a város pénzügyi és gazdasági
ügyosztályánál.
Az ajánlatok felbontása ugyanaznap déli 141 órakor a polgármesteri hivatalban történik, melyen
ajánlattevők vagy képviselőik jelen lehetnek.
Nem hivatalos űrlapokon tett, kellően fel nem szerelt, hitelműveleti megoldást nem tartalmazó,
valamint elkésetten érkező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Kispest, 1927 június 2.
Polgármesteri hivatal.
Forrás: A Munkaadó, 1927. június 8.
~

Kispest 60 méter hosszú tribünt építtet a nyári szezon alatt
Az öltözők kiépítésére nincsen pénzük
Kispest reprezentáns egyesülete, a Kispesti Atlétikai Club nagy tervekkel foglalkozik. Sárkányuccai
pályáját őszre kiszélesíti és egy 60 méter hosszú tribünt építtet rá. A város már hozzájárult ahhoz,
hogy egy 15 méter széles sávval nagyobbodjék a pálya, pénzbeli támogatást azonban édeskeveset
ad, úgyhogy a Kispest egyelőre csak a tribünt tudja faoszlopokra felhúzni, a tribün alatti öltöző- és
klubhelyiségek kiépítését pedig a jövő évekre fogja halasztani. Csodálatos, hogy amikor
Németországban a legkisebb falunak is van sporttelepe, egy olyan fejlődő város, mint Kispest, nem
képes arra, hogy alapot teremtsen sporttelepének kiépítésére.
Forrás: Magyarország, 1927. június 10.
~
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Versenytárgyalási hirdetések
Kispest város sport-tribün építésére június 22-én versenytárgyalásit tart.
Forrás: Épitő Ipar, 1927. június 15.
~

Kispest város áldozatkészsége lehetővé teszi a Sárkány-uccai
pálya felépítését
— A Nemzeti Sport tudósitójától. —
Kispest vezetősége volt az első, mely annak tudatára ébredt, hogy önálló pályapolitika nélkül az
első ligában sokáig keresnivalója nem lehet. Ennek felismerése után mindent elkövetett, hogy a
sárkányutcai pályáját átalakíthassa, modern tribünt építsen és egyszóval a „nagy” mérkőzések
előrelátható tekintélyes közönségét elhelyezhesse.
Dr. Kálmán Miksa, Vigh Dezső, Révész Miklós és Májer Béla, Kispest lelkes vezérei nagy céljuk
elérésében hatalmas és eredményes segítőtársra tettek szert Monda Sándor városi tanácsosban,
Kispest helyettes polgármesterében.
Monda Sándor megértette a legmagasabb helyekről jövő, a sportok támogatására szóló felszólítást
és annak értelmében mindent megtett, hogy Kispest kitűzött célját elérhesse.
Munkájának eredménye egyelőre az, hogy Kispest városa az ezévi költségvetéséből
nyolcvanezer pengőt bocsájt a sárkányutcai pálya rendbehozatalára,
még pedig tribün és kerítésépítésre.
A munkálatokat a leggyorsabb tempóban már e héten megkezdették. Maga a pálya területe a város
által adott résszel tetemesen megnagyobbodott. A teljesen modern tribünt kiváló volt
futóbajnokunk, Benedek János tervei és személyes felügyelete mellett a Benedek és Stieber cég
építi.
A tribün 64 méter hosszú lesz, 34 hatszemélyes páhollyal és 15 sor ülőhellyel, melyek szerint
1200 kényelmes ülőhelyet biztosít.
A pályát magas kőkerítés fogja szegélyezni.
Kispest vezetősége reméli, hogy a ligának tett bejelentésének —- mely szerint pályaválasztási
jogával minden esetben élni fog — már a Vasas ellen szeptember 11-én, eleget fog tudni tenni. Az
építő cég tudniillik kötelezettséget vállalt, hogy 45 nap alatt a tribünt fel fogja építeni. Legfeljebb a
kerítés nem lesz még kész addigra.
Örömmel, kell kiemelnünk Kispest áldozatkészségét ugyanakkor, amikor a főváros berkeiből a 25
százalékos vigalmiadó rémei fenyegetnek.
Forrás: Nemzeti Sport, 1927. július 13.
~
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Átalakítják a kispesti sporttelepet.
A Kispesti AC sárkány-utcai pályáján évek éta csak kisebb jelentőségű mérkőzéseket bonyolítottak
le, mert a KAC, majd pedig a professzionalista Kispest minden esetben valamelyik fővárosi nagy
pályán játszotta le mérkőzéseit. Igy azután a kispesti pályát nem gondozták s olyan állapotba került,
hogy ott már nem is lehetett volna nagyobb meccseket játszani. A professzionalizmus első éve
azonban megtanitotta a Kispestet arra, hogy csak akkor tud boldogulni az első ligában, ha
kihasználja a saját pályanyujtotta előnyöket, s el is határozta, hogy a jövőben minden esetben élni
fog pályaválasztó jogával. Igen ám, de akkor a pályát is rendbe kell hozatni s ahhoz pedig pénz kell.
Az egyesület vezetősége a városhoz fordult segítségért és Monda Sándor polgármesterhelyettes
támogatásával el is érte, hogy a tanács nyolcvanezer pengőt utalt ki a Kispestnek tribün- és
keritésépitésre. A város pénzén már meg is kezdték az építkezési s az őszre kifogástalan pályán,
otthonában játszhatja le a Kispest mérkőzéseit. A kispesti közönségnek ismét lesz része nagy
mérkőzésekben s ennek következtében remélhetően újabb fejlődés vár a város sportjára.
Forrás: Budapesti Hirlap, 1927. július 14.
~

A helyes pályapolitika felé
A fővárosi professzionista egyesületek küzdelmei — A vidék előretörése forradalmat okoz —
Kispest városa tribünt építtet a Sárkány-utcán
— A Nemzeti Sport tudósítójától —
A professzionizmus első esztendeje sok tanulsággal gazdagította a futball vezetőit. Amint az
álamatőrizmus felemás rendszeréből a tisztességes üzleti alapra helyezkedtek az alakulatok,
természetesen a legfőbb gond a zavartalan üzletmenet, az anyagiaknak megfelelő mennyiségben
való előteremtése volt. Ez a pont, a professzionizmusnak ez a paragrafusa bizony nem egyszerű s
nem könnyű feladat. Különösen azoknál az egyesületeknél nem, amelyeknek neve. játékereje, hogy
úgy mondjuk futballtársadalmi helyzete nem hozza magával a biztos megélhetést, a szilárd anyagi
bázist. Anyagiakban egyetlen professzionista alakulatunk sem bővelkedik, a jólét, a biztos
megélhetés is csak egyik-másik arcáról simítja le a ráncokat, míg a legtöbb napról napra
farkasszemet néz a szükséggel. Különösen áll ez a fővárosi pályanélküli egyesületekre, melyeknek
hiányzik a természetes alapjuk. A közönség szeszélyének és a nagyegyesületek jóindulatának
homokjára épültek ezek az egyesülések, így nem csoda, hogy életük nagyon labilis, kitartásuk
nagyon kevés.
Az első év tanulságai rávezették az egyesületeket arra, hogy meg kell alapozni létüket s főleg
az úgynevezett fővárosi egyesületek körében folynak serény szervezési és átalakítási
munkálatok.
Az anyagiak megszervezésének legbiztosabb és legegyszerűbb módja az, ha az egyesület megfelelő
táborral rendelkezik és ezt a tábort mérkőzéseire fel tudja vonultatna Ehhez "pedig pálya kell, mely
mindig rendelkezésre áll, mely be tudja fogadni a nézők sokaságát és a szezon folyamán érdekes
programmal tartja ébren az egyesülettel, csapattal szimpatizálók figyelmét. A főváros
professzionista alakulatai közül csupán a Hungária, Ferencváros és Újpest volt az, mely mindig
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ragaszkodott pályájához, sőt igyekezett minél több mérkőzést sporttelepén csoportosítani. A többi,
öt fővárosi egyesület táncot járt a nagyok körül a azon dolgozott, hogy hétről hétre jobb elhelyezést
nyerjen. Ugyancsak a nézőseregnek áldozatkészsége oszlott így fel részekre 's ugyanabból a
közönségből iparkodott így mind a nyolc egyesület élni. Az első év nagy tanulsága tehát az, hogy
pályát, a pályához közönséget, a csapat mögé sporttársadalmat kell szerezni, mert ezek nélkül
az éltető elemek nélkül a kisebb egyesületek elpusztulnak.
Néhány fővárosi, kisebb egyesületnek, mely az első ligában szerepelt, olyan a helyzete, hogy
mindezt többé- kevésbé jól meg tudja csinálni, ha komoly akarattal és megfelelő szervező erővel lát
munkához. Nem kétséges, hogy Óbuda társadalma és a határutcai pálya eltarthat egy professzionista
csapatot. A Budai 33, ha nehezebben is, de szintén megélhet, ha megfelelő pályapolitikát folytat. De
legkellemesebb helyzetben Kispest van, melynek alapja, éltetője kell, hogy maga Kispest
városa legyen.
Csodálatos, hogy Kispest éppen úgy, mint elődje, a KAC, a budapesti nagy egyesületek
kolduskenyerén tengette mindeddig életét s nem tudott a maga lábán megállani. Igaz, hogy
sporttelepe szegényes volt, mely nem felelt meg a sport haladásával előállott követelményeknek.
Ezen a bajon segít most Kispest városa, mely a sárkányutcai pálya nézőterére hatalmas, hatvan
méteres fedett tribünt építtet. Ezzel a ténnyel Kispest városa hóna alá nyúl a kispesti futballsportot
reprezentáló professzionista csapatnak, mely ezentúl abban a helyzetben lesz, hogy mérkőzéseit
saját otthonában játsza. Semmi kétség benne, hogy a kispesti mérkőzések rövidesen teljes
népszerűségnek örvendenek majd Kispest nagy sportérzékű közönsége körében, ami bizonyára
nagyobb jövedelmet és biztosabb megélhetést nyújt az egyesületnek, mint az, ha állandóan mások
jóindulatára és kegyeire kell támaszkodnia.
Különösen fontos ez a körülmény most már, mert
négy vidéki csapat van, melyeknek a kisebb egyesületekkel vívott meccsei nem lesznek nagy
vonzóerejűek a fővárosban.
Arra a négy meccsre tehát, amelyen a Sabaria, Bástya, Attila és Bocskay lesz Kispest ellenfele a
fővárosban, csak nagy üggyel-bajjal, mások jóindulata folytán juthatna a meccsrendező Kispest
jövedelmező elhelyezéshez. Az a bizonyos percentuális részesedés nem sokat tehetne ki ezekben az
esetekben, viszont a négy meccs négy forduló, tehát az év egy hónapjának teljes jövedelmét jelenti.
Kispest közel van ugyan a fővárosBeszélgetés a Császárban
— Hiába, Bartha nem tudta feledtetni Nagy Barnát.
— Ugyan, ugyan!
— De bizony. Volt egy nagyon rossz védése, amikor direkt eszünkbe jutott
Nagy Barna.
hoz, a kispesti nézősereg el van kényeztetve s könnyen jut a fővárosi nagy pályák attrakcióihoz,
ezek az attrakciók azonban ezentúl már nem halmozódnak úgy a fővárosban, mint eddig. A nagy
csapatok mindegyike is négyszer megy el a bajnoki év alatt vidékre s így a mérkőzések sokfelé
oszlanak, a honi közönség bizonyára az otthoni, legkényelmesebben elérhető pályát választja.
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A nagy csapatok kedvéért sem kell többé a kispestieknek a fővárosba jönniök, hiszen
mindegyik megjelenik az év folyamán a Sárkány-utcán.
így lesz a pálya a közönség nevelője, a társadalomnak a csapat mögé sorakoztatója, fenmaradásának
biztos alapja. S a Sárkány-utcán serényen folyik a munka, hogy minél előbb elkészüljön a tribün. A
pálya közepén ácsok faragnak, a régi nézőtéren pedig már emelkednek a vasbeton oszlopok, melyek
az egész szerkezetet tartják majd. A tetőt csak tizenkét méterenként sorakozó oszlopok tartják s így
a körülbelül másfélezer ülőhely mindegyikéről pompásan lehet majd látni.
A tribün kedvéért a temető felé eső kerítést kíjebb tolták s így a telep is megnagyobbodott.
Természetesen a szép, magas tribün előtt bőven van állóhely s köröskörül jó néhány ezer ember
foglalhat helyet, hogy a mérkőzést nézze. A tribünnel szemben az állóhely fölé is tető kerül, ami
szintén a nézők kényelmét szolgálja.
A tribün alatt bőven van hely arra, hogy öltözőket, irodát, tornatermet rendezzenek be. Minderre
csak később kerül sor, mert a mostani tervekben még ezek a berendezkedések nem szerepelnek. A
munkálatok serényen folynak és Kispest városának áldozatkészsége lehetővé teszi, hogy
szeptember elsején már modernebb, életképesebb sporttelep várja a kispesti futballistákat.
Az első év tanulságai ime hamarosan arra az egészséges útra viszik a professzionista egyesületeket,
amely természetes útja a haladásuknak, fenmaradásuknak. Óbuda és Kispest menekül az eddigi
protektorátus alól s a kispesti tribün oszlopai remélhetőleg biztos tartói lesznek a kispesti futballnak
is!
Forrás: Nemzeti Sport, 1927. augusztus 3.
~

Kispestnek a pályakiépítés a nagy gondja, új szerzeményre
nem pályázik, hacsak Jenyre és a kis Senkeyre nem
Nagy remények nem dagasztják Kispest vitorláit. Pedig régi álma kezd megvalósulni az őszi
startkor Kispest reprezentáns profiklubjának. A sárkányutcai pálya komoly tribünt kap, úgy, hogy a
Kispest most már kiviheti ellenfeleit saját otthonába és ezzel megkezdheti azt a küldetését, amire
régóta hivatott: meg kell nyernie Kispest közönségét a labdarúgósport számára.
A pálya bővítése, a tribün építése sok pénzt nyel el,
nagyarányú játékosbeszerzésre nem gondolhat Kispest.
De hiszen kár is volna megbolygatni ezt az együttest, amely már egy évtized óta híres páratlan
lelkesedéséről. Ezzel a dicséretes tulajdonsággal már sok dicsőséges eredményt ért el a kispesti
együttes és ha a vezetőség ért ahhoz, hogy a csapatnak ezt a speciális küzdőképességét ébrentartsa,
akkor Kispest bízhatik abban, hogy a középcsoport állandó tagja lesz.
Az előkészületekre vonatkozólag megkérdeztük Mayer Bélát, a klub igazgatóját, aki a következőket
mondotta munkatársunknak:
— A csapat nagyjában együtt van. Mi -— őszintén megvallva — még mindig
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számítunk Senkey Il.-re és Jenyre is.
Velük lényegesen meg tudnánk erősíteni csatársorunkat.
— A védelemből Saguly hiányozni fog, mert állást nem tudván találni, végleg elköltözött
Békéscsabára. A védelem tehát a következő lesz: Dénes — Wegner, Dudás.
— A halfsor Raix, Mondovits, Csendes összeállításban fog szerepelni, tartalék Gregor lesz. A
védelemben egyelőre nincsen tartalékunk, szükség esetén Szabó fog kisegíteni hátul. Ő már tavaly
is többször játszott bekket.
— A csatársor a jelenlegi, helyzet szerint a következő lesz:
Czétényi, Szabó, Fürstner, Jeszmás, Gulyás.
Tartalékunk erre a csapatrészre Schmidt. Ha Senkey II.-t megkapjuk a jobbszélre és Jenyt a
baloldalra, akkor több vásárlási ambíció már nem fog fűteni bennünket.
— A csapattal Boldog Ádám, régi játékosunk nagy szeretettel foglalkozik.
— Első ellenfelünk szept. 4-én a Hungária lesz, akivel a hungáriaúti pályán fogunk játszani, A
Vasast szeptember 11-én látjuk vendégül Kispesten,
ez lesz egyben a pályaavató ünnepség is.
— A mi szerény viszonyaink között azt hiszem jó eredményt fogunk elérni, viszonylag jobbat, mint
amit a rendelkezésre álló eszközök tulajdonképen megengednének.
Forrás: Nemzeti Sport, 1927. augusztus 24.
~

Kispest győzelemmel akarja felavatni átalakított pályáját.
Kispest városa megbecsüli azt a hírt és dicsőséget, amit futballistái szereznek neki. A nyár folyamán
hatalmas tribünt építtetett a Sárkány-utcán levő pálya szélére s így egy csapásra modern hajlékot
adott a város futballistáinak. Az átalakított pálya ma már készen várja a csapatokat és elsőnek
a csütörtökön oly fényesen szerepelt Vasas mérkőzik rajta Kispest együttesével.
Aligha tévedünk, ha a Vasas csütörtöki sikerét fájdalmas sikernek nevezzük. A csapat minden
tudását és erejét a küzdelembe vitte, hogy értékes pontot szerezzen. De ez a nagy küzdelem s a
nyomán fakadt fáradtság lehet okozója a mai vereségnek, a Kispest győzelmének.
Kispest csapata vereséggel startolt ugyan, de olyan tulajdonságokat árult el, annyi tudásról tett
tanúságot, hogy a legjobb Vasasnak is legalább egyenrangú ellenfele lenne. A fáradt, kissé kimerült
Vasast pedig feltétlenül le kell győznie otthonában.
A Kispest-védelem elsőrangú, halfsora, csatársora érték szempontjából aligha marad a Vasas
megfelelő csapatrészei mögött, de frissesség, lendület, lelkesedés terén ma valószínűleg felül fogja
múlni. Ez esetben pedig az a Vasas-védelem, mely csütörtökön a Hungária ellen holtra dolgozta
magát és a játékidő nagy részében megállás nélkül küzdött, aligha akadályozhatja meg Kispest
biztos győzelmét.
12

Forrás: Nemzeti Sport, 1927. szeptember 11.
~

Pályát avat ma Kispest
Többször megemlékeztünk már arról, hogy Kispest berkeiben nagy átalakulások folynak jelenleg s
hatalmas akció indult, melynek célja, a kispesti társadalomnak nagyobb mértékben való bevonása a
csapat köreibe. Ez a nagy lelkesedéssel és ambícióval elkezdett munka már is jelentős sikert ért el.
Kispest városa népszerű polgármesterének kezdeményezésére mintegy 600 milliós kölcsönt
folyósított az egyesületnek, melyből rögtön pályaátalakítási munkálatokba kezdtek. Ez a munka már
részben befejeződött. A pályán új, hatalmas 65 méter hosszú tribün ékeskedik, mely 2500 embernek
nyújt kényelmes helyet. A pálya talaját is nagyszerűen rendbe hozták. A széleken a fűcsomókat
letisztították s most tükörsimán várja a mai meccset.
Általában az egész pálya igen kedvező benyomást kelt s ha sikerül a kerítést is újjáépíteni és a
tribün alatt elkészülnek az öltözők, a legmodernebb pályával is vetekedhetik majd a sárkányutcai
sporttelep. A PLSz részéről egyébként tegnap vizsgálta felül a pályát Faragó Lajos, aki semmi
kifogásolni valót nem talált s I. osztályú profimeccsek lejátszására alkalmasnak találta.
Egész Kispesten nagy a készülődés a mai mérkőzésre, melyre a belépőjegyeket is erősen
leszállították s így minden bizonnyal ma délután hatalmas tömeg fogja győzelemre biztatni és
serkenteni a kispesti fiúkat.
Forrás: Nemzeti Sport, 1927. szeptember 11.
~

Kispest szép játékkal és értékes győzelemmel avatta fel
újjáalakított pályáját
Kispest-Vasas 3:2 (1:1)
Kispest: Dénes — Wegner, Dudás — Raix, Mondovics, Csendes — Senkey II, Szabó, Jeszmás.
Fürstner, Gulyás. — Vasas: Wimmer, Kővágó, Klein — Remmer, Horváth, Burger — Brunecker,
Grünfeld, Jelinek, Szentmiklóssy, Himmer
Kispest sporttársadalma ünnepet ült vasárnap. A Vasas—Kispest mérkőzésre Budapestről átrándult
sportközönség áhitatos csodálattal tekintett fel a pályán emelkedő impozáns tribünre, mint a városka
áldozatkészségének szimbólumára.
A mérkőzést ünnepi aktus előzte meg. A pálya középén egybegyült játékosok előtt a Vasasok
nevében Zala elnök tolmácsolta egyesülete üdvözletét és művészi kivitelű ezüstserleget nyújtott át a
tribünt avató Kispest elnökségének. Az üdvözlő beszédre Kispest nevében Monda Sándor helyettes
polgármester válaszolt és selyemzászlóval viszonozta az ellenfél figyelmességét.
A tribünavató mérkőzés ünnepi külsőségeihez méltó volt a két csapat sportbeli teljesítménye. A
3000 főnyi közönség teljesen átadhatta magát a sport élvezetének. Kispest csapata pedig egy igazán
értékes győzelemmel viszonozta közönségének áldozatkészségét.
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(...)
Forrás: Sporthirlap, 1927. szeptember 12.
~

A Kispest gólratörő játékkal legyűrte az egységesebb Budai
33-asokat
Kispest—Budai 33-as 2:0 (1:0)
Kispest: Dénes — Wégner, Dudás — Raix, Mondovits, Csendes — Senkey II., Szabó, Jeszmás,
Fürstner, Gulyás — Budai 33-as: Zsák — László, Lőwy — Király, Steiner, Eichbaum — Schmidt,
Czumpft, Kaltenecker, Schlosser, Ticska
A sárkány-utcai sporttelepen mintegy 3500 főnyi közönség jelent meg az uj tribünt-avató bajnoki
mérkőzésre. A mérkőzés előtt a pályán tartott rövid ünnepség keretében a Hofherr és Schrantz gyár
leventezenekara eljátszotta a Himnuszt, majd vitéz Vályi Gyula dr., Kispest város polgármestere
üdvözölte az OTT képviseletében megjelent Masrchalkó ezredest és az MLSz képviseletében
megjelent Földessy János dr. alelnököt s formás beszéd keretében átadta a KAC-nak a zöld
növényekkel és nemzeti szinekkel feldiszített pompás új tribünt, amelyen 2000 ülőhely van. A KAC
nevében Reznicsek elnök, az MLSz részéről Földessy János dr. mondott köszönetet a
polgármesternek és miután a kispesti társegyesületek megbízottjai üdvözölték az ünnepség
alkalmából a KAC-ot, a Kispest és KAC játékosai között kiosztották Kispest város tanácsának az
érmeit, amelyeket a tribünavatás emlékére készíttettek.
A végig erős iramú mérkőzés csak az első félidőben nyújtott jó sportot. Ekkor a Budai 33-asok
egységesebb fellépésükkel határozottan jobbnak mutatkoztak ellenfelüknél, amely viszont
eredményre törő játékával hasznosabb játékot folytatott. A második félidő nagyobb részében
mindkét csapat céltalanul csapkodott, az utolsó negyedórában azonban élvezetes küzdelem alakult
ki a budaiak támadósora és Kispest védelme között.
(...)
Forrás: Sporthirlap, 1927. október 24.
~

A meglepetések áthúzták pályázóink számítását
(...)
Kispest tribünt avatott s ez még jobban lelkesítette az amúgy is lelkes kispesti csapatot a
győzelemig.
(...)
Forrás: Magyarország, 1927. október 25.
Megjegyzés: Kispest – 33 FC 2:0
~
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Kispest nem áll meg a félúton...
Mit mondanak a kispesti vezetők a vasárnapi Kispest - Sabaria mérkőzésről, a sárkányutcai
sporttelepről, a „vad indulatok"-ról, a „brutálisan gúnyos megjegyzések"-ről és Kispest jövőjétől?
Mayer Bélának, Kispest futballigazgatójának levele a Sporthirlaphoz
Kispest, november 9.
A Sporthirlap hétfő reggeli számában öthasábos tudósítás jelent meg a vasárnapi Kispest—Sabaria
mérkőzésről, amely — mint ismeretes — Kispest 3:0 arányú győzelmével végződött. Nem tudom,
hogy a cikkíró úr milyen szemüvegen keresztül nézte végig a mérkőzést, amelynek befejeztével
cikke keretében „nyilvános vétót” emelt felfogása szerint „olyan érdemes egyesülettel szemben,
mint a Kispest” — tény azonban, hogy a cikkben foglalt állítások és Kispest vezetőségének
felfogása közt lényeges különbségei: mutatkoznak.
(...)
Az út, amelyen Kispest csapata halad, akadályokkal teli és sok minden kell, „amíg egy csapat eljut
odáig” — a „szenzációs” győzelemig. A KAC és Kispest bölcsője nem ringott bíborban és
bársonyban, töméntelen gazdagságban, A klub mindig a maga erejére volt utalva, mi nem
dúskáltunk a mecénások könnyű szívvel adott százmillióiban, milliárdjaiban, a „futballnehézipar”
bevételeihez hasonló káprázatos összegekben, a testületek és hatóságok támogatásában. Nekünk
minden garasért keményen meg kellett és meg kell küzdenünk és így is történt, hogy sárkányutcai
pályánkat évekig nem tudtuk megfelelően kiépíteni. Ebben a tekintetben most is vigasztalan lenne a
helyzetünk ha nem siet támogatásunkra Kispest városa, amely vezetőinek: dr. Válya Gyula
polgármester és Monda Sándor helyettes polgármester, Kispest profialakulatának elnöke
közbenjárására és támogatásara csodálatos megértést tanúsítva, nemcsak vállalta az időközben
felavatott tribün 600 milliós építési költségét, hanem tavasszal újabb beruházásokra! az öltözők
kiépítése, új kerítés, a pálya talajának megjavítása stb. is hajlandó.
A pálya természetesen még nem kész egészen, vannak javításra szoruló, de nem túlságosan
lényeges bajok a tavaszi építkezéseken kívül, de Kispest máris abban a helyzetben van, hogy
pályaválasztói jógáról nem kénytelen egy tál lencséért lemondani, hanem, ha erre a szövetségi
jogszokások lehetőséget adnak, otthonában küzdhet a sportbeli elöbbrejutásért. A másfél évtizedes
sportideál tehát megvalósult — Kispest város tanácsának sportszeretetéböl...
És mikor hosszú munkálkodásunk után eljutottunk ehhez a ponthoz, a belső megelégedésen kívül
nyilvános elismerést vártunk attól a Sporthirlap-tól, amely a szigorú tárgyilagosságot tűzte ki
zászlajára, ehelyett azonban, Kispest sporttársadalmának nagy meglepetésére — a cikkíró
jóvoltából „nyilvános vétó”-ban részesültünk. De maradjunk a sorrendnél. Az igen tisztelt cikkíró
úr a vasárnapi mérkőzéssel kapcsolatban a következő, szószerinti megállapításokat teszi:
1. „A Sabaria nem tudott megbirkózni a kispesti pálya rossz talajával és Kispest kíméletlenül
gólratörő játékával.”
(...)
4. „Rendkívül sajnáljuk és lelkünk mélyéből fájlaljuk, hogy egy olyan érdemes egyesülettel szemben
kell nyilvános vétót emelnünk, mint a Kispest, de megengedhetetlennek tartjuk, hogy a
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pályaválasztás joga alatt bármelyik csapatot is a vesszőfutások kutyaszorítójába lehessen
belekényszeríteni. Félni keli, hogy a kispesti pálya, egyszer a legsúlyosabb botránykrónikák lapjára
kerül.”
(...)
Elsősorban azt tapasztaltuk, hogy a cikkíró úr csak a Sabaria vezetőségét kereste fel az öltözőben,
Kispest vezetőségét azonban nem tartotta szükségesnek bármire is megkérdezni, tőle információt
szerezni. Másodsorban: a sárkányutcai pálya talaja tényleg nem a legideálisabb, de csak valamivel
puhább az üllőiuti pálya talajánál. Ettől függetlenül azonban a 11 remekbe szabott szombathelyi
futballista otthonában sem játszik tükörsima talajon. A szombathelyi pálya mérete és talaja megfelel
a kispesti pályának azzal a különbséggel, hogy a kispesti pályát nem határolja olyan életveszélyes
vaskorlát, mint ami a szombathelyi pálya specialitása. A Sabaria vereséget tehát nem n talaj okozta,
hanem az a körülmény, hogy a Sabaria gyengén, Kispest pedig kiválóan játszott. Azt sem értjük,
miként érhet vád a „kíméletlenül gólratörő” játékért. Talán álmosan játsszanak csatáram: vagy
kíméletesen kapu mellé vagy fölé tegyék a labdát? Játékosaink meg akarták mutatni, hogy önmaguk
erejéből is le tudják győzni a Sabariát és ezt meg is tették anélkül, hogy durvák lettek volna.
(...)
Azt viszont őszintén sajnáljuk, hogy konyakkal nem szolgálhattunk. A. mi futballistáink a tiszta
vízhez vannak hozzászokva, ettől eltekintve azonban mindig az illető csapat trénere szokott
gondoskodni a konyakról. Ezen a téren bennünket megint nem érhet vád.
(...)
Szerkesztő úr engedelmével arra is rátérek, hogy a vasárnapi győzelem nem jelenti
teljesítőképességünk maximumát. Kispest nem áll meg a félúton... Dolgozunk tovább, épúgy, mint
évekkel ezelőtt, mikor a bajnokság második helyét foglaltuk el és külföldön is sorozatos
győzelmeket arattunk. Sikerünknek az a titka, hogy játékosainknak van szívük, játszani és küzdeni
tudnak. Nálunk nincsen heti 1000 pengős kiadási tétel, mint egy középklubnál, a nagyokról nem is
beszélve. Nálunk 1600 pengő a profiüzem egész havi kiadása és most, a vasárnapi meccs után is,
mikor néhány milliós nagypálya részesedés helyett közel 6000 pengő volt a brutto bevételünk,
abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy a beruházási feladatoknak is könnyebben felelhessünk
meg és hogy a játékosok fizetéseit november végéig előre kiutalhassuk. És mindezt többek közt
azért tehetjük meg, mert esőmentes tribününk felépítése után önálló pályapolitikát csinálhatunk.
Nem titkolom abbeli véleményemet, hogyha egy egész bajnoki évben gyakoroljuk a pályaválasztási
jogunkat, akkor könnyen jut pénzünk a pálya talajának megjavítására, az állandó öntözésre, az
öltözők kicsinosítására, a tribün biztosítására, telefonra, sőt még arra is, hogy a vendégcsapatot
konyakkal ellássuk, ha a játékosok erre gusztust kapnak és ha a szesztartalmú frissítő beszerzéséről
a kitünően dotált tréner meg a csapatáért aggódó egyesületi elnök megfeledkezik.
Mondom, mindez a Jövő elénk táruló káprázatos képe. Jelenleg csodálatos érzéssel, mély hálával és
még nagyobb tisztelettel tekintünk sportszerető elnökünkre: Monda Sándor helyettes polgármesterre
és dr. Válya Gyula polgármesterre, akik emberfölötti munkával és lelkesedéssel lehetővé tették,
hogy a „kutyaszorító” impozáns sportteleppé alakuljon és hogy ebben ülhessünk a vasárnapi
győzelemhez hasonló diadalt. Ha viszont ebben a hangulatban tűszúrások érnek, az nem rontja el
ünnepi érzésünket. Kispest halad tovább a maga útján, a siker, a boldogulás, a szebb és jobb
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érvényesülés felé és az a hitünk és meggyőződésünk, hogy célunkat rövidebb-hosszabb idő után el is
érjük.
Vagyok megkülönböztetett sporttársi tisztelettel
Mayer Béla
Kispest futballigazgatója.
Forrás: Sporthirlap, 1927. november 10.
~

Kispest város Budapesttől kér területet sporttelepre.
A napokban érdekes kérelem érkezett a főváros tanácsához. Kispest város testnevelési
felügyelősége átiratban kéri, hogy adjon neki a főváros örökáron, vagy hosszú bérlet formájában öt
holdnyi területet a fővárosi erdő övezetből Kispest városának, hogy ott sporttelepet építhessenek. A
beadvány mellé helyszíni rajz is volt mellékelve, amely feltüntette azt a területet, amelyet Kispest
erre a célra kiszemelt és a rajz szerint a kispesti Lehel-utca és a Vasgyár-utca mentén terül el. A
főváros erdőhivatala és városgazdasági ügyosztálya azonnal tárgyalás alá vette az átiratot és
rövidesen elkészült a válasszal, amely kijelenti, hogy a főváros a meglévő erdő övezetből semmiféle
területet nem adhat, mert egyrészt még további kiterjesztése is szükséges, másrészt a
földmivelésügyi minisztérium sem engedné meg a megcsonkítást. Kispest vezetősége, mint
értesülünk, nem nyugszik bele ebbe a döntésbe, hanem felebbez a kultuszminiszterhez és a
földmivelésügyi miniszterhez. Azt állítja, hogy a kérdéses terület nem is erdő, hanem tisztás. Ezt a
helyet ugyanis a kommün alatt kiirtották, azonban a főváros már évekkel ezelőtt megkezdte az
újbóli fásítást és már 40—50 centim éteres facsemetékkel van beültetve ez az erdőterület. A főváros
ezzel szemben ragaszkodik eredeti álláspontjához, igy Kispestnek másutt kell alkalmas területet
keresnie, ha sportterületet akar építeni.
Forrás: Budapesti Hirlap, 1927. november 11.
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1929
Egy jámbor meccslátogató viszontagságai Kispesten
Tanulságos történet mások okulására
Mindenütt jó, de legjobb otthon! — mondja a közmondás, amelyet futballviszonyokra alkalmazva
úgy kell érteni, hogy egy csapat azon a pályán játszik a legjobban, amelyet megszokott, amely az
otthona. Hivatalosabb futballnyelven ezt a „saját pálya előnye" kifejezésben foglalják össze.
A saját pálya előnyét akarta kihasználni a Kispest is, amely a szép, márciusi vasárnapon félelmetes
ellenféllel, a Hungáriával került szem be s azzal, hogy a nagy ellenfelet saját pályájára vigye, úgy
sportbelileg, mint anyagilag sikert akart elérni.
Az anyagi siker adva volt: ezen a vasárnapon nem volt a főváros területén érdekesebb mérkőzés és
igy az elszánt meccslátogatók nem riadtak vissza egy kisebb kirándulás várható kellemetlenségeitől
s nekivágtak a kispesti utnak.
Az utazás
Az ut hosszú és viszontagságos.
A kispesti pályára csak 43-as villamos visz Pestről, ez a villamos elég ritkán jár, most könnyű
elképzelni, hogy micsoda zsúfoltság volt egy-egy kocsiban. A kispesti pályát sárkányutcai pályának
ismerik, érthetően örömmel dobbant meg hát minden Kispestre igyekvőnek a szive, amikor a
villamos beérkezett a Sárkány-utcába. — No, mindjárt ott leszünk! — állapították meg örömmel s
alig várták, hogy a zsúfolt börtönből kiszabaduljanak. Az öröm azonban korai volt. Állomás állomás
után következett és még mindig a Sárkány-utcában járt a villamos.
Kiderült, hogy a Sárkány-utca Kispestnek s talán a kerek nagy világnak a leghosszabb utcája.
Alighanem kitelnék belőle hat Andrássy-ut.
De mert minden rossznak vége szakad egyszer, vége szakadt a Sárkány-utcának is. Most a
változatosság kedvéért gyalogséta következett, mert a pálya a végállomástól is elég tekintélyes
távolságra van. Özönlött a nép, autó autó után, magánkocsik és taxik egész fantasztikus összeget
jelző taxamérőkkel.
Három kocsiban a Hungária játékosok érkeznek már dresszre vetkőzve. A közönség hamar felismeri
a népszerű futballistákat és rögtön két pártra szakad.
Az egyik azt kiáltja:
— Tempó, fiuk!
A másik párt:
— Dresszbe jöttök, de ruhával mentek vissza!
Ruha alatt értsd: vereség.
Közelharc a tribünön.
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A pálya közelében roppant tömeg. Mindenki be akar jutni és már ekkor látni, hogy a szűkreszabott
kispesti pálya aligha tudja befogadni az érdeklődők nagy számát. Még jó félóra van a mérkőzés
kezdetéig, de a tribün már zsúfolt és a feljárón csak elszánt közelharc árán sikerül feljutni. A
tribünön a legnagyobb rendetlenség, senki sem találja a helyét, minden i odaül, ahová akar. A
páholyokra krétával írták rá a számot, felelőtlen elemek bátran betelepedtek és egyszerűen —
letörülték a páholyszámot, ami még jobban növelte a káoszt.
Kolumbuszi ut után felfedeztük a sajtópáholyt, amelyben hat hely van, a hat helyen nyolc ember,
viszont pár perccel később kiderül, hogy ebbe a páholyba is eladtak pénzért jegyeket. Két páhollyal
odébb nagy botrány, hangos veszekedés. Egy harsány hang ki akarja telepíteni a páholyban ülőket:
— Ez a kispesti polgármester páholya! A bennülők igazolják, hogy szabályszerű jeggyel ülnek
benne. Hangos ur csendesen távozik.
Közben a tribün minden részén kisebb-nagyobb afférok zajlanak le, a kispesti rendezőség teljesen
csődöt mondott, mindenki bosszús, ideges. A páholyokban egymás ölében ülnek az emberek,
guggolnak, szorulnak, kínlódnak. Torquemada Tamás kínzókamrája kedélyes hajlék lehetett a
kispesti páholyokhoz képest.
Téglát vegyenek!
Az állóhelyen sincs jobb helyzet. Sem mozogni, sem látni nem lehet, annyian vannak . . . Néhány
kispesti gyereknek azonban remek ötlete támad az állóhely megreformálására. A közelben valami
építkezés van, onnan elhordják a téglákat és árusítják — darabonkint tiz fillérért.
— Téglát vegyenek! Téglát vegyenek! — hallatszik az ajánlat s a portékában nem csak kínálat,
hanem kereslet is van, vannak, akik két-három-négy darabot is vesznek s erről a rögtönzött
magaslatról szem lélik a meccset.
Kispest jobb volt a mérkőzésen
A mérkőzés nagyon izgalmas volt, mert sok volt benne a változatosság. Ha a meccs nagyobb
részében a Hungária volt is a támadó fél, mégis le kell szögezni, hogy a Kispest volt a jobb, mert
támadásai veszélyesebbek voltak, lendületesebben játszott, a kispesti stílus jobban érvényesült a
nehéz, süppedős talajon, amely egész különleges játékstílust követelt, éppen az ellenkezőjét annak,
ami a Hungária erőssége.
A Hungária támadótaktikája csődöt mondott. A kékfehér csatársor szárnyaszegetten vergődött a
pályán, az öt csatár közül csak egy játszott Hirzer, aki egymagában többet ért, mint a többi négy
együttvéve. Szerencse, hogy a Hungária védelme és fedezetsora — élén a nagyszerű Kléberrel,
akinek játéka hétről-hétre külön szenzáció — jól játszott, különben a kispesti mérkőzés még
nagyobb meglepetést hozott volna, mint amilyen bekövetkezett.
Kispest csapata sokáig kétessé tudta tenni a mérkőzést. Kiss balszélső góljával még az első félidő
közepén magához ragadta a vezetést és a Hungária minden kiegyenlítési törekvése hajótörést
szenvedett. A szerencse sem pártolta túlságosan a kékfehéreket, mert Kalmárnak például volt egy
lövése, amely túljutott a gólvonalon, azonban a jól védő Dénes, a kispesti kapus ügyesen kihúzta, a
távolálló biró pedig nem ítélt gólt. Később Kalmár elgáncsolásáért kellett volna tizenegyest adni, de
a bírói sip most is néma maradt.
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A tribünön ekkor megszólalt valaki:
— Most jön az alibi-biráskodás.
És tényleg ettől kezdve megváltozott a bíró. Eddig a kispestieknek kedvezett, most itélkezéseivel a
Hungáriát lendítette előre. S nem késett sokáig az eddigi tévedéseit expiáló ítélkezés sem:
tizenegyest ítélt a Kispest ellen olyan kezelés miatt, amelytől a szándékosság távol állt. Ez az ítélet
volt az egyenlítése annak a korábbi tizenegyesnek, amelyet — nem ítélt meg és ez az ítélet hozta
meg a Hungária számára a kiegyenlítést, mert Hirzer a kritikus helyzetben csodálatos biztonsággal
lőtte a hálóba a labdát.
A kispesti derby ilyenformán 1:1 arányban eldöntetlenül végződött. Kispest mindenesetre jól járt, a
saját pálya előnye megint beigazolódott . . .
Először és utoljára...
Kispest jól járt, — a közönség rosszul. Mert a mérkőzés végeztével megint megindult a tumultus,
amelyhez foghatót még nem láttunk futballpályán. A tribün lejárói teljesen rosszak,
örökkévalóságig tartott, a míg az ember le tudott jutni.
A pesti futballrajongók tömege egyetlen elkeseredés volt:
— Ide sem jövünk többet!
Annyi bizonyos: az a fejetlenség, a közönség rosszindulatú fumigálása, ami a kispesti rendezőség
részéről megnyilvánult, semmiképpen sem alkalmas arra, hogy a futball népszerűségét növelje s
különösen, hogy közönséget neveljen a kispesti pályának. Hazatérőben mindenkinek a régi vicc
jutott az eszébe: kétszer voltam a sárkányutcai pályán, — először és utoljára . . .
Forrás: Ujság, 1929. március 19.
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1930
Futballmérkőzések alatt nem szabad temetni Kispesten
Az elhibázott sportpálya-építés mint „hasznos" beruházás
Kispest képviselőtestülete az utóbbi időben részletes kritika tárgyává telte a város vezetőségének
1922 óta folytatott városfejlesztő politikáját. Egyes intézkedéseket súlyos bírálat alá vontak és
különösnek találtak. Sok szó esett többek köz tt a városi sporttribün építkezéséről és ezzel
kapcsolatban a Kispesti Atlétikai Club működéséről. Értesülésünk szerint ebben az ügyben a város
legközelebbi közgyűlésén felszólalások is lesznek. A képviselők nagy része nem tud a
megmagyarázni,
hogyan tartotta a polgármester a sporttribün építkezését hasznos beruházásnak.
A tribün építésének költsége a költségvetés szerint 40.000 pengőbe került. A negyvenezer pengő
után a város évi tízszázalékos kamatot fizet, vagyis évi 4000 pengőt. Annakidején, amikor a tribün
épitkezésre a közgyűlésnek a polgármester javaslatot tett, az építkezés jövedelmezőségét a vigalmi
adókban jelölték meg, amelyek —- szerintük — nem csak a kamatokat fedezik, hanem 20 év alatt
valószinüleg az építkezés költségeit is megtérítik.
A közgyűlés — bár a városban alig volt néhány kilométeres a vizvezetékhálózat, nem volt
csatornázás, az utcák és a járdák ősállapotban voltak, — „a testkultúra fejlesztése érdekében”(?) a
javaslatot megszavazta.
A város vezetősége a közgyűlés határozata alapján a tribünt megépítette. Azonban az építkezés
helyét nagyon szerencsétlenül választották meg. A tribün beleépült a város köztemetőjébe. A futballmérkőzések izgalmai következtében extázisbán levő közönség üvöltése, lábdobogása természetesen
megzavarta a temető nyugalmát.
A halottaik sírját látogatók, hozzátartozóikat temetők vallási áhítatukban, kegyeletükben
megzavarva, megbotránkozva emeltek panaszt a futballmérkőzések közönsége ellen.
A város vezetősége úgy orvosolta a panaszokat, hogy elrendelte: futball-mérkőzések ideje alatt nem
szabad temetni. A sérelmeknek ez a gordiusi megoldása nem nyugtatta m g panaszosokat, de
kénytelenek voltak belenyugodni a megváltoztathatatlanba. Nem temetnek a futballmérkőzések alatt
és nem igen mennek halottaik sírját látogatni a kispestiek, mert a város lakossága a
munkásosztályhoz tartozik, csak vasárnap délután ér rá és akkor pedig élénk és hangos élet zajlik a
pályán, amely egy cseppet sem alkalmas a kegyelet gyakorlásához.
A tribünépitkezés hasznos beruházási tervével is bajok vannak. A város húsz évre ingyen átengedte
a pályát és a tribünt a Kispesti Atlétikai Clubnak. A pályatulajdonos klub futballcsapata az
amatörbajnokság harmadik osztályának utolsó helyezettjei között szerepel. A mérkőzései iránt
leginkább ingyen közönség az érdeklődő. E mérkőzések nem jövedelmeznek a városnak, mert az
egész évi bevételük nem éri el az ötszáz pengőt.
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Már pedig az ötszáz pengőből esedékes vigalmi adóból nem lehet évi 4000 pengő kamatot
fizetni és azonkívül a tőkét is törleszteni.
Ez a vigalmiadó-jövedelem oly minimális, hogy még a Kispesti Atlétikai Clubnak adott évi 1200
pengő városi segély kamatait sem fedezi. Igy évente a tribünépitkezés a negyvenezer pengő holt
tőkén kívül mintegy ötezer pengő ráfizetést eredményezett.
A ráfizetés azért ily nagy összegű, mert a pályatulajdonos Kispesti Atlétikai Club, a profi
alakulatától is évi 800 pengős pályabért szed. Ennek előteremtésére a profibajnokságban
középhelyen szereplő csapat a kispesti pályára jutó tizenegy mérkőzését eladja és igy évente
legfeljebb négy mérkőzést játszik csak a nagy költségekkel felépített sárkán y-utcai sporttelepen.
A képviselőtestület tagjai az áldatlan állapoton segíteni akarnak, de a mai körülmények között
tehetetlenek. Csak abban az esetben lehet a tribünépitkezésre való ráfizetést csökkenteni, —
haszonról szó sem lehet — ha a város a Kispesti Atlétikai Clubbal kötött szerződését revízió alá
veszi: kötelezi az elnökséget, hogy a proficsapat vezetőségét kényszerítse arra, hogy a pályaválasztó
jogával mind a tizenegy esetben éljen.
Forrás: Ujság, 1930. május 25.
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1932
A kispesti pálya tribünjének ügye.
Ismeretes, hogy hetekkel ezelőtt viharban légtölcsér lesodorta a kispesti pálya tribünjének a tetejét.
Sajnos, a pálya csak tűz ellen volt biztosítva, vihar ellen nem. A tribün azonban csak nemrég épült s
ezért Kispest beperelte az építészt, mig a város elhatározta, hogy addig is sürgősen megcsináltatja a
tribünt. Amennyiben a per Kispest javára dől el, úgy a város kapja majd a kártalanítást. A héten már
megkezdik a munkát a kispesti tribünön. Szakértőnek Matyók Aladárt kérte fel a Kispest.
Forrás: Nemzeti Sport, 1932. augusztus 23.
~

Egy félidőn át küzdelemteljes mérkőzés: Bocskai-Kispest 3:2
(2:2)
Kispesten „köszönöm Dénes" napot tartottak
Góllövő; Serényi, Zilahi, Serényi, Vince, Markos
Kispest. 800 néző. Bíró: Himler.
Tél van és a kispesti tribün még mindig fedetlenül mered az ég felé. Sajnos — állapították meg a
nézők. Nem lehetett ugyanis leülni. Még a páholyokba se. Mindent ellepett a hó. Még a pálya egyik
oldalára is jutott a fehérségből, olyannyira, hogy a vonalakat nem meszelték fel, hanem homokkal
jelölték meg.
(...)
Forrás: Nemzeti Sport, 1932. december 12.

23

1933
Kispest tribűntetőt avat a vasárnapi mérkőzésen
— Saját tudósítónktól —
Az évek óta tetőnélküli kispesti tribün végre új tetőt kapott. Kispest városa, élén Molnár József dr.
polgármesterrel jelentős anyagi áldozatot hozott a tribün renoválása érdekében. 9000 pengőbe került
a városnak az új tető, ami a mai viszonyok között óriási áldozatnak mondható. A polgármesteren
kívül közreműködött még az építési munkában és a költségek előteremtésében Mericzay Aladár dr.
főjegyző, Potoczky Károly dr. gazdasági tanácsnok és Farkas Mihály dr. városi főjegyző, a KAC
elnöke. Az új tribün ünnepélyes átadása ma délután lesz, felavatása pedig vasárnap.
Forrás: Nemzeti Sport, 1933. augusztus 31.
~

MTI Sportkiadás, 1933. szeptember 26.
Kispest város polgármestere beadvánnyal fordult a vallás és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a
KAC Szt. Imre-herceg uti sporttelepén a város már másodizben épitett tribünt, mert az első
összedőlt. Ezzel kapcsolatban segélyt kért a pálya területének modernizálására, valamint a tribün
alatt öltözők, fürdők és tornaterem építésére. A kérvény nyomán kedden délelőtt 11 órakor az OTT
képviseletében Schmidt igazgató Mericzay Aladár dr. hely. polgármester és Hollop János műszaki
tanácsnok társaságában a pályát és a benyújtott terveket megtekintette, s kijelentései szerint a
városnak reménye lehet, hogy a kért segélyt megkapja. /E/ E.
~

Marad minden: Kispesten
Ferencváros mérkőzést

rendezik

meg

a

Kispest—

Kispest városa intézkedett a pálya rendbehozatala ügyében — 10.000 nézőt várnak Kispestre
(A Sporthirlap tudósítójától.)
Az a hír terjedt el tegnap reggel, hogy a Kispest—Ferencváros mérkőzést a pályaválasztó Kispest
behozza az Üllői-útra, mert a pálya rendbehozatala nagyon lassan haladt előre. Kevés munkás
dolgozott a legutóbbi napokban. Délelőttre megváltozott a helyzet, a Kispest vezetősége ugyanis
megnyugtató választ kapott a várostól. Révész dr. így számol be az előkészületekről:
— Szerencsére sikerült elintéznünk az ügyet. A város is szívén viseli, hogy méltó keretek között
rendezhessük meg a mérkőzést. Felemelt létszámmal dolgoznak a munkások. Azt tervezzük, hogy a
pálya háta mögött is felállítunk állóhelytribünt. Beleszámítva ezt és a 2800 ülőhelyet magába
foglaló tribünt: összesen 10.000 nézőt tudunk majd elhelyezni. A z érdeklődés olyan nagy, hogy
remélhetőleg lesznek is ennyien . . .
Egyébként a Kispest vasárnap délelőtt trenírozik a KAC-cal.
24

Forrás: Sporthirlap, 1933. november 4.
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1934
A második félidő elején hatalmas tűzvész ütött ki a kispesti
tribünön
Kispest-Attila 2:0 (1:0) félbeszakítva!
A nagy szélben teljesen leégett a tribün
Góllövő: Nemes, Nemes
Kispest, 1000 néző. Bíró: Szigeti
Kispestnél új arc: Havas. Sorra üdvözlik a „haverok” a francia vándort. Attilánál Ormos buzdítja a
csapatot. A kezdést akadályozza, hogy az egyik határbíró nem jelent meg. Hangosan kiáltoz a
Kispest vezetősége a tribünre: — Szövetségi bíró kerestetik.
Végre találnak. Igy állnak fel:
Kispest: Sarkadi — Szemere, Rozgonyi — Havas, Somlai, Rátkai — Mikes, Szabó II., Nemes,
Szepes, Serényi.
Attila: Barna — Bán, Sziklai — Szabó, Buzássy, Virág — Csere, Miskolci, Gerendási, Opata,
Magyar.
GYÉR IZGALOM MELLETT EGY GÓL
Az Attila kezd szél ellen. Hullámzó játék mindkét részről. Első nagy helyzete Szabó Il.-nek van a 6.
percben: mellélő hat lépésről. Az Attila egymás után két kornert ér el, Havas is bemutatkozik: jól
szereli a szárnyát Kispesti támadást Szabó II. ront el, Somlai adogat a szélekre hosszú labdákat, de
az Attila-védelem nagyon éber. Rozgonyi félpályás lövése arat sikert a tribünön. Egyébként nincs
játék. Izgalom sincs. Az Attila támadásai csak a 16-osig jutnak el. A szél is zavarja a játékot. A
kispesti védelem párszor „szétspricceli” az erélytelen’ Attila-csatárokat. A 22. percben Havas a
félpályáról rúg szabadrúgást. Pompásan száll az ívelt labda a miskolci ötös vonalra, ahol
Nemes fut rá jó érzékkel s fejéről a kifutó Barna fölött a hálóba esik a labda. 1 :0.
Attila-korner a „válasz”. Ormos a kapus kezébe fejel. Most elevenek és szépek a kispesti
támadások, de a lövések nem pontosak. A 30. percben Nemes húszméteres lövése a felső belső
kapufáról pattan le, de Barna elcsípi a befutó Szepes elől. Csere hibái rontanak néhány jó Attilatámadást. Magyart kézzel tartják vissza a kispesti védők. Kis vihar keletkezik belőle, de Szigeti bíró
elsimítja. Gerendási biztató kezdés után rossz passzaival tűnik ki. A 36. percben az Attila negyedik
kornerét rúgja. Magyar lesállása akaszt meg miskolci támadást. Ormos húszméteres szabadrúgást
magasan fölélő.
A 44. percben kornert ér el a Kispest, ebből Szepes szép sarkos lövését Barna bravúrosan tolja ki.
A KISPEST FRONTBAN VAN, DE KIÜT A TŰZ...
A második félidőben heves kispesti rohamoknak már a harmadik percben eredménye van. Sziklai
luftot rúg, Szabó II. elcsípi a labdát
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Nemesnek tolja, aki kapásból 15 lépésről hatalmas gólt rúg a balsarokba. 2:0.
Attilának a 6. percben van nagy helyzete, de Gerendási elszeleskedi. Az Attila frontban marad, de
Gerendási a 8. percben újabb kiáltó gólhelyzetet hagy ki. Átcsoportosított az Attila már! Ormos
most a center. Miskolci a balösszekötő, Gerendási jobbösszekötő. Attila már a negyedik kornerét
rúgja a Kispest ellen. A 12. percben páratlan esemény szakítja félbe a mérkőzést. Egyszerre elkiáltja
magát egy vékony gyerekhang (a tribün sarkában csupa iskolásgyerek ült): — Tűz van, ég a tribün!
Hátranézünk s a tűz már a sajtópáholy mögött az ülések alatt kúszik előre. Szerencsére a közönség
hamar elmenekülhet, de a játék még folyik, amikor mi is hatalmas ugrással hagyjuk el a
sajtópáholyt és a bíró csak ekkor veszi észre a nagy zűrzavart. Azonnal lefújja a mérkőzést.

Negyedóra alatt hamvadt el a kispesti tribün
A nézőtéren kisebb a pánik, mint ami a pályán üt ki. Amint a bíró lefújta a mérkőzést, hölgyek
szaladtak a pálya belsejébe, a játékosok hozzátartozói, feleségei. Az egyiket ájultan vitték ki, egy
másik Opata nyakába kapaszkodott, rémülten sikoltozva.
Három perc alatt az egész tribün lángban állt.
Az északi szél a pálya felől fújt, füstöt a „panorámában” gyönyörködő nézősereg nem kapott A
játékosok berohantak az öltözőjükbe, felkapkodták ruháikat és a pálya melletti vendéglő mellett
levő kis kertbe menekültek. Ott kezdtek mosakodni és öltözködni. Közben a tűzoltók is
megérkeztek, de már a tribünnel nem akadt sok dolguk. 15 perc múlott el azóta, mióta az első szikra
fellobbant és
hatalmas robajjal omlott össze (immár másodszor!) a kispesti pálya fatribünje.
Persze a játékosok és sportemberek között a második kérdés már az volt: — Mi lesz a mérkőzéssel?
Révész dr.-t kérdezzük meg:
— A szabályok szerint — mondja a kispesti pénzügyminiszter — újra kell játszani a mérkőzést.
Pedig győztünk volna 4— 5 góllal.
Kelényi dr., az Attila alelnöke:
— Játszani már tovább nem lehet, újra kell megküzdenünk. (Arcáról ítélve, nem is bánja.)
Mayer Bélai, a Kispest alelnöke:
— Pechünk van. Szerencsére most be vagyunk biztosítva.
Reiner Sándor, az Attila budapesti képviselője hamiskásan mosolyog:
— Úgy indult, hogy mi égünk le és a Kispest égett. Újra kell játszani. A többi az intézőbizottság
dolga.
KRITIKA A MÉRKŐZÉSRŐL
Ami a csonka mérkőzés kritikáját illeti, nem kétséges, hogy a Kispest a végső győzelmet is
megszerezte volna, mert csapatának minden része jobb volt az ellenfél megfelelő csapatrészénél. A
védelemben Rozgonyi jeleskedett, a halfsorban Somlai, a csatársorban pedig Nemes és Serényi
formája érte el azt a fokot, amelyet az ellenfél egyik játékosa sem közelített meg. Havas
bemutatkozását jól sikerültnek lehet minősíteni: persze a környezet még idegen neki.
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Az Attila ezzel a csatársorával nem sok babért fog aratni a jövőben sem. Gerendási fiatal amatőr,
rutin nélkül, aki az ilyen mérkőzéseken, ahol a tapasztalat éa a hidegvér a döntő főerény, nem
számít kombattánsnak. Csere sem tudta felejtetni még Bohust sem. A halfsor és a védelem nem birja
sokáig a nyomást, amely logikusan kell, hogy ránehezedjék a csatársor tehetetlensége miatt. Bán és
Buzássy sokat dolgozott, de ők sem tudtak menteni semmit.
Forrás: Sporthirlap, 1934. május 7.
~

MTI Sportkiadás, 1934. május 8.
A Kispest tribünjének vasárnap történt leégése miatt félbeszakadt Kispest-Attila mérkőzést
előreláthatólag áldozócsütörtökön Miskolcon játsszák le, amennyiben a felek meg tudnak egyezni.
Kispest költségmegtérités cimén 2000 pengöt kér, az Attila azonban csak 1800 pengöt igér, A
véglege s döntés a kedd esti intézöbizottsági ülést megelőzően történik. /E/E.
~

Porráégett a kispesti
mérkőzés közben

futballpálya

tribünje

a

vasárnapi

— A KIS ÚJSÁG TUDÓSÍTÓJÁTÓL —
Súlyos szerencsétlenség történt vasárnap délután a kispesti futballklub Sárkány-utcai pályáján.
Csodálatos véletlennek volt köszönhető, hogy a borzalmas szerencsétlenség nem követelt
emberáldozatot.
A futballpályán az Attila—Kispest elsőosztályú ligabajnoki mérkőzést játszották. A nézőtér
ülőhelyei a pálya fedett tribünjén vannak, amely húsz méter magas, nyolcvan méter hosszú,
negyven méter széles és fából épült. A tribünön ezer ember számára van hely, de vasárnap délután
csak négyszázan ültek padsoraiban.
A mérkőzés első félideje rendben zajlott le. A második félidő tizedik percében negyedhét órakor a
tribün felső részén ülök között nagy mozgás támadt. A következő pillanatban
az ott ülők riadtan rohantak le a kijáratok felé.
Akik a tribün alsó részén ültek, azt gondolják, hogy a mozgást az idézi elő, hogy a mérkőzés
hevében a különböző sportegyletek hívei között verekedés támadt. Ezért nyugodtan tovább
figyelték a mérkőzést.
Néhány pillanat múlva azonban már elterjedt a híre, hogy
a tribün felsőrésze kigyulladt.
Erre vad rémület lett úrrá a tribünön. A hatalmas faalkotmánynak három lejárata van. A tribün
közönsége a keskeny lejáratok felé rohant, mire nagy tolongás támadt. Az emberek
kétségbeesettsége és ijedtsége egyre nőtt.
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Kézzel, lábbal lökdösték és taszigálták egymást, hogy minél előbb kiszabadulhassanak az égő
tribünről, amelynek felső részén már sűrű füst gomolygott.
Szerencsére akadt néhány higgadt férfi, akinek sikerült a fejvesztett tolongást lecsillapítani. Előbb a
nőket és gyermekeket engedték lemenni a tribünről és csak utánuk távoztak el a férfiak.
Közben a mérkőzést félbeszakították és a játékosok levonullak a pályáról.
A kispesti tűzoltókat nyomban értesítették a szerencsétlenségről, de a pálya meglehetősen messze
van a tűzoltó laktanyától és igy lovaskocsijukkal csak huszonöt perccel a tűz kitörése után érkeztek
meg.
Akkorra már semmi dolguk sem akadt, mert a fából épült tribün tövig leégett.
A tűz azért terjedt olyan gyorsan tova, mert a tikkasztó szárazság következtében a tribün deszkái
könnyön égtek. Szerencsére az égő tribüntől tizenötiméternyire levő öltözőépületet sikerült
megmenteni.
A leégett tribün Kispest városának tulajdona volt és ez év tavaszán épült fél, miután
három évvel ezelőtt ugyancsak tűzvész pusztította el az akkori tribünt.
A kispesti rendőrség nyomban vizsgálatot indított a tűzvész keletkezésének felderítésére.
Lehetséges, hogy a tüzet eldobott cigaretta idézte éld, de az sem lehetetten, hogy bosszúból
gyújtották fel a tribünt azok a suhancok, akiket jegy nélkül nem engedték be a futballpályára.
Forrás: Kis Ujság, 1934. május 8.
~

Leégett a kispesti tribün
A kiesés szempontjából döntő mérkőzést játszottak a kispesti pályán a Kispest és az Attila csapatai.
A mérkőzés első perce fejvesztett kapkodás volt. Az első gólt a 21-ik percben Nemes lőtte. A siker
szárnyakat adott Kispestnek és Szabó megszerezte a második gólt is. Az Attila rossz játékára
célozva a közönség kórusban kezdte kiáltozni: Ég az Attila... ég az Attila. A következő pillanatban a
pálya tribünjének tetején hirtelen láng csapott ki és a faalkotmány égni kezdett. A közönség
pánikszerűen menekült az égő tribünről. A 100 m éter hosszú építmény nehány perc leforgása alatt
hatalmas lángtengerré vált és a sok vihart látott tribün teljesen a tűz martaléka lett, mielőtt a
tűzoltók megérkezhettek volna. A hőség olyan nagy volt, hogy 100 m éteres körzetben csak vizes
zsebkendővel tudtak a tűzoltók dolgozni. A biró a mérkőzést a tűzveszedelem miatt természetesen
lefújta, amely igy 2:0 állásban maradt.
Forrás: Friss Ujság, 1934. május 8.
~
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A Kispest—Attila mérkőzésen porrá égett a tribün, a meccset
félbenhagyták
(...)
Kispesten tűzvész zavarta meg a Kispest—Attila mérkőzését. A második félidő 12. percében
lángbaborult a fedett tribün. A közönség pánikszerűen menekült a lángok elől. A száraz
faalkotmányon a tűz gyorsan terjedt és véletlen szerencse, hogy senki sem sérült meg a menekülő
nézők tolongásában. A kihívott tűzoltóknak már nem akadt dolguk, mert az egész tribün porrá égett.
A rendőrség a tűzoltókkal együtt tűzvizsgálatot tartott hétfőn délelőtt az elhamvadt tribün helyén.
Megállapították, hogy a tűz a tribün felső részén keletkezett, Így szándékos gyújtogatásról nem is
lehet szó, mert a gyujtogatót a közönség észrevette volna. A rendőrség véleménye szerint
gondatlanul eldobott cigaretta okozta a veszedelmes tüzet. Valamelyik néző a tribünön titokban
cigarettára gyujtott, a még parázsló cigarettavéget eldobta és ez a kis parázs gyujtotta fel a száraz
deszkát. A futballpálya tulajdonosának 10.000 pengős kárt okozott a tribünégés, de ez megtérül,
mert a pálya minden épülete biztosítva van. A mérkőzést természetesen abbahagyták és újra fogják
játszani. A tüzeset bekövetkeztéig a Kispest 2:0 (1:0) arányban vezetett Nemes két góljával.
(...)
Forrás: Budapesti Hirlap, 1934. május 8.
~

Tüzes játék
Beszélgetés a kispesti futballpályán lezajlott vasárnapi futballmérkőzés után.
— A Kispest—Attila futballmérkőzés nagyon izgalmas lehetett.
— Meghiszem azt. Nemcsak a játékosok jöttek tűzbe, hanem még a tribün is.
Forrás: Kis Ujság, 1934. május 9.
~

Bök!
Tilos
Kispesten már ég a tribün. A nézők még nem veszik észre. Az egyik szurkoló lopva cigarettái vesz
elő és odaszól a másikhoz:
— Te, adj egy kis tüzet.
— Hogyne, hogy fölírjon a rendőr.

A hét legrosszabb vicce
— Hallottad? Kispesten leégett a tribün.
— Ki ellen?
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Jó a Kispest
— Jó a Kispest! Az a lelkesedés!...
— És az a tűz...
Forrás: Nemzeti Sport, 1934. május 10.
~

Kispest ma reprizt tart a mult heti tűzből
(...)

Tüzes formában a Kispest
— Hát nagy tűz volt maguknál Kispesten? -— kérdeztek egy kispestit.
— Volt. De az semmi. Holnap nagyobb lesz!
— Miii?
— Ha megverjük a Fradit, akkor sokkal nagyobb tűz lesz.
(...)

Kispest öltözködési gondjai
— Az ördög vigye el az új dresszünket — mondja Gallovich —, mióta megvettük, nem tudunk
nyerni. Képzeljék, egész tavasszal hordtuk, de sohasem győztünk. Csak egy meccsre nem vettük
fel: a Nemzeti ellen. Azt a meccset meg is nyertük. Az Attila elleni első meccsre újra felvettük s
amikor 2:0-ra vezettünk, akkor megjegyeztem: na végre, vége a kabalának. S akkor jött az a bolond
tűz. Én csak annyit mondok, hogy a Fradi ellen nem engedem felvenni azt a mezt.
(...)
Forrás: Nemzeti Sport, 1934. május 18.
Megjegyzés:
Repríz (fn): (színdarab vagy irodalmi mű) felújítása. Eredet: [repríz < francia: reprise

(újrajátszás, visszavétel)]
~

Átépítik a KAC-pályát
— Saját tudósítónktól —
A kispesti leégett tribün ügyében megindult tárgyalások során a város vezetősége arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a sporttelepet, a temető mellől elhelyezi az üllőiúti volt Teudloff-gyár melletti
szabadterületre. Ez a megoldás annál inkább is kedvező, mert egy modern, atlétikai pályával is
felszerelendő területnek megszerzéséhez, illetve létesítéséhez az OTT is hozzájárulna.
Forrás: Nemzeti Sport, 1934. május 18.
~
31

Uj pályát kap a Kispest FC leégett sporttelepe helyett
A Kispest FC sporttelepének leégett tribünje ügyében megindult tárgyalások során a város
vezetősége úgy határozott, hogy a pályát a temető mellől elhelyezi az üllőiúti volt Teudloff-gyár
melletti szabad területre. Ez a meg> oldás annál inkább is kedvező, mert egy modern, atlétikai
pályával is felszerelhető területnek megszerzéséhez, illetve létesítéséhez az OTT is hozzájárulna.
Forrás: Kis Ujság, 1934. május 19.
~

MTI Sportkiadás, 1934. junius 22.
A KAC leégett tribünje érdekében a TESZ kispesti csoportja vitéz Somogyi Ferenc dr . vezetésével
csütörtökön Borvendég főpolgármesternél közbenjárt hogy a főváros sporttelep céljára engedje át a
főváros területéből a kőbányai Vasgyár-uccai vasúti megálló és a Kispest Lehel-ucca között fekvő
területet. Ez a közbenjárás eredménnyel járt, amennyiben ma már Kispesten befejezett ténynek
tekintik, hegy az uj sporttelepet a kispesti Lehel-ucca folytatásában épitik fel. /E/E.
~

MTI Sportkiadás, 1934. augusztus 19.
§§ Kispest, augusztus 19. Az egyik kispesti pénzintézet, melynek nagyobb ingatlana van a
városban, ajánlatot tett a városnak, hogy örökáron átengedi az Üllői-ut mentén levő ingatlanát
sporttelep céljaira. Kötelezi magát, hogy vagy nyitott, vagy pedig fedett uszodát épit, bekeríti a
pályát és tribünt emeltet. Az ingatlanon lévő épületet átalakitja klubházzá, melyben öltözőket,
irodát, vendéglőt és kávéházat is létesit. Egyelőre megelégszik azzal az összeggel, amit a
biztosítótársaság fizet a leégett KAC-tribünért kártérítés címén.
HG/L.
~

Megindul a kispesti pálya építése, ahol futópályán kívül
teniszpálya és strandfürdő is lesz
— Saját tudósítónktól —
Kispest hivatalos értesítést kapott a fővárostól a telekadományozásról. A telek a kispesti Határ-úttól
Kispest felé az Üllői-uton a harmadik villamos megállónál van. A kispesti Lehel-utcában. Három
percnyire fekszik a villamos megállótól s még a X. kerületbe esik.
Az értesítés alapján kiírták a pályázatot s a pályázatokat most Matyók Aladár vizsgálja felül. Maga
Kispest város 100.000 pengővel segíti a pályaépítést. A futballpályán, tribünön, futópályán,
teniszpályákon kívül strand is épül majd a pálya keretén belül. Kispesten főleg annak örülnek, hogy
a pál a jóval közelebb esik a fővároshoz, min t a régi pálya.
Forrás: Nemzeti Sport, 1934. augusztus 28.
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~

MTI Sportkiadás, 1934. szeptember 25.
A Kispest FC vezetőségének küldöttsége kedden délelött tisztelgett Molnár József dr.
polgármesternél, s selyem zászlót nyújtott át neki abból az alkalomból, hogy immár 5 éve
diszelnöke a klubnak . A polgár mester válaszában kijelentette, hogy csak ezután fogja a kispesti
sport iránti érzelmeit tettekkel igazolni. Az a szándéka, hogy Kispesten olyan stádiont létesitsen,
mint a debreceni. Hogy pedig ez a kijelentés nem ünnepi alkalomra készült igéret azzal igazolja,
hogy a vonatkozó tervek már elkészültek, s kedden vizsgálja azokat felül a helyszinen a
szakbizottság. / E/E.
~

MTI Sportkiadás, 1934. október 3.
Kispest város a már megkezdett öszi inségmunka keretében nagy sportkérdéseket kiván megoldani.
A régóta vajúdó labdarugópályát véglegesen a kispesti Lehel ucca tengelyében fekvő fővárosi
területre helyezik, ahol a földmunkákat már megkezdték. A pályaterveket: Matyók Aladár a város
műszaki osztályába már beterjesztette, ahol azt kivitelezésre elfogadták. A pálya talajának
füvesitését még az összel megkezdik. Ugyancsak Matyók készítette el a kispesti Vas Gereben
uccában létesítendő városi starndfürdö terveit, melynek földmunkálatait szintén inségmunka
keretében végeztetik. A strandfürdő vizellátására külön artézi kutat furat a város. /E/E.
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1935
Strandfürdővel kombinált modern sporttelepet épit a Kispesti
Atletikai Club
Budapest és Kispest határán lesz az uj sporttelep
A magyar sport évek óta hangoztatott, régen esedékes kívánsága a Nemzeti Stadion. A nagy,
modern, világviszonylatban is helytálló, világversenyek rendezésére alkalmas sporttelepre valóban
szüksége van az elavult berendezésű versenypályákkal rendelkező magyar sportnak, hiszen, hogy
mást ne mondjunk, Budapest mindaddig nem juthat az olimpiai játékok rendezésének jogához, amig
nem tud olyan modern, nagyszabású stadiont felmutatni, amely alkalmas a grandiózus
sportesemény megtartására.
A stadion mellett azonban az egységes sportfejlődés szempontjából szükség van arra is, hogy minél
több egyesület rendelkezzék saját pályával, hiszen tudja mindenki jól, hogy igazán csak az olyan
egyesület fejlődhetik naggyá és lehet eredményes a sport minden frontján, amely saját pályával
rendelkezik, ahol megvan a tréningalkalom s a versenyrendezési lehetőség és nem kell a
vendégjogot hol itt, hol ott kunyerálni. A híres angol mondást sportvonatkozásban igy is
formulázhatjuk: — az én pályám, az én váram! Sajnos, kevés ország van, ahol olyan mostohák
lennének a pályaviszonyok, mint nálunk, — elég például rámutatni arra, hogy a professzionista első
ligában is volt olyan csapat, amely nem rendelkezett saját pályával.
Éppen a mostoha magyar pályaviszonyokra való tekintettel nagyjelentőségű az egyik régi és
rokonszenves magyar sportegyesület, a Kispesti Atlétikai Club elhatározása, amely már a
megvalósulás küszöbén áll: uj sporttelepet épit, modern, nagyszabású versenyuszodával és
strandfürdővel kombinált versenypályát.
A peches pálya
A Kispesti Atlétikai Clubnak volt a múltban is pályája, de ezt a pályát nem fogadta túlságosan
kegyeibe a szerencse. Kezdődött azzal, hogy amikor elhatározták a pálya építését, Kispesten nem
találtak megfelelő, alkalmas területet és igy a mai Szent Imre herceg útja, akkor még Sárkány-utca,
már Pestszentlőrinc határába eső, közvetlenül a temető mellett levő területén építették fel a
futballpályát. Ezt még Kispestről is körülményes volt megközelíteni, hát még Pestről! Mindegy, a
helyzettel meg kellett alkudni és akkor minden kispesti sportolónak dobogott a szive, hogy legalább
ilyen pályájuk van. Eleinte egyszerű, kezdetleges sporttelep volt, tribünt csak 1930-ban kapott —
Monda Sándor városi tanácsnok, a KAC akkori egyik vezetője kezdeményezésére — de ezzel a
tribünnel sem volt szerencséjük a derék kispestieknek, nem élvezhették sokáig. 1932- ben irtózatos
orkán dühöngött, amely letépte a tribün tetejét és nagy kárt okozott a versenypálya egyéb
berendezéseiben is. Újraépítették, — a balszerencse azonban nem tágított a kispesti pálya mellől —
a mult esztendőben egy vasárnap délután a tribün kigyulladt és teljesen leégett.
Az uj pálya
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Ennyi balszerencse után a kispestiek elhatározták, hogy nem térnek vissza többé a peches pályához,
hanem másutt épitik fel a sporttelepüket, már csak azért is, mert a szomszédságban lévő temető
látogatói részéről ismételt kifogás hangzott el a közeli sportpálya miatt. Megindult a keresés
megfelelő uj terület után, de ahogy negyedszázaddal ezelőtt nem sikerült találni Kispesten
sporttelep építésére alkalmas területet, nem sikerült most sem.
Akkor végül is Pestszentlőrinc oldotta meg a kispesti pálya problémáját, — most — Budapest oldja
meg.
Budapest—Kőbánya és Kispest határában, a ceglédi vasútvonal mentén nagyszerű közlekedési
középpontban, az úgynevezett határút közelében, szántóföldes területen találták meg az uj
sporttelep helyét. A pályáról az akció egyik vezetője: Reznicsek Imre postaigazgató, a Kispesti
Atlétikai Club elnöke, a következőket mondotta:
— A kiszemelt terület valóban alkalmas sporttelep létesítésére és éppen a két város határán való
fekvése azt jelenti, hogy egy csapással két legyet ütünk: a felépülő uj sporttelep nemcsak Kispest
büszkesége lesz, hanem büszkélkedhetik vele a székesfőváros is, hiszen tulajdonképpen Budapest
területén fekszik. A pályával városszépészeti szempontból sem vallunk szégyent, hiszen a terület
mellett elhúzódó vonal mentén közlekedő vonatokból kellemesebb látvány gondosan ápolt, modern
sporttelepre tekinteni, mint szántóföldekre. Szendy Károly, Budapest sportszerető polgármestere a
legnagyobb szeretettel és megértéssel állt mellénk, helyszíni szemlét tartott a kiszemelt területen és
a főváros az uri jog fentartásával már rendelkezésünkre is bocsátotta a tiz katasztrális hold,
tizenhatezer négyszögölnyi területet, ahol a Kispesti AC felépíti az uj, modern, magyar sporttelepet.
Kispestnek, amely mindig lelkesedett a sportért és szinte a magyar sport minden ágának annyi
kiválóságot adott, szívügye az uj pálya s éppen ezért a város egész társadalma mérhetetlenül hálás a
főváros megértéséért, sportszeretetéért és áldozatkészségéért. A pályaépitési tervet Mattyók Aladár,
a kiváló sportépitészmérnök már el is készitette, még ebben az évben hozzáfogunk az épitéshez és a
jövő évben már átadhatjuk rendeltetésének az uj sporttelepet, amely egész bizonyosan még
fokozottabb mértékben viszi előre a kispesti sportot.
Milyen lesz az uj sporttelep?
— Nem sablonos sporttelepet kiválnunk létesíteni — mondja a kispesti sport egy másuk vezére:
Szalay Miklós, a Kispesti Mentő Egyesület igazgatója, a a Kispesti AC társelnöke, — hanem
újszerű, érdekes sportépitkezést. A sportpályát strandfürdővel és versenyuszodával kombináljuk,
ezúttal tehát nemcsak a szabadtéri sportok kapnak hajlékot, hanem alkalom nyilik arra, hogy a
kispesti uszósport is kifejlődhessék. A régi pályán nem volt alkalom az atlétika szép sportjának
kultiválására sem, az uj versenypályán ebben sem lesz hiány és egész bizonyos, hogy a kispesti
sportoló ifjúság, amely futballban, birkózásban, ökölvívásban, kerékpárban motoros versenyekben
annyi sikeres eredményt ért el a múltban, az úszásban és az atlétikában is rövidesen kiemelkedő
eredményeket fog felmutatni. Kispest és a Kispesthez csatlakozó környék csak úgy ontja a
sporttehetségeket. Annakidején a régi KAC híres aranycsapata csupa sajátnevelésü játékosból
alakult ki és ma is alig van elsőosztályu csapat, amelynek a kispesti nevelés ne adott volna egy-két
tehetséget, nem is beszélve azokról, akik külföldre kerültek és idegemben szereznek dicsőséget a
magyar sportnak. Az amatőr KAC az idén harmadikosztályu bajnokságot nyert, a profi Kispest
ötödik helyen végzett a bajnokságban, — ha meglesz a pálya, bizonyos, hogy az amatőrök megint
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feljebb rukkolnak, és a Kispest is megszerzi legalább a negyedik helyet és jövőre ott lesz a
Középeurópai Kupa résztvevői között.
Ahol nem ismerik a gondot
Sportegyesületek között általános a panasz, hogy nehéz előteremteni a fenntartáshoz szükséges
anyagiakat. A kispestiek nem panaszkodnak.
— Nálunk — mondja Vásárhelyi László dr., árvaszéki jegyző, a Kispest főtitkára — annyi gond
nem volt, mert az egyesület körül nagy és lelkes tábor verődött össze, amely a filléreiből, a
tagdijaiból fenntartja a klubot. Igaz viszont, hogy nálunk szerény gazdálkodós folyik. Nálunk
nincsenek fizetett sportbeli állások, fizetett menedzserek, klubigazgatók, — minden vezető amatőr a
szó régi és tiszta érteimében, nem vár a sporttól semmit, hanem áldoz érte. A sportegyesületnek a
városban is megvan a maga erős Hinterlandja, Molnár József dr., a kispesti polgármester nagy
lelkesedéssel és megértéssel áll mellettünk.
A tervező a pályáról
Mattyók Aladár mérnökkel is beszéltünk, aki az uj kispesti pályáról a következő felvilágosítást adta:
— A sporttelep a Kispest város északi határához csatlakozó székesfővárosi erdösitett sávon épülne,
egyelőre a következő két csoporttal: 1. a futball és atlétika céljaira szolgáló sporttelep, 2.
sportuszoda és strandfürdő. A sporttelep négyszázméteres futópályával és ezen kívül fekvő
körülfutó, 15 ezer nézőt befogadóképességű, részben fedett ülőhelyekül és fedetlen állóhelyekül
szolgáló lépcsős földtöltéssel készül. A fedett tribünök alatt a pálya két szembenlevő oldalán ötezer
néző talál elhelyezést, a betonos körlépcsőkön pedig tizezer álló nézőnek lesz helye. A pálya mérete
szélességben 150, hosszúságban 235 méter. A strandtelepen 50-szer 20 méter méretű versenyuszoda
készül, amely mellett kimondottan strandfürdözésre alkalmas stranduszoda s természetesen
gyermekek számára harmadik, külön medence is lesz. Külön férfi, női kabin, szekrény és
ruhatárrendszerü öltözők, vendéglőépület övezné a strandrészt. Az úszómedencék vízellátása ártézi
kutból vagy vízvezetékből történik s a viz szűrő- és klórozó-berendezésen keresztül kerül a
medencékbe. Később, ha erre mód nyilik, meglesz a lehetősége annak, hogy ezt a két csoportból
álló sportépitkezést kibővitsük harmadikkal is, ahol nyáron tenniszpályák lennének, télen pedig
modern, szép korcsolyapálya szolgálná a sport ügyét.
Kispesten az egész város nagy lelkesedéssé! beszél az uj sporttelepről, amelynek földmunkáihoz
már a legközelebbi hetekben hozzákezdenek.
PÁNCÉL LAJOS
Forrás: Ujság, 1935. július 14.
~

Budapest és Kispest határában modern sporttelep épül
A strandfürdővel kombinált sporttelep ügyében a legközelebbi napokban döntenek, az építkezést
még az ősszel megkezdik
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Prága az elmúlt vasárnap avatott stadiont, amely méltó párja a két év elölt elkészült és felavatott
gyönyörű bécsi stadionnak. A szomszéd országokban egyre szaporodnak a sporttelepek — Prága
például nem elégedett meg a hatvanezer nézőt befogadó Masaryk-sportteleppel, hanem az uj pálya
közvetlen közelében már meglehetősen előrehaladtak a Sokol-stadion építésével is, amely a
kontinens legnagyobb befogadóképességű sporttelepe lesz: százötvenezer néző fér el benne.
Mi ilyen stadionról nem álmodozhatunk, pedig a magyar sportéletnek nagy szüksége lenne a régen
megígért, régen elhatározott, sokat megtanácskozott, ám mindezideig meg nem valósított Nemzeti
Stadionra. Szüksége volna Budapestnek a világvárosi méretű, modern sporttelepre elsősorban azért
— és ezt az Újság már többször leszögezte —, mert addig nem kapja meg Budapest az olimpiai
rendezés jogát, amig nem tud felmutatni olyan sporttelepet, ahol ilyen világeseményt lebonyolithat.
Modernizálják a régi sporttelepeket
A bécsi és a prágai példa nyomán — s ezt örömmel kell megállapítani — megmozdultak a pesti
nagy pálya-tulajdonos egyesületek. Úgy a Ferencvárosi Torna Club, mint az ötvenéves jubileumára
készülődő Magyar Testgyakorlók Köre — bejelentette, hogy a sporttelepét megnagyobbítja és
modernizálja. Erre régen szükség van, hiszen a két pálya messze van a modern és kényelmes
sporttelep fogalmától. Remélhetőleg a bejelentés nemcsak egyszerű ígéret marad, hanem — meg is
valósul, még pedig a legközelebbi időben.
A két nagy sporttelep modernizálása mindenesetre nyeresége lesz a magyar sportéletnek — ez
azonban nem minden. Minél több sporttelepre van szükség, hiszen minden egyes pálya a magyar
sport megannyi fellegvárát jelenti.
Minél több pályát, hogy minél többen sportolhassanak!
Kispest uj pályája
És nemcsak a nagy egyesületek gondolnak arra, hogy szépítsék a pályájukat, hanem uj sporttelep,
modern kis stadion felépítését tűzte ki célul az egyik legaktívabb, a magyar sport csaknem minden
ágában eredménnyel szereplő, a magyar sportnak már eddig sok tehetséget adott úgynevezett közép
egyesület: a Kispesti Atlétikai Club.
A KAC hontalanná vált a Pestszentlőrinc határában fekvő régi pályáján, amelynek tribünje az
elmúlt szezonban leégett, de különben is a pálya fekvése (közvetlenül a temető szomszédságában
van és a temetések, a sirlátogatások kegyeletes hangulatát akárhányszor megzavarja a
sporttelepről áthangzó zaj) nem a legszerencsésebb. A kispesti pályaépítési akció élére az agilis
polgármester: Molnár József dr. állott és munkatársaival, Reznicsek Imre postaigazgatóval, a
Kispesti Atlétikai Club elnökével, Szalay Miklóssal, a Kispesti Mentő Egyesület igazgatójával, a
KAC társelnökével, Vásárhelyi László dr. árvaszéki jegyzővel, a KAC főtitkárával, Mayer Bélával,
a Kispest futballigazgatójával és másokkal már hónapok óta lelkesen és fáradhatatlanul dolgozik az
uj kispesti sporttelep megteremtésén
Az első és legfontosabb problémán Kispest már túl van: nagyrészben megszerezte a pályaépítéshez
szükséges összeget és megterveztette a pályát is Mattyók Aladárral, a kiváló építészmérnökkel, aki a
sporttelep kérdését nagyon originálisán oldotta meg: strandfürdővel kapcsolta egybe.
Hol legyen az uj sporttelep?
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A legnagyobb gond — a megfelelő hely kiválasztása volt.
Kispesten nem tudtak megfelelő helyei találni, (hiszen annakidején, amikor a régi pályát építették,
megfelelő- terület hiányában, azt is Pestszentlőrincen kellett megcsinálni. Hosszas kutatás után
mégis ideális területet sikerült találni Budapest—Kőbánya és Kispest határában, a ceglédi
vasútvonal mentén, az úgynevezett Határ-ut közelében. Ez a terület azonban, már — Budapesthez
tartozik.
Az uj pályaépítés tehát — egyszerre két várost gazdagít sportteleppel és strandfürdővel: Kispestet
és Budapestet, amely éppen úgy magáénak vallhatja az uj sportpályát és modern, amellett ezen a
környéken megbecsülhetetlen értékű strandfürdőt, mint Kispest.
A pályaépitési előkészületek most vannak a megvalósulás küszöbén s amennyiben a főváros is
megadta a végleges beleegyezését a tíz katasztrális hold tizenhatezer négyszögölnyi terület uri
jogon való átengedéséhez, akkor még az ősszel megkezdődik a munka és tavasszal állni fog már
Budapest és Kispest uj sporttelepe.
Sporttelep és városfejlesztés
Az uj sporttelep építése nem közömbös a. városfejlesztés szempontjából sem. És a városfejlődést
nemcsak az jelenti, hogy uj sporttelep létesült, hanem köztudomású és a külföldi példákkal is lehet
igazolni, hogy a sporttelepek köré mindig élet költözik. Az a terület, amelyet a kispesti sporttelep
létesítésére kiszemeltek, ma szántóföldes, szürke, beépítetlen rész. Ha egy kis stadiont és
strandfürdőt építenek ide. egyszerre megnövekedik az egész környék jelentősége, élet költözik a
sport- és strandtelep köré, üzletek, vállalkozások létesülnek, házak épülnek. Nem megvetendő az uj
sporttelep szerepe a közlekedés szempontjából is: ha a Nemzeti Bajnokságban szereplő Kispest
például saját pályájára viheti a nagy közönséget vonzó Újpestet, Ferencvárost, Hungáriát, ez a
mérkőzés vasárnapjain tiz-tizenötezer főnyi utasforgalmat jelent azon a környéken.
A Kispest proficsapata évek óta szilárdan őrzi helyét a magyar középcsapatok felső régióiban és az
elmúlt bajnoki évben is hajszállal maradt el a negyedik helytől, amely a Középeurópai Kupában
való részvétéi jogát jelentette volna. Bizonyos, ha Kispest megépíti a sporttelepét, ez a kispesti
profi- és amatörfutballra egyformán üdvös hatással lesz. A kispesti proficsapatot a saját pálya
megerősítheti annyira, hogy felnyomuljon a nagycsapatok közvetlen közelébe, az amatőrcsapat
pedig rátérhet a további fejlődés útjára.
Harrer Ferenc nyilatkozata a kispesti pályáról
A kispestiek küldöttsége a kispesti pályaépítés ügyében felkereste Harrer Ferenc nyugalmazott
minisztert, a városfejlesztő bizottság elnökét, aki a kispesti pályáról, a következőket mondotta az
Ujság munkatársának:
— A nálam járt Kispesti Atlétikai Club küldöttségének, amelyben Molnár József dr., Kispest agilis
polgármestere is helyet foglalt, megmondottam, hogy én, mint a városfejlesztő bizottság elnöke,
igaz szeretettel és megértéssel kezelem ügyüket. Hiszen ez természetes is. Ismerheti mindenki
évtizedes szeretetemet és ragaszkodásomat fővárosunkhoz és világos, hogy mint volt
alpolgármester, csak egy lehet a vágyam: Budapest érdeke minél tökéletesebben szolgáltassék!
Ebben a konkrét esetben pedig azzal is szolgálja Budapest érdekeit a kispestiek kérése: sportpályát
kap a főváros határa, de ez tulajdonképpen mégsem beépítés lesz. A beépítésnek ugyanis az az
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értelme, hogy a városfejlesztés tekintetében fontos kérdés, hogy éppen Budapest külterületei ne
épüljenek be és ebben az irányban ne terjeszkedhessék tovább a főváros. Hatalmas, levegős térségre
van itt szükségünk a milliós Budapest lakossága számára. Ha a Kispesti Atlétikai Club sportpályát,
modernet és olyat óhajt létesíteni a kívánt helyen, amilyenről szó van, úgy az a tény nem ellenkezik
elgondolásunkkal. Maga az ügy lényegében a városrendezési bizottság elé tartozik. Ennek elnöke
Lamotte Károly alpolgármester. Ha ők letárgyalták a pályakérdést és előterjesztést tesz, úgy én,
mint bizottsági tag, csak annak megadása mellett lehetek, hiszen tudomásom szerint már a
sportbizottság is letárgyalta és melegen támogatta a KAC kérelmét. Itt, a kispesti határerdő
területén, szép és modern sportpálya csak hozzásegíthet bennünket ahhoz, hogy ebben az irányban
ne épüljön tovább a város, hanem levegős területet biztosítson a lakosság számára.
A kispestiek pénteken Lamotte Károly alpolgármestert keresik fel. Bizonyos, hogy a székesfőváros
megérti, mennyire szüksége van a Pest tövében épült városnak a modem sporttelepre és megértik
azt. is, hogy az uj pálya a székesfőváros érdekeit is szolgálja. Minden remény megvan tehát arra,
hogy rövidesen megkezdhetik az uj, nagy magyar sporttelep felépítését.
Forrás: Ujság, 1935. szeptember 20.
~

Kispest felkészülten várja a sporttelep épitését
Ha novemberben megkezdhetik a földmunkákat, tavaszra Budapest és Kispest határában áll az uj
stadion
Sportkörökben rokonszenvvel fogadták Bessenyey Zénó, a Közmunkák Tanácsa uj elnökének
bejelentését a Nemzeti Stadion sürgős felépítéséről. A Nemzeti Stadion ügyében további lépés volt
az a nyilatkozat, amelyet Kelemen Kornél dr., az Országos Testnevelési Tanács elnöke szombat
reggel adott az Ujság-nak, s amelyben elmondotta, hogy már a stadion helyét is sikerült megtalálni.
A magyar sportvilág régi kívánsága, hogy megépüljön a Nemzeti Stadion, ugyanakkor azonban az
egész magyar sportéletnek különös érdeke, hogy minél több sporttelep létesüljön, a tömegek
számára minél több sportolási lehetőség legyen.
Ez az elgondolás vezette a magyar sportélet egyik legagilisabb, régi és eredményekben gazdag
társadalmi egyesületét, a Kispesti Atlétikai Clubot, amikor elhatározta, hogy régi,
hasznavehetetlenné vált és rossz helyen fekvő pályája helyett uj, modern, szép sporttelepet építsen.
A helyet meg is találták a szolnoki vasútvonal mellett elhúzódó úgynevezett határerdőnél, amely
Budapest-Kőbánya és Kispest találkozásánál, de Budapest területén fekszik. Elsősorban tehát a
helyet kellett biztosítani — és Budapest sportszerető polgármestere: Szendy Károly szeretetteljes
készséggel állt a kispestiek kérése mellé. A fővárosnál különben is mindenütt a legnagyobb
szeretettel karolták fel a kispestiek területátengedési kérését, Lamotte Károly alpolgármesterrel az
élén a városrendezési bizottság is megértéssel méltányolta a kispestiek kérését és a kispestiek
legnagyobb örömére elhangzott az igéret, hogy a Kispesti Atlétikai Club 1935 november elsejétől
kezdve úri jogon megkapja a sporttelep építéséhez szükséges területet.
Bizonyos, hogy ez a megállapodás olyan „üzlet", amelyben kivételesen, mind a két fél jó vásárt
csinált. Kispest területhez jutott, megépítheti sporttelepét, amely a kispesti sporton keresztül a
magyar sport ügyét is előbbreviszi, a főváros viszont a mostani elhanyagolt, semmire sem használt,
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rideg, szürke területen szép sporttelepet kap, amely városszépitészeti szempontból sem közömbös
és ha majd évek, vagy évtizedek mulva megvalósul a sokat emlegetett Nagy-Budapest, az uj
sporttelepnek elsősorban a környező városokkal összeforrott főváros látja hasznát.
Az elvi engedélyezés után a kispesti pálya építésének céljaira szolgáló területre vonatkozólag már
csak a technikai teendők, az „utolsó simítások" vannak hátra, a szerződés Írásban való lefektetése és
aláírása a főváros és a kispestiek részéről. Értesülésünk szerint a legközelebbi napokban már ez is
megtörténik, a főváros gazdasági ügyosztálya elkészült a szerződés megszövegezésével s most már
semmi akadálya nincs az aláírásnak.
Kispesten, a nagymultu és még szebb jövőre hivatott sportvárosban nagy lelkesedéssel készülnek az
uj pálya építésére. Nem monumentális stadiont akarnak csinálni, hanem a modern
sportszempontoknak és a modern sportépitészeti követelményéknek megfelelő gyönyörű
sportpályát, amely mellé versenyuszodát is építenének és igy a kispesti sport bekapcsolódhatnék az
úszásba és a vizipólóba is. A Kispesti Atlétikai Club és Kispest város vezetősége teljesen
felkészülten várja a pályaépítést és huszonnégy órával azután, hogy a fővárossal aláírták a
szerződést, megkezdődik az erdőirtás és a földmunka.
Nemcsak sport-, hanem szociális szempontból is fontos, hogy ez a munka mielőbb
megkezdődhessék, mert a tél előtt a kispesti munkanélküliek számára biztosítani lehet az
inségmunkát, amely rengeteg ember számára a megélhetést jelenti. Kispesten bíznak abban, hogy
november első napjaiban már dolgozgatnak, remélik, hogy az idő is kegyes lesz, az enyhe
november lehetővé teszi a földmunkáik elvégzését s ebben az esetben késő tavasszal, vagy az első
nyári hetekben megtarthatják a hosszú évek óta sóvárgott modern kispesti sporttelep felavatását.
Forrás: Ujság, 1935. október 27.
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1936
Ha Szendy polgármester…
Nehéz a Kispest útja a KK felé, de az új pálya felé még nehezebb —
Kátyúk a régi pálya, „kátyúk" az építendő új pálya körül
— A Sporthirlap tudósítójától —
Sorsunk kegyetlen.
Ha előbb nem is tudtuk volna ezt, Megtudtuk vasárnap, amikor kiküldött Kispestre a Kispest—B.
Zugló-meccsre.
Pedig a mérkőzés a zuhogó eső ellenére is kitűnő sportot ígért. Csak az a baj, hogy a sport már a
pálya kerítésén kívül megkezdődött, amikor többtizedmagunkkal reménytelenül beragadtunk a
pályát szeretettel körülölelő, bokán felülérő, általában kocsiútnak, kis jóakarattal sárnak, kis
rosszakarattal gumiarábikumnak nevezhető valamibe.
De aztán — magunk se értettük, hogyan — mégis bekerültünk a pályára.
A Szent Imre herceg-úti pálya fődísze, sőt egyetlen építménye — az öltözőkön kívül persze —
EGY FESTŐI TRIBÜNTARTÓ VASBETONGERENDÁZAT
A hozzávaló tribün 1934 májusában leégett. A gerendázat ottmaradt. Úgy fest az egész, mint a
hintáslegénnyé züllött milliomos, akinek egykori frakkjából csak a gombok maradtak meg, de
azokat ott hordja a csíkos trikóján. Nagyon-nagyon szomorú látvány.
A PÁLYÁN TENGERNYI TÓCSÁK ÉKTELENKEDNEK,
az se szívetvidámító.
Féltjük a várt jó futballt ettől a talajtól, de a büszke pályatulajdonos Kispest és a Hungáriát
rémítgető Zugló a nehéz talajon is remek küzdelmet vív.
Kispest, a negyedik hely birtokosa újabb lépést tesz
A KÖZÉPEURÓPA-KUPABAN
való részvétel felé...
Minden Kispest-gól után harsog a pálya: Káká! Káká!
A Kispestnek előbb lesz KK-ja, mint pályája?
A meccs végefelé
BÁTHORY FERENC, A KISPEST ALELNÖKE
büszkén érdeklődik véleményünk iránt:
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— Na, hogy tetszik?
— Príma? — lelkesedünk. — Csak ez a pálya... Ezen akarnak KK-t játszani?
— Á, — mondja az alelnök — bevisszük Pestre a meccset, ha nem lesz kész addigra az új pályánk.
Akkor viszont ráfizetünk a KK-r a, ez holtbiztos ...
— Hát mi van az új pályával?
— Elvben és technikailag megegyezett már Kispest városa és Budapest székesfőváros . A kettejük
dolga, mert a Kispest csak albérlő lesz. A területet Kispest városának adja majd bérbe Budapest
székesfőváros úrbéri alapon . Csak névleges bért fizetnek majd érte, szimbolikusat, csak azért, hogy
a tulajdonjog fennmaradjon , ne legyen „elbirtoklás". (Legyint.) Dehát nem is ez a fontos. Az ügy
álítólag minden bizottságot megjárt, mindenünnen pártoló javaslattal került tovább. Nem tudjuk, mi
van most... Minden hiába.
Minden hiába? Odalent 3:2-re vezet a Kispest...
— Pedig mennyire kértük, — folytatja Báthory — hogy már ősszel megindulhasson a munka. A
kispesti téli inségmunkák keretébe akartuk illeszteni, négy-ötszáz, családnak jelentett voln a
kenyeret. De még most se késő. Ha március elején kezdhetjük,
JÚNIUSRA MÉG KÉSZEN LEHETÜNK
Kispest város költségvetésében ott a 150.000 pengő és ott a leégett tribün biztosított összege… De
egy hónappal később már késő… Ha játszunk a KK-ért, mehetünk valamelyik budapesti pályára
ráfizetni — És hozzá — most szántóföld a terület — ez évre is bevetették az ottani majorosok,
milimárik, ami nagyon megdrágítja a dolgot…
Kispest 3:2-re győzött a Zugló ellen. (Akárcsak a nagy Hungária.)
Nagy az öröm, csak a leégett tribün s a sártenger keseríti meg a kispestiek boldogságát.
Azt mondják Kispesten, hogy
HA BUDAPEST SPORTSZERETŐ POLGÁRMESTERE, SZENDY KÁROLY DR.
KITÉVEDNE A SÁRKÁNY-UTCA VÉGÉRE
s látná ezeket az állapotokat, a kispesti pálya aktája már nem sokáig porosodna a budapesti
városházán...
Forrás: Sporthirlap, 1936. február 26.
~

Július elsején építeni kezdik a kispesti sportpályát
Eddig erdő-kérdés akadályozta a terv megvalósítását
A kispesti sportpálya tribünje néhány évvel ezelőtt leégett. Noha a kár biztosítás útján megtérült, az
új tribünt mégsem építették fel, mert a kispesti pálya mindenképpen alkalmatlan nagy mérkőzések
lebonyolítására. Szendy Károly polgármester még a múlt évben felajánlotta Kispestnek, hogy
hajlandó egy a főváros, illetve Kispest határán lévő területsávot sportpálya céljaira átengedni. A
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kispestiek kapva-kaptak a főváros ajánlatán, de az ügyet nem lehetett hamarosan keresztülvinni. A
sportpálya megépítéséhez ugyanis bizonyos erdőirtásra volt szükség, ezt pedig a földművelésügyi
minisztérium — tekintve, hogy a főváros véderdejéről volt szó — nem akarta engedélyezni. Végül
is azután az Országos Erdőfelügyelőség közbejöttével arra a megoldásra jutottak, hogy a kispestiek
a kiirtandó erdőrész helyére amögött új erdőt ültetnek.
Ilyenformán semmi akadálya nincs már annak, hogy a főváros megkösse Kispesttel a pálya ügyben
a szerződést. A főváros június 20-i közgyűlése foglalkozni fog a kispesti futballpálya ügyével.
Kovácsházy tanácsnok javaslata szerint Kispest város évi hatvan pengő úrijogi díjért 1936 július
elsejétől 1956 június 31-ig kap mintegy 10.000 négyszögölnyi területet. Tartozik ezen a földrészen
azután egy éven belül a futballpályát felépíteni.
Kispestnek az építéshez 87.000 pengőre van szüksége, viszont 107.000 pengő áll rendelkezésre. A
terv az, hogy a szerződés életbelépésének napján, tehát július elsején megkezdik az építést. Igy
remélik, hogy jövő év áprilisában már az új pályán játszhat a Kispest FC csapata. Az építendő
futballpályához vasúti, villamos és autobuszközlekedés vezet.
A kispestiek tervbevették versenyuszoda létesítését is, amelynek céljaira hasonló feltételek mellett
szintén a főváros fog területet átengedni.
Forrás: Magyarország, 1936. június 10.
~

MTI Sportkiadás, 1936. szeptember 12.
Kispest, szeptember 12.
A város tanácsa szombaton döntött az uj sporttelep épitése ügyében. Elvetette azt az eredeti
javaslatot mely szerint a Kispesttel határos, de már Budapest tulajdonában lévő telekrészen
létesüljön az uj sporttelep. Véglegesen ugy állapodott meg, hogy az uj sporttelep a villamos
végállomás és a lajosmizsei vasut között lévő területen épül fel Matyók Aladár tervei szerint. A
költségekre 60.000 pengőt szánnak.
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1937
Három darab egykor lila-fehér csatár — az Ujpest ellen és más
kispesti hirek
— Saját tudósítónktól —
Kispest szombaton így áll fel az Ujpest ellen:
Vági — Olajkár, Rozgonyi — Székely, Purczeld, Rátkai — Ujvári, Vig IV., Szabó II. Déri, Serényi.
Ebben a csatársorban három olyan játékos szerepel, aki valamikor az Ujpest, illetve az UTE
csapatában játszott! Serényi, Déri és Vig IV. Kispesten most abban bíznak, hogy ez a három játékos
igyekszik bebizonyítani az újpestieknek, hogy kár volt őket elengedni. Legjobban azonban mégis
csak Szabó II-ben bíznak Kispesten. Megfelelő játékával egyszerre megoldódna a középcsatár
kérdés.
De mi lesz középfedezetben? Purczeld már nem az a legény, aki teljes idényt végig tudna játszani.
Erre a helyre Légiért s még egy másik játékost szemeltek ki. Döntés a jövő héten lesz:
— Kölcsönkérünk majd augusztusig egy játékost — mondotta nekünk az egyik vezető —, nyáron
azután majd felfrissítjük a csapatot. Fiatal tehetségekkel!
A pozsonyi mérkőzés, úgy látszik, elmarad. Legalább is tegnapig nem jött válasz Pozsonyból:
— Októberben voltunk utoljára Pozsonyban — mondotta Révész dr. — s úgy látszik, most még nem
kell Kispest a pozsonyiaknak. Biztosan bécsi csapatot fogadnak vasárnap. Úgy hallom, hogy
Bécsben Meisl temetése miatt elmaradnak a mérkőzések.
A lábtöréséből felépült Havas vasárnap a KAC csapatában szóhoz jut a Csepel FC ellen.
A kispesti pályát rendbehozzák, mert vasárnaphoz egy hétre itt kerül sorra a III. kerület elleni
mérkőzés. Az új pálya építését a jövő héten folytatják. Az avatás csak augusztusra várható.
Kispesten most így beszélnek:
— Éppen akkor esik majd ki a csapat, amikorra az új pálya készen lesz...
Forrás: Nemzeti Sport, 1937. február 19.
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1938
Meggyorsitják a kispesti sporttelep épitését
A bajnokságban negyedik helyen végzett Kispestiek erősen készülnek az uj szezonra. Már épül az
uj sporttelep, amely a legmodernebb elvek szerint készül. Október 1-ig kellene befejezni a kispesti
pálya építését. Kispest vezetősége azonban a szeptember 11-iki Kispest—Ferencváros mérkőzéssel
szeretné felavatni uj sporttelepét és ezért deputációt küld Molnár József dr. polgármesterhez, az
építkezési munkálatok meggyorsitása érdekében.
Forrás: Ujság, 1938. julius 14.
~

Uj futballstadion
Lázas tempóban épül a Kispest modern futballpályája — Olasz mintára városi kezelésben lesz a
sporttelep
A hetvenezer lakósu Kispest városa uj, modern sporttelephez jutott. A városi vezetőség, annak
elismeréséül, hogy a Kispest Futball Club milyen derekasan állta meg helyét a legjobbak
társaságában, ajándékul megépítteti a csapat részére azt a pályát, amelyre már régóta áhítozik a
kispesti sportközönség. A pestkörnyéki csapat régi pályája, a hírhedt „sárkánybarlang" homokos
talaján többször elcsúsztak még a nagycsapatok is és legutóbb a Hungária panaszkodott, hogy a
feneketlen homokban elakadnak a legszebb akciók. A csapat fejlődésének előfeltétele, hogy kellően
felszerelt, modern sporttelepen dolgozzék és éppen a nemzetközi érintkezés kiépítéséhez
elengedhetetlenül szükségesnek mutatkozott egy modern sporttelep, amelynek talajára ne
panaszkodhasson egyik ellenfél sem.
Amig egy csapat pályához jut
A régi, kispesti sporttelepet a múlt szezonban elemi csapás is érte, mert nagy viharban a tribün fele
leszakadt és csonkán meredezett az ég felé. Akkor mondották Kispesten:
— Sebaj, rövidesen elkészül az uj pálya, amely büszkesége lesz ennek a városnak!
Már régen fölmerült annak a gondolata, hogy a Kispest törekvő csapatának megfelelő modern
sporttelepre van szüksége. A Kispest FC áldozatkész vezetősége hosszabb tanácskozást folytatott
Molnár József dr. polgármesterrel és a városi képviselőtestülettel. A tárgyalások középpontjában
természetesen az uj pálya kérdése állott. Érdekes, hogy ebben a kérdésben egyforma álláspontot
foglalt el minden képviselő, — tekintet nélkül arra, hogy milyen politikai nézetet vall. A város
áldozatkész képviselőtestülete állandóan hangsúlyozta azt, hogy a csapat, amely egyre szebb
eredményeket mutat — azzal sem maradhat el a többiek mögött, hogy hiányzik a megfelelő pálya.
Szükség van tehát a sporttelepre. Hosszas tanácskozások után kétszázezer pengős tervezetet
dolgoztak ki a kispesti pályára vonatkozóan. Igen ám, de meg kellett találni a megfelelő helyet.
Előbb a Kőbánya és Kispest határában levő nagy területre gondoltak, tárgyaltak Budapest
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székesfőváros vezetőségével is, minden rendben lett volna — ha nem lett volna egy kikötés a
szerződésben. A főváros azt mondotta, hogy átengedi a területet bérleményként, de csak tizenöt
esztendőre. Ez idő után pedig az ő tulajdonába menne át az egész, a felépítményekkel együtt és azt
csinálhat vele, amit akar. A kispestieknek nem tetszett ez az ajánlat és a város utalt ki részükre a
lajosmizsei vasúti vágány mellett háromezer négyszögöl nagyságú telket, ahol hozzáfoghattak a
sporttelep építkezéséhez. Az a vidék, ahol most tribünoszlopok merednek az ég felé, valamikor még
mocsaras, iszapos terület volt. Le kellett csapolni a vadvizeket, fel kellett tölteni a mélyebben fekvő
részeket és csak közel három esztendő után juthattak el odáig, hogy nekifoghattak a tulajdonképeni
építkezésnek Mattyók Aladár műépítész tervei szerint.
Már csak a kapu és a kerítés hiányzik
Egyik oldalon a lajosmizsei vasúti töltés húzódik, a másikon a kispesti temető látszik, szemben a
kislakások tömege: ezek között terül el a kispesti uj sporttelep. A vasúti sinen áthaladva, ez a tábla
vonja magára a figyelmet:
Kispest megyei város sporttelep építkezése.
Már ez is elárulja, hogy ezt a sporttelepét a kispesti magisztrátus építteti, élén Molnár József dr.
polgármesterrel, Potoczky Károly dr. gazdasági tanácsnokkal, Cserna Aladár, Szojka István, Holvay
János műszaki tanácsnokok elgondolása alapján.
Serény munkáskezek dolgoznak a nagy sporttelepen, amelynek kontúrjai a modern futballstadiont
mutatják. Messziről felénk kacag az üde, zöld gyep, jelezve, hogy ezen a pályán már nemzetközi
mérkőzést is lehet játszani. A munkások egy része a gyepet gondozza, mások a homokot hordják a
töltéshez, ismét mások a tribünön tevékenykednek.
A futballpálya körül teljesen feltöltöttek három és fél méter magasságban a földet. Csupán egy elég
széles sávot hagytak, amely atlétika céljaira fog szolgálni: itt lesz a futópálya. Hét és fél méter
széles töltés fut végig a pályán: itt lesznek a korzóülések és amig az egész töltésen meg nem
csinálják a korzóüléseket, a másik oldalon itt helyezik el az állóhely publikumát. A tribün a
legmodernebb elvek szerint készült és külföldi mintára az állóhelyet az ülőhelyek mögött helyezik
el. Az egészet vastetővel vonják be, itt tehát nem ázhat meg a közönség.
A futball mellett a torna is szerepet kap
A tribün alatt helyezik el a földszinten a futballisták öltözőit, a mosdóhelyiségeket. Ezzel egyszinten
nagy tornaterem lesz, ahol nemcsak a játékosok téli tréningjét tarthatják, hanem a közeli iskolák
diáksága is használhatja azt. Az emeleten lesznek a diáköltözők. Ezzel Kispest városa egyaránt
gondoskodott a felnőttek és a gyerekek sportolásának lehetőségéről. Mint Mikecz Ödön
igazságügyminiszter mondotta az újpesti uszoda avatásán: „Minden ilyen intézmény egy kórházat
előz meg...“ kétségtelenül ez a sporttelep is nagyot lendít a hetvenezer lakosú város egészségügyi
fejlődésén. Hatezer ember helyezkedhetik el a tribünön, négyezerötszáz az ülőhelyen és további
ezerötszáz az állóhelyeken. A tribün előtti téren lesz az autópark. Valószínű, hogy a kispesti nagy
mérkőzésekre nemcsak a főváros közönsége látogat el, hanem ennek a városrésznek sportszerető
publikuma is, amely kitartóan fogja buzdítani csapatát, — amely most a negyedik helyen végzett,
— továbbá sikerek felé.
Mit mond a Kispest vezetősége?
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A Kispest FC részéről Révész Miklós dr. a pályával kapcsolatos tervekről a következőket jelentette
ki az Ujság munkatársa előtt.
— Szeptember 11-ig olyan állapotban lesz a sporttelep, hogy már megrendezhetjük azon a Kispest
—Ferencváros mérkőzést, amellyel felavatjuk. Csupán a teljes korzóülésekkel nem készülünk el,
hanem csak a pálya egyik felében, de a fű, a pálya talaja ideális állapotban fogja várni a
Ferencvárosi futballistákat. Bizom abban, hogy a premieren a csapatunk is az uj pályához méltó
játékkal, illetve a tavalyi szezonban mutatott formát megőrizve, ismét szép kombinációs futballal
avatja föl a pályát. Tárgyalunk a polgármesterrel, hogy még gyorsabb legyen az építkezések
tempója, mert azt szeretnénk, hogy szeptember 11-ere teljesen kifogástalan állapotban, lehetőleg
mindenben felkészülten fogadhassuk a Ferencvárost.
Kenyeres Nándor
Forrás: Ujság, 1938. julius 29.
~

Állványnézőben Kispesten
Két hét mulva minden rendben lesz, jöhet az Ujpest, hogy kikapjon...
— Saját tudósítónktól —
Á 43-as villamoson együtt utazunk Renner úrral, a Kispest egyik vezetőségi tagjával. Boldog
örömmel újságolja:
— Még két hét és teljesen készen áll új pályánk tribűnje és végre már ott játszhatjuk le
sajátrendezéstű, NB-mérkőzéseinket.
A 43-as végállomásától pontosan
két és fél perc
az út az új pálya állóhelyi bejáratáig. Ha a néző az ülőhelyre akar jutni, akkor
egy perccel több,
mert a tribünt a lajosmizsei vasútvonal mellett haladva lehet megközelíteni. A tribűnön ott találjuk
Báthory Ferencet, a Kispest titkárát feleségével és Papp János városgazdát. Báthory végigkalauzol
bennünket a
már majdnem teljesen kész tribűnön.
A tribűn tetejéből már csak mintegy 6 négyzetméternyi terület fedetlen. A remek, minden részében
vasbetonból készült tribünnek már csak
az alagsorain dolgoznak
a munkások. Az öltözők, a tornaterem, a fürdőszobák, az irodahelyiségek és a gondnoki lakás
néhány nap múlva már berendezést is kapnak. A tribűnön — a dohányzók előreláthatóan nagy
örömére —
dohányozni is lehet,
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de aki akar, a szünetben lemehet a tribűnelőtti sétahelyre.
Már lenn vagyunk a játéktéren. Az üde, zöld pázsit láttára Papp városgazda megjegyzi:
— Megérdemelték már a kispesti fiúk, hogy ilyen talajon játszhassanak.
A gyep valóban nagyszerű!
A kapuk még hiányzanak. A pálya ugyanis még hitelesítésre vár. A pálya valószínű nagysága:
110x67 méter.
A futballpálya körül ki van jelölve már a futópálya helye is, ez 7 és fél méter széles, a kör 400
méteres.
— A kerítés építését néhány nap múlva kezdik meg s biztos, hogy november 6-ra, az Ujpest elleni
mérkőzésünkre teljes mértékben játékra alkalmas állapotban lesz az új kispesti pálya — közli
velünk Báthory Ferenc. — Decembertől kezdve már
közvetlen a tribűn mögött megy majd el a meghosszabbított kispesti villamos-vonal.
— Azonkívül ingajárat lesz a Nagykőrösi-út, a Szent Imre herceg-útja és az Üllői-út között. Az
autón érkező vendégek részére a tribün mögötti vágóhíd mellett lesz autópark.
Mégegyszer felmegyünk a tribűnre, onnan a felső öltözőhelyiségeken keresztül lejutunk a tribűn
hátsó kijáratához. A munkások még javában dolgoznak, távozóban halljuk, amint az egyik azt
mondja:
— Már magam, sem tudom, mennyi ideje dolgozom itt. De annyi bizonyos, hogy kijövök az Ujpest
elleni mérkőzésre, no, meg az is biztos, hogy éppen úgy elkapjuk az Ujpestet, mint a tavalyi
idényben a Hungáriát.
Megtudjuk, hogy ez a munkás az egyik legnagyobb kispesti szurkoló. Márpedig ha ő állítja, akkor
az úgy is lesz, mert a tavalyi idényben is ő jósolta, meg a Hungária elleni győzelmet.
(sz. l.)
Forrás: Nemzeti Sport, 1938. október 21.
~

Az uj kispesti pálya
építkezésénél a változott körülmények miatt sok nehézség merült fel. A munkások létszámának
csökkenése folytán nem haladhat az építkezést olyan gyors iramban, mint tervezték. —
Megtörténhetik, hogy mégsem tudjuk az Újpest elleni meccsünket jövő vasárnap az új pályán
megrendezni! — mondotta nekünk Mayer Béla, a Kispest igazgatója. — Pedig a régi pályán való
rendezés súlyos anyagi veszteséget fog nekünk jelenteni. De még nem adtuk fel a reményt!
Forrás: Sporthirlap, 1938. október 29.
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1939
Sárkánybarlang (Élt 27 évet)
"Akit a régi KAC-pálya, a réttégett „Sárkánybarlang” felé visz az útja, alaposan meglepődik. A
futballkapuk eltűntek, a pályavendéglö üres, kihalt, a korlátok romjai a földön hevernek, a sokat
csepült tolóit pedig szorgos munkáskezek kapálják.
A pálya északi végében sudár jegenyefák merednek az égnek. Ezek se látnak már több meccset,
csak — temetést... A város határozata érteimében ugyanis a régi KAC-pálya területét a temetőhöz
csatolják.
Huszonhét esztendeig szolgálta a magyar sportot, a magyar labdarúgást a „Sárkány-utcai pálya”
néven köztudatba átment KAC-sporttelep. Majdnem egy teljes emberöltőn keresztül vándoroltok
vasárnaponként a szurkolók a „Sárkánybarlangba”, hogy kedvenc csapatukat biztassák. Minden
kispesti lakosnak a szívéhez nőtt a KAC, amely egész kicsiben kezdte a Kispest határában elterülő
Fenyveserdő bekerítetlen tisztásán pontosan harminc évvel ezelőtt, 1909- ben.
De erről beszéljen már
Báthory Ferenc, a KAC alapító tagja, volt játékosa, jelenleg pedig a KAC ügyvezető elnöke és
a Kispest intézőbizottságának elnöke.
— Lelkes sportemberek gyűltek össze harminc évvel ezelőtt Kispest egyik vendéglőjében.
Elhatároztuk, hogy mi is futballozni fogunk. Vezetőnk Brandtner Pali bátyánk volt, akkor Kispest
község főjegyzője, ma Kispest város helyettes polgármestere. A többi vezetők: Herbacsek Bertalan,
Patacsek Ferenc és Krausz Jenő mar a temetőben nyugosznak. 1910-ben beneveztünk a III. osztályú
bajnokságra. Ekkor már megkezdtük
a Sárkány-barlang építését.
Herbacsek adta a fát, Patacsek az építőanyagot és a munkásokat, Krausz pedig a pénzt. A tagok
pedig — dolgoztak. Talicskán hordtuk a homokot, ástunk, kapáltunk és 1912 tavaszán megnyitottuk
pályánkat. III. osztályú bajnoki mérkőzést játszottunk a MÁV Gépgyár ellen és — győztünk.
Határtalan lelkesedéssel ünnepelt bennünket a közönség. Első bajnoki összeállításunk ez volt:
Seidler, Novák kapusok, Jurcsó, Kotllarik, Mayer Béla (a Kispest jelenlegi igazgatója) hátvédek,
Kility, Schiller II., Kincs, Simon fedezetek, Boldog Ádám (a jelenlegi főtitkár bátyja), Schiller I.,
Ortner, Kónya Ferenc (most Párisban edző), Papek (hősi halált halt), Hrabanek csatárok. Rajtuk
kívül játszott még a csapatban a jelenlegi vezetőségből Tárnok Ferenc, Ács Ödön, Weckinger Lajos.
Jómagam is néhányszor szerepeltem a KAC-ban.
Uj pályánkra meghívtuk a nagy FTC-t, amely az avatómérkőzésen 4:2 arányban győzött le
bennünket. 1912-ben a harmadik, 1918-ban pedig a második osztály bajnokságát nyertük meg.
Bekerültünk az első osztályba, az ígéret földjére.
Báthory Ferenc itt egy pillanatra megáll, majd így folytatja:
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— Meg kell emlékeznem
jegenyefáinkról,
amelyek a KAC-pálya északi végében állnak. Ezeket mi ültettük a pálya megnyitásának emlékére.
Mindegyik fa egy tag tulajdona. Érdekes, hogy ha az illető meghalt, fája is sorvadni kezdett. Papek
fája 1915-ben kezdett korhadni. Akkor még azt hittük, hogy életben van. Később derült ki, hogy
elesett...
— A nagy világégés nemcsak legjobbjainkat szólította harcba, de egyelőre elütött bennünket az első
osztályban való szerepléstől is. A környéki egyesületeket külön csoportba sorozták. Itt az UTE
mögött a második helyen végeztünk és bekerültünk az Augusztaserleg körmérkőzésébe. A negyedik
helyre jutottunk. Ez a helyezés és az FTC-vel jelenleg is fennálló komoly sportbarátságunk
eredményezte, hogy a hadibajnokság első osztályába soroztak bennünket. Szegény Malaky
Miskának sokat kellett értünk küzdenie... Osztályozót játszottunk a Vasassal és az ETC-vel. Végre az
első osztályban játszhattunk!...
Báthory szeme itt felragyog, hiszen
a csapat legnagyobb sikere
következik soron:
— 1919—20-ban a KAC az MTK-mögött második a bajnokságban. Ez volt a mi legnagyobb
sikerünk. Varga — Thury, Mihalek — Stallmach, Blasnilc (beceneve: „Pipa”), Budai — Boldog,
Csontos, Jeszmás, Eisenhoffer, Jeny: ez volt a csapatunk. De már az első csapatot ostromolta az
ifjúsági Saguly aki később Dudással együtt áttörhetetlen hátvédpárt alkotott. Ott volt már nálunk
Biri, Angyal-Amsel. Három éven át játszottunk előkelő szerepet a bajnokságban, de ekkor jött a —
profiper. Legjobbjainkat felfüggesztették. Ifjúságiak kerültek a csapatba. Biri — Saguly, Dudás —
Stallmach, Sándor, Eberhardt dr — Illés, Gresch, Ölvedy, Fürstner, Norik volt a csapatunk.
Állandóan a kiesés ellen küzdöttünk és mégis bennmaradtunk. A három nagycsapaton és rajtunk
kívül más nem mondhatja el, hogy a háború óta egyetlen egyszer sem esett ki az első osztályból.
1931-ben ősszel mindössze három pontot szereztünk. A Pécs-Baranya gúnyosan üzent: „csak
repülőgépen érhettek utól bennünket”... tavasszal egymásután hat meccset nyertünk és
megmenekültünk a kieséstől. Csapatunk azóta sikerrel szerepel. Tavaly bekerültünk a KK-ba.
Becsülettel képviseltük városunkat, polgármesterünk, Molnár József dr őszinte örömére. A
göröngyös, sokat szidott „Sárkánybarlang” utolsó diadalmas fegyverténye a Hungária legyőzése
volt. A Kispest a tehetségek egész sorát hozta fel az ismeretlenség homályából. A KAC fiataljai
ismételten szerepet kaptak a nagycsapatban is. A vezetőség majdnem ugyanaz, mint harminc év
előtt. Most is összejönnek, együtt vannak.
Most újra pályát avat a Kispest.
Ismét a zöld-fehérek a vendégek, miként 27 év előtt. Báthory így beszél erről a mérkőzésről:
— Mindenkit le tudtunk eddig győzni, csak a ferencvárosiakat nem. Pályaavatónkon remélhetőleg
sikerülni fog...
Befejezésül megjegyzi Báthory:
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— A Sors mintha előre látta volna, hogy mi lesz a „Sárkánybarlang" sorsa. 1934-ben tűz pusztította
el a régi lelátót. Az új pályán már nem lesz gondunk az ülőhelyes közönségre...
A harmincéves KAC-pálya elkopott, kidőlt. Akárcsak egy kiérdemesült futballista. De a szélén ott
vannak a jegenyék, a régi idő emlékei. A KAC és a Kispest új emberöltőbe lép, új pályát avat a
közeli hetekben. A régi KAC vezetői pedig néha esténkint arra fognak sétálni és megnézik kedvenc
jegenyéiket, hogy milyen az „erőnlétük”’. És az emlékezés napján nemcsak a volt pályán nyugvó
halottaknak gyújtanak gyertyát, hanem a régi KAC pályának, a kispestiek hőskorának emlékére is...
Forrás: Sporthirlap, 1939. február 1.
~

MTI Sportkiadás, 1939. február 11.
Szombaton délután mutatták be a sajtó és a sportkörök képviselőinek az uj kispesti sportstadiont. Az
uj sportpálya felépitese 200.000 pengöbe került, armely összegböl 180.000 pengö jutott a modern
tribünre. A tribün 2000, a pálya pedig 20.000 néző befogadására alkalmas. A telje kiépítésig még
50.000 pengöt fog a város folyósitani.
Dr. Molnár József polgármester a bemutató alkalmával üdvözölte a megjelenteket, majd
végigvezette öket a sporttelepen.
Az uj pálya avatása vasárnap lesz.
~

MTI Sportkiadás, 1939. június 9.
Kispest megyei város ujonnan épült hatalmas, modern sporttelepét vasárnap délután 1/2 5 órakor
avatja fel a helybeli sportegyesületek iskolák és az olimpiai válogatott keret tagjainak részvételével.
A különböző bemutatók során atlétikai versenyt is rendeznek, amelyen többek között dr. Sir,
Gyenes, Harsányi, Istenes, Vadas, Várszegi, Kulitzi és Zsuffka indulnak.
A sportünnepély előkészületei serényen folynak. A kispesti sportegyesületek és sportolók a közéleti
előkelőségek és a várható nagy közönség előtt fognak számot adni tudásukról s be fogják
bizonyítani, hogy valóban megérdemelték a közel 400.000 pengős költséggel épitett hatalmas
sporttelepet.

51

1940
Kispest város képviselőtestületének határozata a Kispesti
Atlétikai Club pályabértartozásának elengedéséről. 1940.
december 5.
Kispest megyei jogú város vezetői még a válságos, háborús időkben is igyekeztek támogatni a
sportéletet. A Kispesti Atlétikai Clubból 1927-ben vált ki egy profi labdarúgócsapat, a Kispest
Football Club, amely 1939-ben a Ferencvárosi Torna Club legyőzésével elnyerte a Szent István
Kupát. Talán ezt a győzelmet próbálta a kispesti képviselőtestület oly módon jutalmazni, hogy 1940ben a csapat pályabértartozását elengedte.
16. Tárgy:
Kispest F. C. kérelme pályabér hátralékának
elengedése iránt
Előadó: dr. vitéz Varjú Alajos főjegyző
A képviselőtestület hozzászólás nélkül egyhangúlag a következő véghatározatot hozza:
16.708 / 1940. III. kig.
34171940. Kgy. sz. Véghatározat.
A képviselőtestület a Kispest Football Club elnöksége által benyújtott kérelem folytán az egyesület
1940. évi január 1-től 1940. évi december 31-éig terjedő időre az ú. n. pályabér fizetése alól
mentesíti, illetve a már kivetett és esedékessé vált bértartozások törlését elrendeli.
Megokolás
Kispest F. C. kérelmében pályabér elengedését, illetve törlését kérte.
A közgyűlés a kérelemnek helytadott, mert köztudomású tény, hogy a jelenlegi gazdasági viszonyok
között oly súlyos anyagi gondokkal küzd, hogy segélynyújtás hiányában esetleges anyagi romlása
bekövétkezhetik, annál inkább, mivel a jelenlegi politikai viszonyok között a tél folyamán bevételt
jelentő ú. n. külföldi mérkőzéseket nem játszhat.
Az egyesület football sportbéli tevékenységével városunk jóhírnevét nemcsak bel-, hanem
külföldön is ismerté tette s mint társadalmi egyesület, támogatása közszempontokból is kívánatos és
szükséges. Mindezek alapján indokoltnak tartotta a közgyűlés a kérelem teljesítését és ezáltal az
egyesület segítését. Erről az érdekeltek értesítendők.
Kispest város képviselőtestületi jegyzőkönyvei.
BFL V. 273.
Forrás: Dokumentumok Kispest történetéhez 1873-1950, Budapest, 1999
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