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Zeidler Miklós

Egy régi pálya a polgári korban –
a Millenáris Sporttelep*

VERSENYPÁLYA A CSÖMÖRI ÚTON

A millenniumi elõkészületek közben merült fel a gondolat, hogy az ünnepségsoro-
zat programjába különbözõ testgyakorlati versenyeket és bemutatókat is fölvegyenek.
1895 decemberében megalakult a Millenáris Versenyeket Rendezõ Atlétikai Egyesüle-
tek Szövetsége, amely némi átszervezés után Országos Torna- és Sport Bizottság néven
rövidesen meg is kezdte értekezleteit. Hamar döntés született arról, hogy az atlétikában,
kerékpározásban, korcsolyázásban, sakkban és vívásban tartandó versenyekre a leg-
jobb nemzetközi erõket hívják meg.

A teremsportokra a kiállítási ünnepségek csarnokát és a Vigadót szemelték ki, s az
1896. január 3-i ülésén elfogadták a szabadtéri versenyek menetrendjét is: a program-
ban egyhetes tornaszövetségi verseny, kétnapos ifjúsági tornabemutató, nyolc torna-
és atlétikai versenynap, valamint tizenöt velocipédverseny szerepelt, a középkori lo-
vagtorna ügyében azonban nem sikerült dûlõre jutni. Abban mindenesetre megegyez-
tek a résztvevõk, hogy – noha a millenniumi törvény nem rendelkezett errõl – mielõbb
fel kell építeni egy, az események megrendezésére alkalmas versenypályát. Az építési
megbízást a legelõnyösebb ajánlatot benyújtó Neuschlosz cég kapta, amely a pálya és
az emelvény megépítéséért 30 ezer forintot és a bevétel harmadát kérte.

A Herkules sportlap rövidesen több tudósítást is közölt a Városliget közelében épülõ
új versenytérrõl, amely „olyan lesz, a minõ Magyarországon még nem volt soha, s a
mely méltó tere lesz a sok száz nemzetközi és nemzeti mérkõzésnek, tornának, sport-
ünnepségnek. A versenytér […] óriási amphiteatrumszerû épület lesz, körül nyolcz ha-
talmas tribünnel”. Az „1/4 angol mértföld” hosszú futópálya és az 500 méteres kerékpár-
pálya körüli lelátókon összesen tízezer nézõ fér el, a fõépületben minden versenyzõnek
külön öltözõ kabinja lesz, s nem hiányoznak majd a „társalgó-szobák, heverõk, dörzsö-
lõ-szobák, fürdõk” sem.1

A fõváros közgyûlése idõközben nagyvonalú gesztussal átadta az ezredéves orszá-
gos kiállítás igazgatósága részére a Stefánia-út és a Lóversenytér között fekvõ területet
„az ezredéves országos kiállítás tartama alatt rendezendõ különféle sportversenyek
czéljaira” – a földesúri jog elismerése gyanánt lerovandó „egy darab ezüst forint”
kifizetése fejében. A határozat azt is kimondta, hogy az ezredévi ünnepélyek befejez-

* Ezúton köszönöm meg Indali Györgynek és Sándor Tibornak, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Buda-
pest Gyûjteménye vezetõinek, és a nemrégiben elhunyt ifj. Pataki József örökös kerékpárbajnoknak
szíves segítségüket.

1 Herkules, 1896. 02. 15. Neuschlosz Ödön és Marcel volt egyébként az Ezredévi Kiállítás építkezéseinek
elsõ számú kivitelezõje.
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tével a területet haladéktalanul vissza kell adni a fõvárosnak.2 A hatóságok hamaro-
san megadták a területátadási és az építési engedélyt, a fõváros pedig vállalta, hogy
május 1-tõl hat hónapon keresztül ingyen ad vizet a sporttelep számára.

Május elején már lázasan folyt az építkezés Bláthy Ottó Titusz villamosmérnök
tervei szerint. A Csömöri úti bejárat oldalán középen pompás teraszos királyi pavilon
emelkedett és további öt tribün 36 páhollyal 3100 ülõ- és 1500 állóhellyel. A szemköz-
ti, Stefánia úti bejáratnál három tribün készült 2080 ülõ- és 1500 állóhellyel, „a jury
csinos emelvénye” pedig benn állt a pályán, a célvonal mellett. A tribünök alatt elhe-
lyezendõ öltözõk, irodák és fürdõk szintén jó tempóban épültek, az ínyencek pedig
örömmel nyugtázhatták, hogy a versenyek idején a büfét a mágnásnegyed jónevû
vendéglõse, Egerváry adja.3

Az Országos Sport Bizottság csömöri úti versenypályáját (ez volt a telep hivatalos
neve) többszöri halasztás után 1896. május 14-én csütörtökön az Óbudai Torna Egy-
let (ÓTE) versenyével nyitották meg. A sajtó szívesen ajánlotta a közönség jóindulatá-
ba „a mai igényeknek teljesen megfelelõ, kényelemmel berendezett versenypályát”. A
publikum itt találkozhatott elõször az olimpikonokkal, ezért a belépti díjak igen
borsosak voltak: állójegyért 30 krajcárt, a jobb helyekért másfél forintot kellett fizet-
ni. Talán ez, talán a zord idõ tette – a Millenáris avatásán nagyon kevesen voltak
jelen. Amint a tudósító megjegyezte, a „derék athléták különösen a hölgyek teljes
hiányát érezték sajnosan.” A jelenlévõk viszont népes és színvonalas versenyt láthat-
tak, melyen az ÓTE mellett a Magyar Athletikai Club (MAC), a Magyar Testgyakor-
lók Köre (MTK), a Budapesti Torna Club (BTC), és az óbudai III. kerületi Torna és
Vívó Egylet (TVE) atlétái vettek részt.

A program az atlétikai ötös versennyel kezdõdött. A versenyzõk távolugrásban,
súlydobásban, egykörös futásban és gerelydobásban mérkõztek, majd a két legjobb
között birokverseny döntött. A pentatlon aranyérmét végül dr. Porteleky László (MAC),
a századvég egyik ismert all round sportsmanje nyerte, Gillemot Ferencnek (BTC) a
nagy ezüstérem jutott. A három szerre kiírt összetett tornaversenyt az olimpiás Kakas
Gyula nyerte az MTK-ból. A napot az atlétikai egyes versenyek zárták. Ezek sorában
a legizgalmasabb a súlyemelõk viadala volt; a gyõztes erõmûvész, az MTK-s Horváth
ötvenegyszer emelte magasba a 33 kg-os súlyt. Az atlétikai versenytér jól vizsgázott, a
kerékpáros pálya viszont annál rosszabbul: a május 17-re hirdetett nagy kerékpárver-
senyt a pálya alkalmatlansága miatt két héttel el kellett halasztani.4

Május 24-én, Pünkösd vasárnapján még mindig „deprimálóan” gyér érdeklõdés
mellett zajlott a MAC millenáris handicapje.5 A futó-, ugró- és dobószámokon kívül
ezúttal kétezer méteres bicikliversenyt is rendeztek. Másnap a BTC rendezett verse-
nyeket, s noha a nézõszám továbbra is alacsony maradt, az „igen érdekes és izgató
versenyek”, valamint a kerékpárfutamok elnyerték a közönség tetszését. A háromezer

2 Közgyûlés 1896: 295. sz.
3 Sport–Világ, 1896. 05. 10.
4 Pesti Hírlap, 1896. 05. 14., 05. 15. A bajt az okozta, hogy az esõs idõjárás miatt késve terített kátrányréteg

igen lassan keményedett.
5 Elõnyverseny. Az angol hand in cap kifejezés eredetileg arra utalt, hogy a résztvevõknek zálogot kellett

egy kalapba dobniuk, s ennek mértéke szerinti hátránnyal indultak a versenyben.
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méteres versenyben Wiegand Rezsõ, a Hunnia Magyar Bicycle Club kerekese gyõzött,
a tízezer méteres fõversenyt pedig Rottenbiller János (MTK) nyerte. Õt az elsõ pilla-
natban kedvencévé fogadta a közönség, de hogy is ne nyerte volna meg a szíveket egy
„olyan cingár legényke, kinek lábszárai alig vastagabbak, mint egy szöcskéé, de olyan
ruganyosak is!”6

Színes drapériák és tarka toalettek adták a kulisszáit a május 31-i elsõ millenáris
kerékpárversenynek, melynek nyertese három igazi híresség: a belga Émile Huet és
Raymond Dépage, valamint a francia Fournier volt. Az idegenek eleinte egymás kö-
zött osztoztak a gyõzelmeken, a 25 kilométeres versenyben azután – a közönség gau-
diumára – Rottenbiller „Gigi” is feliratkozott a nyertesek közé.7

A millenniumi tornaesemények kétségkívül leglátványosabbika a június 2–3-án
megrendezett ezredéves ifjúsági tornaverseny volt. „A millenniumi versenypálya ha-
talmas tribünjei […] egészen megteltek díszes, elõkelõ közönséggel. Magas árbocokon
lobogtak a zászlók s ragyogó napsugár aranyozta be az impozáns, színgazdag képet”
– emlékezett a Pesti Hírlap, de lelkesedésben a többi lap sem maradt el mögötte. A
közel ötezer diák részvételével megtartott bemutató három órakor színpompás felvo-
nulással kezdõdött, majd szabadgyakorlatokkal, tömegversenyekkel, futó-, ugró- és
dobóversenyekkel folytatódott, s utoljára a kötélszámok maradtak: a függeszkedés és
a népes csapatok kötélhúzó-versenye. Fél négykor a király is elhelyezkedett a bordó
bársonnyal és délszaki növényekkel díszített királyi pavilonban, a bemutató közben
és után pedig megelégedése jeléül rögtönzött cercle-t tartott a versenytéren. A jelen lévõ
generálisok ugyancsak örömmel nyilatkoztak a máris kitûnõen fegyelmezett „pom-
pás matéria” láttán.8 Ettõl kezdve minden hétvégére jutott sportesemény, olykor több
is. Június 7-én rendezték az elsõ millenáris nemzetközi atlétikai viadalt, majd június
21-én az MTK versenyét kerékpár, torna, síkfutás, súlyemelés és csapattorna számok-
ban. Július 26-án már a hatodik millenáris kerékpárverseny zajlott, melyen az immár
hagyományossá vált Rottenbiller–Wiegand párharcot az osztrák Maxim Lurion, Paul
Reuther és Willie Friedrich szereplése színesítette. Lurion különösen elégedett lehe-
tett produkciójával, mert nem csupán a megnyitó futamot és a fõversenyt nyerte meg,
hanem a Barrison leányok, a társaság öt híres szõkeségének lelkes ovációját is kivívta.
Kedves újdonság volt a „hölgyek versenye”, amelyet a három sportlady, Bernát Olga
és Nina, valamint Schenker Teréz nem csupán pompás iramával, hanem remek toa-
lettjükkel is emlékezetessé tett. „Világos selyem derék, sötét bõ térdnadrág volt a bátor
úttörõk dresse és bátran mondhatni, hogy nem rosszul festettek” – írta az elragadta-
tott tudósító. A három leány egyébként egy-egy férfikísérõvel hajtotta tandemjét két-
ezer méteren át, s a gavallér zsûri végül holtversenyt hirdetett.9

Év végére már a pályacsúcsokat is csokorba szedték, s ez egyben a valaha élt legna-
gyobb magyar profi kerékpáros, Gerger Ferenc dicsõséglistája is volt: 500 m-tõl 100
km-ig szinte az összes csúcs mellett a késõbbi Európa-bajnok neve büszkélkedett
(Siklóssy 1929: 604).

6 Pesti Hírlap, 1896. 06. 01.
7 Sport–Világ, 1896. 06. 07.
8 Pesti Hírlap, 1896. 06. 03., Herkules, 1896. 06. 15.
9 Herkules, 1896. 08. 01., Sport–Világ, 1896. 08. 02.
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Az õszig tartó versenysorozat – bár a vártnál kisebb látogatottság miatt anyagilag
nemigen váltotta be a hozzá fûzött reményeket – jelentõs mértékben fellendítette a
fõvárosi sportéletet. Több tízezer nézõ ismerkedett a testedzés különbözõ formáival,
maguk a sportolók pedig végre korszerû pályán, addig nem tapasztalt érdeklõdés
mellett gyakorolhatták magukat. Egyre nõtt azoknak a tábora, akik úgy gondolták,
hogy az új versenyteret életben kellene tartani.

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) szeptember elején levélben tudakozódott
a fõváros tanácsánál, hogy vajon az eredetileg október 31. után lebontásra ítélt épít-
mények a helyükön maradhatnak-e. Mivel a terület beépítése egyelõre nem volt tervbe
véve, más megfelelõ sportterület pedig nem akadt Budapesten (az 1896. márciusi
olimpiai válogatók például a ludovikások kezdetleges Orczy-kertbeli pályáján zajlot-
tak), mutatkozott némi esély arra, hogy a tanács engedélyezi a pálya fennmaradását,
annál is inkább, mivel több vidéki város már rendelkezett velodrommal. Az MKSZ
kérte a terület átengedését, felajánlva egyben, hogy azt a fõváros természetesen to-
vábbra is igénybe veheti sportcélokra. A tanács azonban nemigen rokonszenvezett az
ötlettel, ezért több kerékpáros egylet, valamint a MAC, az MTK és a Magyar Úszó
Egyesület (MÚE) néhány hét múlva kérvényezte, hogy a pálya bontásának elrendelé-
sét a tanács egy hónapig hagyja függõben.10 Ugyanekkor Berzeviczy Albert, az Orszá-
gos Testnevelési és Sport Bizottság elnöke október 12-re az összes fõvárosi sportegye-
sületet értekezletre hívta, „mely értekezlet czélja a versenytér fentartása érdekében
megteendõ lépések illetve intézkedések megvitatása lesz.”11 E tanácskozásokon a sport-
vezérek egységesen álltak ki a pálya megõrzése mellett, s megállapították, hogy a telep
nem csupán versenyek és edzések, hanem ünnepélyek helyszíne is lehet, sõt pl. jégpá-
lya építésével tovább bõvíthetõ. Az értekezletek nem voltak mentesek némi belsõ
presztízsharctól, a sportférfiak azonban gyorsan felismerték érdekeik azonosságát és
– immár az 1897 elején megalakult Budapesti Torna- és Sport-Egyletek Versenypálya
Szövetsége égisze alatt – fenntartották igényüket a Millenáris versenypályára.

E terveknek azonban ellenzéke is támadt. A versenypálya szomszédságában lakók,
tudomást szerezvén a sportegyesületek kampányáról, novembertõl egyre erõteljesebben
sürgették a pálya lebontását a fõvárosi hatóságoknál. Hivatkoztak a versenyek iránti
csekély érdeklõdésre, a terület üdülõövezetté alakítását érintõ elképzelésekre, és valóságos
ostromot intéztek a szerintük a hitvány küllemû és tûzveszéllyel fenyegetõ tribünök
ellen. Az otromba fatákolmányok elcsúfítják a környéket – írták – és „kivált téli idõben
bizonyára attól kell tartani, hogy csavargók laktanyájává lesznek”. A fõváros tanácsának
mûszaki osztálya szintén a bontást sürgette, a közgyûlés azonban elõször egyhavi hala-
dékot adott, majd többhónapos aktatologatás után három évre (1897. július 1-tõl 1900.
június végéig) átadta a telepet a versenypálya-szövetségnek. A határozatban kikötötték,
hogy a pályát szükség esetén feltétel nélkül át kell engedni a fõvárosi rendezvények
céljára, s a közgyûlés fenntartotta magának az indoklás nélküli felmondás jogát is.12

10 A Magyar Kerékpáros Szövetség levele a fõváros tanácsához. 1896. szeptember 7. Budapest Fõváros
Levéltára (=BFL), Tanácsi Ügyosztályok központi irattára (=1407 b), 37.195/1896. sz. Sportegyesületek
beadványa a fõváros tanácsához. 1896. október 10. BFL 1407 b, 43.625/1896. sz.

11 Sport–Világ, 1896. 10. 11., 10. 18., 10. 25.
12 Táborszky Ottó és érdektársai levele a Tanácshoz. 1896. december 15. BFL 1407 b, 515.251/1896. sz.

Közgyûlés 1897: 273. és 994. sz.
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A Millenáris ezzel elkerülte a felszámolást, lelátóit azonban idõközben elhordták,
s az üresen tátongó pálya meglehetõsen vigasztalan képet nyújtott. A sportolók csak
1897 elején kezdtek visszaszállingózni – elõször az atléták, valamint az új hóbort: a
labdarúgás képviselõi. Ekkor már a fiatalok fõvárosszerte kergették a labdát, s híre
ment, hogy a MAC, a Ludovika Akadémia, a MÚE és a BTC is igazi futballcsapat
alakítását tervezi. A BTC már ki is tûzte elsõ szabadtéri edzését 1897. január 31-én
délutánra – a Csömöri úti pályára. A február 8-i edzésen Iszer Károly tréner két teljes
szereléssel lepte meg a játékosokat, május 9-én pedig már mintegy száz nézõ volt
tanúja a klub piros-fehér és kék-fehér csapata közötti mérkõzésnek. Ahogy múltak a
hónapok, sportvezetõk, nézõk és sportolók – a BTC-n kívül itt edzettek az MTK, a
MÚE és a Mûegyetemi Football Csapat (MFC) labdarúgói is – egyre türelmetleneb-
bül várták a telep újjáépítését.

AZ ÚJJÁPÍTETT PÁLYA

Csakhogy a felújításhoz szükséges pénz sehogyan sem akart összegyûlni. A sport-
egyletek által fölajánlott összeg fájdalmasan kevés volt, az építkezés ügye már-már
veszni látszott. Iszer, a BTC „Tatája” ekkor nagyvonalú, és nem kis kockázattal járó
gesztussal bankkölcsönt vett fel a versenypálya szövetség részére – fedezetül teljes
személyes vagyonát kötötte le –, s 1897. szeptember 6-án értesítette a fõváros tanácsát,
hogy a pályán „Czipauer János fõvárosi ácsmesterrel egy nézõtribünt óhajtunk épít-
tetni”. A mellékelt terveket a tanács rokonszenvvel fogadta, a Fõvárosi Közmunkák
Tanácsa sem emelt kifogást, így az engedély hamarosan megérkezett.13

Szeptember közepén már ismét nagyüzem volt a Millenárison. A küzdõtér ugyan
még nem volt teljesen kijavítva, de a sportolók így is jobban kedvelték a Tattersall14

homoktengerénél. A pálya füvét és salakját javító, lelátókat ácsoló munkásokat nem
zavarták sem a vidáman kapura lõdözõ focisták, sem az esti órákban megélénkülõ
atlétikai élet. Szeptember 13-án aztán végre megtartották az elsõ biciklis tréningnapot
is. 19-én telt ház – 1400 nézõ – szurkolta végig a Budapesti Kerékpár (Bicycle) Egye-
sület (BKE) jubileumi pályaversenyét, a kiválasztottak pedig késõbb a közeli Arany
Sasban rendezett díszvacsorára is követték az ünneplõket.15

A megújult atlétikai pálya és a rekordidõ alatt felépült tribün nagyszerû látványt
nyújtott, az érdeklõdés középpontjában azonban természetesen a helyreállított 500
méteres, aszfalt futófelületû kerékpárpálya állt, 7 méteres átlagos szélességével – ez a
124 méter hosszú, teljesen sík egyenesekben 8 méteresre nõtt –, 2,1 méterre emelt 34
méter sugarú fordulójával. A világszínvonalú pályára szívesen jöttek el a századfordu-
ló kiemelkedõ kerekesei – a már említett Huet, Dépage, Fournier és Lurion, valamint
a francia Max, az osztrák Heller és Reisinger állandó vendégek voltak –, akiknek

13 Iszer Károly levele a Tanácshoz. BFL 1407 b, 40.245/1897. sz. A terveket nem ismerjük.
14 A nagy lóvásárok e közkeletû elnevezése a 18. században élt angol kereskedõ nevébõl ered. A budapesti

ügetõpálya a Kerepesi úti lóvásártér telkének egy részén épült föl, s mintegy tovább örökölte a Tattersall
nevet.

15 Sport–Világ, 1897. 09. 19., 09. 26.
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csatáit a fedett tribünrõl és a szemközti földlelátóról összesen mintegy háromezer
nézõ figyelhette (Borbély 1984: 39).

A kerékpárosok betonteknõje az utolsó pillanatban készült el, az õszi hidegek be-
álltával rohamosan közeledett az évad vége. A sportkedvelõk ezután futballmeccsek-
kel vigasztalhatták magukat: így azok a „szakférfiak, hölgyek, sporttársak és laikusok”
is, akik lefizették az 50 krajcáros tribünjegyet vagy a 20 krajcáros állójegyet, hogy
megnézzék, mint csap össze 1897. október 31-én a Millenáris „homokos lágy gyepén”
a nagyhírû Vienna Cricket and Football Club és a BTC. A sportközvélemény nagy
várakozással nézett az elsõ hivatalos klubközi mérkõzés elé. A Sport–Világ beharango-
zó cikkében általában dicsérte a magyar játékosokat – a minden poszton otthonos
angol Arthur Yolland mellett Ray Ferenc „fürge és találékony”, Hajós Alfréd „nagyon
hasznavehetõ középcsatár”, Lindner Ernõt „elszántság, fáradhatatlanság és jó szem-
mérték jellemzi”, míg Thomas Ashton „jó rúgásaival, Ramaszéder [István] kitünõ
futásával egészíti az elsõ sor játékát” –, de a józanabbak azért a Cricketterek gyõzel-
mét jósolták.16

Az elsõ nyilvános magyarországi futballmeccs minden tekintetben megfelelt a vára-
kozásoknak. A több mint kétezer nézõ, kiknek zöme cilinderrel a fején, látcsõvel a
kézben érkezett, tapssal fogadta a Vienna kék-feketébe és a BTC kék-fehérbe öltözött
játékosait (Hajós 1956: 91–92). Senkit sem zavart, hogy a kapukon nem volt háló,
sem az, hogy a távolugró-gödör homokja a pályán belülre került. S amikor délután 3
órakor „Guttmann Alfréd […] Ray kapitányhoz hajtotta a labdát”, a hazai labdarúgó-
sport is elindult útjára. A mérkõzés kimenetele nem volt kétséges – a Viennában
nyolc angol játszott, a BTC-ben csak kettõ, a többiek nem sokat értettek a játékhoz –, a
2:0-ás vereség azonban egyáltalán nem volt megalázó. A közönség pedig igazán reme-
kül szórakozott: igaz, nem lévén szakértõ, a félidõnként esett egy–egy gólon kívül
egyelõre leginkább a robosztus magyar védõk ötletes birkózófogásait élvezte.17

1898. január 1-én a BTC, a MÚE és az MFC házi mérkõzéssel köszöntötte az
újévet, majd február elején megtartották az elsõ hazai klubközi mérkõzéseket: az ön-
hitt BTC elõször csak második számú csapatát küldte harcba a mûegyetemiek ellen, s
5:0-ra ki is kapott, amit az elsõ csapat hamarosan megtorolt, 3:0 arányban legyõzvén
a „technikusokat”. Ekkorra már több fõvárosi együttes is mûködött: az említetteken
kívül a MAC, a Budai Football Csapat és a Budapesti (Budai) Torna Egylet is tartott
fenn futballcsapatot.

Magyar futballistáknak ez idõ tájt nemigen termett babér a külföldi – általában
osztrák – csapatok ellen. Amikor azonban 1899 februárjában az MFC a Millenáris
háromezer nézõje elõtt végre 3:0-ra legyõzte a bécsi Victoriát, s ezzel kivívta a magyar
labdarúgósport elsõ nemzetközi gyõzelmét, a többiek becsvágya is megnõtt. 1900. ápri-
lis 16-án, Húsvét hétfõjén, a BTC a félelmetes hírû prágai Slaviát látta vendégül a Mille-
nárison hétezer nézõ elõtt, s 3:1-es vereségével éppenséggel nem vallott szégyent. Külö-

16 Sport–Világ, 1897. 10. 31. Yolland nemrégiben érkezett Budapestre, ahol nyelvtanárként, majd egyetemi
oktatóként mûködött. Ashton szintén Budapesten élõ brit állampolgár volt, Guttmann Alfréd, az
athéni olimpia kétszeres úszóbajnoka pedig ekkoriban már egyre gyakrabban szerepelt választott ne-
vén: Hajósként.

17 Sport–Világ, 1897. 11. 07.
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nösen ha számításba vesszük, hogy a BTC gimnazista kapusa, Ponory, az iskolásokat a
versenysporttól eltiltó szabályokat kikerülendõ, amellett, hogy álnéven játszott, a kapu-
védéshez kevéssé alkalmas álszakállt és mûbajuszt volt kénytelen ragasztani.18

S hogy e bohém ifjak a legkülönb kunsztokra is képesek voltak a sport kedvéért,
bizonyítja az az eset, amikor az új évszázad köszöntésére 1900 „Sylvester éjjelén jóked-
vûen kimentek a millenniumi pályára és éjfél elõtt néhány perczczel játékhoz fogtak
és játszottak addig, míg tartott az éjféli harangszó”. A havas talaj, a sûrû hóesés, „a víg
hangulat és a homály” a csatárok kezére játszott: noha a mérkõzés csak néhány percig
tartott, az eredmény 3:3 lett. A 20. század elsõ gólját pedig alkalmasint magyar futbal-
lista: Faubel Gusztáv lõtte.19

Idõközben az immár rövidebb néven szereplõ Budapesti Versenypálya Szövetség
újabb hat esztendõre (1906. június végéig) megszerezte a pálya ingyen bérletét, és
továbbra is csak a földesúri jog elismeréseként kellett évente egy darab 20 koronás
aranyat lefizetnie. Idõközben a Millenáris több új épülettel is gazdagodott. Az elsõ,
utóbb „B” tribünnek nevezett lelátó mellé 1901 késõ tavaszán felépült az „A” tribün
is. Mindkét 40x12 méteres, tégla alapfalú, favázas szerkezetû lelátót fenyõfa oszlopo-
kon nyugvó kátránypapír fedél borította, az alsó szinten pedig öltözõ, iroda és illem-
helyek álltak. Ugyanekkor készült el a telepet körülvevõ deszkakerítés is. 1902 õszén
felépült a vendéglõ, majd a rákövetkezõ tavaszon a hamarosan nagy forgalmat lebo-
nyolító tekepálya. A fõtribünökkel átellenes oldal állóhelyét 1904 nyarán felújították,
az 55x7 méteres, immár szintén fedett nézõtér deszkafalat és hagyományos fenyõosz-
lopos–kátránypapíros tetõzetet kapott. (Mindezek a létesítmények a pályabérlõ szö-
vetségnek mintegy harmincötezer koronájába kerültek.) Az új szerzõdés elõírta a fut-
ballpálya gyepesítését, továbbá azt is kimondta, hogy a tribünök olcsóbb és drágább
helyei elkülönítendõk, s „a páholyok és egyéb drágább helyek a belépõdíjakkal arány-
ban álló kényelemmel és csínnal ruházandók fel”.20

Pálya, csapatok, népszerûség és elszántság – minden együtt volt tehát ahhoz, hogy
a labdarúgók versengése végre hivatalos keretet kapjon. És 1901. január 19-én tizenhá-
rom klub valóban meg is alakította a Magyar Labdarúgók Szövetségét, amely azonnal
kiírta a nemzeti bajnokságot. Az egyesületeket két osztályba sorolták, az elsõbe a
BTC, a Budapesti Sport Club (BSC), az MFC, a MÚE, és egy új egyesület, a Ferencvá-
rosi Torna Club (FTC) került.

A bajnokság nyitómérkõzését a BTC és a BSC játszotta február 10-én. A nagy hideg
miatt csak az olcsó helyek teltek meg, de itt legalább egymást is melegítette a közön-
ség. Délután háromkor a BSC végezhette el a kezdõrúgást, ám az elsõ bajnoki gólt a
BTC-s Ray Ferenc lõtte. Rayék végig fölényben játszottak, végül 4:0-ra nyertek, és bár
az ellenfél olykor ügyesen szõtte támadásait, a sportriporter kritikusan állapította
meg, hogy a BSC játékosai „a kapu közelében […] fejüket vesztik és a legszebb alkal-
makat elszalasztják.”21 A BTC a bajnokságot pontveszteség nélkül nyerte, a futball

18 Esti Budapest, 1954. 04. 15.
19 Sport–Világ, 1901. 01. 05.
20 Közgyûlés 1901: 451. sz. A Millenáris sporttelepen lévõ felépítmények és egyéb tárgyak értékfelvétele.

1914. március. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz sz. n.
21 Sport–Világ, 1901. 02. 15.
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pedig – jóllehet már ebben az idényben is napirenden voltak a hangulatot keserítõ
torzsalkodások és óvások – végérvényesen a legnépszerûbb sportággá vált.

Mindenki tisztában volt persze azzal, hogy akad még tanulnivaló bõségesen, ezért is
hívták meg a húsvéti ünnepek idejére az angol liga két jó nevû csapatát: a Richmond
Athletic and Football Clubot és a Surrey Wandererst. A magyar játékosok elszántan
készültek az angolok vendégjátékára – a válogató bizottság még elõzetes felmérõ meccset
is tartott –, majd 1901. április 11–13. között három mérkõzésen tisztelettudóan leckét
vettek a futball feltalálóitól. A BTC, az MFC és a MÚE válogatottjai elõször a Richmond,
majd kétszer a Surrey csapatától kaptak ki a „magyar footballsport nagyhetében”. Jólle-
het a válogatott nem keltett csalódást, a könyörtelen szakíró azért feljegyezte, hogy a
csatárok a kapu elõtt „teljesen rendszertelenül és fejvesztetten játszanak”.22

EGY DICSÕSÉGES ÉVTIZED

Nem sokat kellett várni az országok közötti mérkõzésekre sem. Néhány városok
közötti „rambler” (utazó, kiránduló) találkozó és a Bécsben lejátszott és 5:0-ás vere-
séggel végzõdött elsõ hivatalos nemzetközi válogatott meccs után a magyar közönség
a nagy gyõzelem reményében várta Csehország csapatát 1903. április 5-re a Csömöri
útra. És valóban: mindössze néhány percet kellett várni, hogy megszülessen a magyar
foci történetének elsõ válogatott gólja: ezt Sipos kapus lõtte – egyelõre még a saját
hálójába. Aztán a ferencvárosi balszélsõ, Borbás Gáspár belõtte az elsõ „igazit” is,
majd a második félidõben a BTC-s Minder megszerezte a gyõztes gólt.

De nem csupán futballisták csalogatták a közönséget a Millenárisra. Voltak itt
atlétikai versenyek szép számmal – itt rendezték például 1897-ben az elsõ országos
bajnokságot –, és továbbra is rendszeresen megtartották a hagyományos pünkösdi
iskolai tornaünnepélyeket. Az 1899. júniusi játékokon ezerháromszáz diák vett részt,
a mûsorban szertorna, majd különféle versenyek és bemutatók szerepeltek, végül pe-
dig labdajátékok: pl. „a budai körméta, nagyméta, sintérméta, lapdahajsza, lapdakergetõ,
a határrugó, valamint rugdaló és füleslapda játékai. […] Egyébb játékok közül különö-
sen mulatságosak voltak a kötekedõ és tolvajüzõ névre hallgató futójátékok.”23

Az 1901. május 24–25-i tornaversenyre már csak „hatványozott protekcióval” lehe-
tett helyet kapni. A négyezer tornász hatalmas közönség elõtt bemutatott szabadgyakorla-
tának oly nagy sikere volt, s „a közönség annyira el volt ragadtatva, hogy megismétlésü-
ket kívánta és József kir. herczeg óhajtására a tornászsereg a legtökéletesebb pontossággal
bemutatta a szebb összetételeket”. Játékversenyek következtek ezután, melyben a hetven
intézet diákjai nagy tetszés mellett mérték össze tudásukat. Ugyancsak az országos tor-
naverseny adta 1903. május 31-én a Magyarországi Torna Egyletek Szövetsége zászló-
szentelõ ünnepségének kulisszáit, ahol a zászlóanya tisztét Auguszta fõhercegnõ vállalta.
Az 1905. május végi bemutatóra ismét több mint négyezer diák sereglett össze a Mille-
nárisra, s a tornaverseny a következõ években is mindig nagy eseménynek számított.24

22 Sport–Világ, 1901. 04. 14.
23 Herkules, 1899. 07. 15.
24 Vasárnapi Újság, 1899. 07. 02., 1903. 06. 07., Athenaeum, 1901: 90–91.
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A kerékpárversenyek a századvégen már igen tekintélyes számú érdeklõdõt vonzot-
tak. Az egy- és többüléses gépek vezetéses-, térelõny- és sprintversenyein kívül olykor
kerékpárpóló-meccseket is rendeztek a Millenárison. Az elsõ számú kedvenc továbbra
is a verhetetlen Gerger volt, akit már megjelenésekor nagy tapssal köszöntött a közön-
ség. Gerger rendre igazolta is klasszisát, s az akkoriban divatos „embervezetéses” –
többnyire kvadrupletek (négyüléses kerékpárok) szélárnyékában futott – versenyeket
éveken át fölényesen nyerte. Mellette Rottenbiller, Wiegand, valamint Papp Ferenc és
Kessler Albert képviselte a legmagasabb szinten a hazai pályasportot. A lapok tudósí-
tásaiban állandóan ott szerepeltek a versenyeredmények, a képes magazinok pedig
szívesen közöltek képeket a futamokról.

Mégis, az egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ kerékpárosság 1899-ben csaknem
halálos döfést kapott. Egy fõvárosi rendelet évi ötforintos adót vetett ki minden bicikli
után, ami számottevõ bevételt nem hozott ugyan a kincstárnak, a biciklizést azonban
alaposan visszavetette: a MAC és a BTC szakosztálya idõlegesen megszûnt, a pályasport
haldoklott, a szövetség passzivitásba vonult, s az egyesületeknek maguknak kellett verse-
nyeiket megrendezniük. (1903-ban például az Aquila, a BTC, a Condor, a Csillag, az
Edison, a Hunnia, a Jóbarát, az MTK, a Nemzeti, a Vándorkedv és más egyesületek
rendeztek versenyt a pályán.) Ráadásul éppen ekkoriban volt felfutóban a futball, ami
sok nézõt – és persze bevételt – vont el a kerékpárversenyektõl. A századelõ pangásának
országszerte számos pálya esett áldozatul: a valaha közel két tucatnyi velodrom közül
1905 végére már csak a Millenáris volt üzemképes (Szittya 1942: 106).

A hatóságok lassan felismerték a helyzet tarthatatlanságát, s a fõvárosi közgyûlés
1911 elején eltörölte a kerékpáradót. Ekkora már egyébként is kezdett magához térni
a kerékpársport. A körülbelül 1905-ig tartó hanyatlást több szerencsés egyéni kezde-
ményezés állította meg. Elõször Wiegand rendezett fogadásos versenyeket a Millená-
rison – ez már önmagában is nagyban fokozta az érdeklõdést –, majd hamarosan új
spektákulum segített visszahódítani a hûtlen közönséget. A motorvezetéses versenye-
ket Posszert János hozta be Magyarországra 1902-ben, s pár év múlva a Millenárisra is
bedübörögtek a lángcsóvákat lövellõ, behemót „steherek”. Az új versenyág eleinte
csak konkurált a repülõversenyekkel, majd jócskán háttérbe is szorította a „flyereket”
(Borbély 1984: 42, Szittya 1942: 106).

Az 1906. évi kerékpáros versenyszezon valódi szenzációval kezdõdött: június 17-én
a fekete bõrû „villámember”, Woody Headspeth is rajthoz állt, és két számában ké-
nyelmesen leiskolázta a mezõnyt. Ugyanekkor mélyütés érte a Millenárisra csak nem-
régiben beköszönt motorvezetéses szakágat, mivel az 1912. december 31-ig szóló újabb
bérleti szerzõdés feltételéül a fõváros közgyûlése a motoros edzések és versenyek hala-
déktalan beszüntetését szabta. A tiltás ellenére megtartott motoros tréningek ellen
1907. nyár elején több lakossági panasz is érkezett, s mivel a vádat a helyszíni szemle
igazolta, a stehereseknek a szerzõdés felbontásának terhe mellett távozniuk kellett a
pályáról. A motorosok kiebrudalása sokat ártott a biciklisport népszerûségének, Posszert
és csapata azonban a Monarchia más tartományaiban – ahol a fogadási üzletágban
több pénz forgott, s úgy látszik a környéken lakókat is kevésbé zavarta a zaj – kiváló-
an megtalálta a számítását.25

25 Közgyûlés 1906: 1148. sz. Székesfõvárosi tanácsi határozat kiadása. 1907. július 1. BFL 1407 b, 234/
1896–VI. doboz 149.870/1907–VI. sz.
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1907. október 27-én tizedik születésnapját ülte a magyar futball, de az ünnepség
nem sikerült valami fényesen. Minden azzal kezdõdött, hogy a Cricketterek az MLSZ
büntetõbojkottja miatt nem jöhettek Magyarországra, így a tíz év elõtti meccset nem
lehetett megismételni; ehelyett a BTC a Vienna FC-t fogadta. A nyirkos idõ miatt
ráadásul csak ötezer nézõ gyûlt össze, s miután Kárpáthy Béla a szövetség elnöke
elvégezte a kezdõrúgást, régen látott gyönge játék fejlõdött ki a két csapat között. A
második félidõ tetszetõsebb futballt hozott ugyan, de nem elég, hogy a gólhelyzeteit
sorra elpuskázó BTC éppen csak kiharcolta a döntetlent, a késõi kezdés miatt a meccs
majdnem sötétben fejezõdött be.

Az ügyetlenül végzõdött születésnap azért nem szegte kedvét a rajongóknak, és
november 3-án ismét jókora közönség – s elsõ ízben filmkamera – jelent meg a
magyar–osztrákon. Az MLSZ a látványosság kedvéért még egy csapat postagalambot
is hozatott, hogy azok az eredmény hírét alkalmas idõben megvigyék több európai
fõvárosba. A hatezer nézõ nagy megelégedésére a mérkõzés végén felbocsátott hírnö-
kök a magyar csapat 4:1-es diadaláról szóló jelentéssel keltek útra.26 1908. április 5-én
újabb szép gyõzelem született a Millenárison. Az elõször telt ház – mintegy nyolcezer
nézõ – elõtt játszó válogatott Csehországot gyõzte le 5:2-re. A nézõszám késõbb to-
vább nõtt: 1909 Pünkösdjén három nap alatt három meccset játszott a magyar együt-
tes – összesen már több mint 30 ezer nézõ elõtt.

A labdarúgók tehát egyre több nézõt vittek a Millenárisra, s ez nézeteltéréseket
váltott ki a Budapesti Versenypálya Szövetség (BVSZ) berkein belül. Mivel minden
tagegyesület a még mindig legnagyobb befogadóképességû, s így a legnagyobb bevételt
ígérõ Millenáris versenypályát akarta megszerezni rendezvényei számára, a verseny-
naptár elkészítésekor nemegyszer éles vita kerekedett. A futballmeccsek már a század
elsõ éveiben komoly jövedelmet hoztak, olyannyira, hogy például a BTC az 1903-as
bajnokságban nem is akart elindulni, mert az akadályozta nagy bevétellel kecsegtetõ
külföldi mérkõzéseinek lejátszásában. (1905-ben azután, részben a többi egyesület
ellenséges magatartása miatt, valóban távolmaradt a küzdelmektõl.) Eleinte nem vol-
tak túl nagyok az ellentétek, mert az amúgy is halódó biciklisport magától visszavo-
nult, néhány év múlva azonban nagy versenyfutás kezdõdött az újra erõre kapó ke-
rékpáros egyesületek és a vezetõ futballklubok között. Csakhogy a szövetségen belül a
szavazatok túlnyomó többségével továbbra is a BTC, az MTK és a patinás kerékpáros
klubok rendelkeztek, amit különösen az új sikercsapat, az FTC sérelmezett. A klub
egyenlõ szavazati jogot követelt a BVSZ minden tagja számára, s ehhez 1906 tavaszán
a fõváros tanácsának közbenjárását kérte. Iszerék viszont azt nehezményezték, hogy a
csak 1901-ben csatlakozott, így a kezdeti kockázatból részt nem vállaló új tagok át
akarják venni a hatalmat. A szövetség alapszabálya nem változott, a törésvonalak
azonban egyre inkább láthatóvá váltak.27

Nem voltak elégedettek a kerékpárklubok sem. Fodor Ferenc, a Vándorkedv KE
elnöke azon kesergett, hogy júniusban még szinte lehetetlen a focistáktól kikönyörög-
ni a pályát, július–augusztusban viszont a közönség már nyaral. A kevés betévedõ

26 Pesti Napló, 1907. 10. 29., Sport-Világ, 1907. 11. 03.
27 Az FTC levele a fõváros tanácsához. 1906. április 7. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz 91.966/1906–IV.

sz. A BVSZ levele a fõváros tanácsához. 1906. június 5. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz sz. n.
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nézõ csak „az ürességtõl tátongó pályát, a rendezõk megnyúlt arczát” látja, mert a
rendezés 4–600 koronás költségeinek csupán a fele jön vissza a bevételbõl.28 Néhány,
az MKSZ-t tehetetlenséggel vádoló versenyzõ még ellenszövetséget is alapított és, a
Millenárist elhagyva, a mai Móricz Zsigmond körtér területén fapályát építtetett,
amit azonban 1912-es feloszlásuk után lebontottak (Borbély 1984: 43).

A pályabérlõk gondjai szerencsére nem zavarták meg a válogatott labdarúgók hazai
sikersorozatát. A nemzeti tizenegy 1909. november 7-én ismét Ausztriát fogadta. A
magyar csapat játékával rászolgált a gyõzelemre, az osztrákokkal szimpatizáló német
játékvezetõ azonban döntetlenre mentette a mérkõzést. A lapok még napok múltán is
fortyogtak a dühtõl, és mindennek elmondták a bírót: e „kómikus alak a nagy potro-
hával, az X sugár által megihletett lábaival […] tudása miatt bátran odahaza maradha-
tott volna”, ráadásul „eltagadhatatlanul pártos volt” – gorombáskodott a Nemzeti
Sport. A tudósító ugyanakkor éppen csak atyailag korholta a „kissé éretlen” nézõsere-
get, fölidézvén a pillanatot, mikor „a jó ázsiai publikum” felháborodásában megro-
hanta és alaposan elpüfölte a bírót. Az egészben csak azt tartotta aggályosnak, hogy
„a szerencsétlen sörös hordó dagadt képpel haza rohan és tolvajt kiált” – és rossz
hírünket költi.29

A „Mili”, ahogy ekkoriban már kedvesen nevezték, ezt követõen nem sokáig adott
otthont a válogatott mérkõzéseinek. A BVSZ belviszályainak logikus következménye-
ként lassan felépültek a nagyobb nézõterû klubpályák – az FTC, az Újpesti Torna
Egyesület (ÚTE), az MTK, a Postás és az óbudaiak stadionja, aztán sorban a többi –, és
a Thököly úti30 sporttelep kezdett veszíteni jelentõségébõl. Az 1911-ben némelyek
által már csak „agg Millenárisként” emlegetett pálya azonban még egyszer parádés
délutánnal kápráztatta el a nézõsereget. 1911. október 29-én vasárnap utolsó mérkõ-
zését játszotta itt a válogatott, s mintha csak megérezte volna, hogy már sosem tér
vissza ide, pazar teljesítménnyel búcsúzott. Az ellenfél az a svájci tizenegy volt, amely
az év elején gyengébb összeállításban Zürichben 2:0-ra legyõzte a magyarokat. A talál-
kozóra addig soha nem látott tömeg, tizenötezer nézõ ment el. „Túlzsúfolt tribünök,
emberfalanx a korzón, hatalmas embergyûrû a pálya körül, végig ahová nézünk em-
ber-ember hátán” – emlékezett a tudósító. A meccs csak három órakor kezdõdött, de
a bejáratnál már délben hatalmas áradat tolongott. A mérkõzés kezdete elõtt azonban
„felbomlott minden rend. A pálya nagy kapuját betörte a tömeg, elsöpörte a jegysze-
dõket, rendezõket és vad rohamban zúdult a fenntartott hely közönségének nyaká-
ba.” A vörös bársony plüssel keretezett páholyok urai hasztalan tiltakoztak, tûrniük
kellett a méltatlanságot. A játék azután mindenért kárpótlást nyújtott, a 9:0-ás vég-
eredmény a válogatott addigi legnagyobb arányú gyõzelmét jelezte. A tömeg gyönyö-
rûségében a hatgólos Schlosser Imrét és Bíró Gyulát, a mezõny legjobbját, vállon vitte
az öltözõbe.31

És talán éppen a nagy siker és az ünneplõ tömeg vitte el a Millenárisról a válogatott
meccseket. A futball egyszerûen kinõtte a pályát, amit az is bizonyított, hogy egy
28 Sport–Világ, 1909. 01. 23.
29 Nemzeti Sport, 1909. 11. 13.
30 A Csömöri út e szakasza 1906-tól Thököly Imre nevét viselte, amikor az egykori erdélyi fejedelem

hamvait Budapesten át Kassára szállították.
31 Sporthírlap, 1911. 10. 30.



128 Zeidler Miklós Egy régi pálya a polgári korban – a Millenáris Sporttelep

héttel késõbb az Ausztria elleni mérkõzésre már huszonötezer nézõ ment ki – az FTC
ez évben kibõvített Üllõi úti pályájára. Ezután itt és az MTK Hungária úti pályáján
játszották a hazai válogatott meccseket egészen a második világháború végéig.

A Millenáris az addig lejátszott – és utólag hivatalosnak elismert – tizenkilenc
hazai válogatott meccsbõl tizennyolcnak volt a házigazdája. (Egyszer a MAC margit-
szigeti pályája volt a helyszín.) Eleinte néhány száz fõs, késõbb nemegyszer tízezer
körüli nézõsereg gyûlt össze egy-egy játéknapon, s a pálya igazi otthona lett a váloga-
tottnak. E mérkõzéseken Magyarország csapata tízszer gyõzött, ötször döntetlenül
játszott, és csak az akkor toronymagasan világelsõ angoloktól szenvedett – három-
szor is – vereséget.

A MILLENÁRIS A FÕVÁROS KEZELÉSÉBEN

A nagy idõk tovatûnni látszottak. Újból és újból feléledt a hír, hogy a szomszédos
galopp-pálya elköltözésével a Millenárist is felszámolják. 1912 õszén a BVSZ nevében
Iszer Károly levélben tiltakozott a fõváros tanácsánál a terv ellen. Iszer rövid áttekin-
tést adott a pálya történetérõl s a hazai sport felvirágoztatásában betöltött szerepérõl:
a Millenáris – írta – „Sokmindennek kútforrása lõn. Felébresztette az ifjúságban a
szabadtéri játékok iránti kedvet, a nagyközönségben pedig azt a soha nem remélt
érdeklõdést, mellyel ma az egészséges embersport iránt viseltetik.” A telepet ráadásul
folyamatosan korszerûsítették: 1909-ben újabb, 40x10 méteres fedetlen emelvény épült,
valamint egy 168 m2 alapterületû szétszedhetõ tribün a kerékpáros pálya fordulójá-
ban, elkészült a nézõteret a betonteknõtõl elválasztó léckerítés és a 33x11,8 méteres
beton úszómedence a Földtani Intézet felõli oldalon, összesen mintegy tizenötezer
koronás költséggel. A 95–180 cm mélységû, vezetékes vízzel töltött uszodában a világ-
háború elõtt versenyeket is tartottak.32

Budapest törvényhatósága méltányolta ezeket az érdemeket, s 1915 végéig meg-
hosszabbította a bérleti szerzõdést, de új feltételként szabta, hogy a fõvárosi községi
iskolák hétköznap délután a pályát ingyen használhassák s versenyeket is rendezhes-
senek rajta. A közgyûlési határozat azt is leszögezte, hogy a terminus lejártával a
Millenárist sportcélokra nem adják bérbe.33 Pedig a pályán éppen ekkor a Gerger óta
a legmagasabb színvonalat képviselõ kerekesek hajtottak. Bihary József, majd Vass
Antal pályakerékpáros a nemzetközi mezõnyben is megállta a helyét, Vass pedig Ha-
vasi Sándorral a magyar kerékpársport egyik legnagyobb sikerét mutatta föl az 1913-
as berlini világbajnokság tandemszámában elért harmadik helyezésével. A Millenáris-
ról persze a kemény versenyek idején sem hiányozhattak a szórakoztató produkciók:
a Fõvárosi Kerékpár Egylet 1913. júniusi meetingjén például az MTK-s Kuczián Ist-

32 A BVSZ levele a Tanácshoz. 1912. november 28. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz 149.794/1912. sz. A
Millenáris sporttelepen lévõ felépítmények és egyéb tárgyak értékfelvétele. 1914. március. BFL 1407 b,
234/1896–VI. doboz sz. n.

33 Sporthírlap, 1913. 05. 12. Közgyûlés 1913: 394. sz. Ilosvay Gusztáv kultuszállamtitkár 1914 nyarán
felkérte a fõvárost, hogy a Nemzeti Stadion felépüléséig tartsa fenn a pályabérlõi szerzõdést, mert
Budapesten nincs más megfelelõ versenypálya. Lásd Ilosvay Gusztáv államtitkár leirata a fõváros kö-
zönségéhez. 1914. június 30. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz 88.811/1896. sz.
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ván mûkerékpáros tartott elõadást, s a „jól sikerült mutatványok nagy tetszést arat-
tak.”34

1913 októberében megalakult a „Budapest” Sportegyesület (BSE), a fõváros köz-
igazgatási, közoktatási és üzemi alkalmazottainak egylete, melynek elsõ szakosztályai
a labdarúgás, a torna, a tenisz és az atlétika elõmozdítását szolgálták. 1914 tavaszán a
BSE heti két edzésnapot kapott futballistái és az atlétái részére a Millenárison, s
alkalmanként az uszodát is használhatta. Egy ilyen júniusi délutánon csapott össze a
Milin a fõvárosi törvényhatóság kebelébõl verbuvált Kövérek és a Soványak gárdája.
A komótosan gurigázó Kövéreknél olyan potentátok léptek pályára, mint Malaky
Mihály és Szendy Károly tanácsnok, a késõbbi polgármester. A Soványak futósabb
stílusa ezúttal nem érvényesült, általános föltûnést keltett viszont a csapat néhány
tagjának – a játékban egyébként inkább zavaró – különleges arcszõrzete: pl. az aszké-
taforma Hessky Ferenc pompázatos szakálla és Uhmann István vasvilla bajusza. A
díjul felajánlott hordó sört a 2:1 arányban gyõztes Kövérek elosztogatták a jelenlévõk
között. A játékvezetõ nevét sajnos nem jegyezte fel a krónika, jóllehet az összes pályá-
ra lépõ közül õ viselte a legnagyobb pocakot (Máriásy 1941: 82–83).

A háború elõtt még egyszer fellendült a kerékpársport. Vasárnaponként felváltva
rendeztek országúti és pályaversenyeket, így a legjobbak mindkét kategóriában rajt-
hoz álltak, s a népes mezõnyök ismét szépszámú közönséget vonzottak a Millenáris-
ra. A budapesti városházán azonban nem szándékozták meghosszabbítani a bérletet,
a BVSZ pedig, mely az utóbbi években csak veszteséget termelt, a csõdöt elkerülendõ,
örömest lemondott bérleti jogáról. A fõváros 1915 áprilisában 16 500 koronáért váltotta
vissza a pályát, és ezzel a „Székesfõvárosi Millenáris Sporttelep” rövidesen a BSE,
valamint a budapesti közép- és polgári iskolák hivatalos sport- és játszótere lett. (Raj-
tuk kívül itt edzett még a BTC és, egy régebbi bérlet jogán, a Munkás Testedzõ Egye-
sület is. E kényszerû társbérlet olykor feszültséget teremtett: a BTC focistái egy alka-
lommal például egyszerûen lezavarták a pályáról a fõreálosok bajnoki csapatait.)35

Az új gazda azonnal felmérte a telep állapotát, s elrendelte az iskolások és egyéb
fürdõzõk elõtt mielõbb megnyitandó medence felújítását, vizének hetente kétszeri
cserélését. Ugyancsak sürgetõ volt a két fõtribün alapjainak és tetõzetének kijavítása,
valamint a tekepálya és a két teniszpálya helyreállítása. A munkálatok késedelem
nélkül meg is indultak s az uszodához már a nyár folyamán félszáz új fürdõkabin
épült. 1916 õszén lebontották az egyik kistribünt, s idõszerû lett a roskatag „A” és „B”
lelátó helyreállítása is. Közbeszólt azonban a háború, s az építkezések egy idõre leke-
rültek a napirendrõl.36

A pálya ekkoriban még éppen csak belépett a felnõttkorba, de már ekkor a legna-
gyobb hagyományokkal rendelkezõ budapesti versenytér volt. Játszottak itt a legneve-
sebb brit profi csapatok: a Southampton, a Tottenham, a Woolwich és a Celtic, az
amatõrök sorából pedig a Richmond, a Civil Service, az Oxford és a Cambridge. A

34 Sporthírlap, 1913. 06. 23.
35 Cserjési Károly testnevelõ levele a fõvárosi tanácsi VII. ügyosztályához. 1916. augusztus 10. BFL 1407 b,

76.395/1916. sz.
36 A Millenáris Sporttelep Intézõ Bizottságának határozatai. 1915. május 1. BFL 1407 b, 234/1896–VI.

doboz sz. n.
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Millenáris szinte a közönség „zarándokló helyévé” vált, egészen addig, amíg a felépült
új egyesületi pályák a szurkolók jó részét el nem vitték. A háború elsõ éveiben már-már
a lebontás réme fenyegette – az ide szánt villanegyed részére papíron már fel is parcel-
lázták –, a beállt pályaépítési bessz azonban megmentette a Milit.

Huszonöt éves fennállását végre megújult külsõvel ünnepelhette a Millenáris. Az
1921. február 6-i BTC–BSE házi rangadón a labdarúgó- és az atlétikai pálya egyaránt
„kitûnõ kondícióban” volt, a remek új gyep pedig feledtette a pálya „tradicionális
porfelhõit”. A sporttelep körül új betonkerítés húzódott, s ismét büszkén feszítettek
a „teljesen jó állapotba hozott tribünök”. A korszerûsítésbõl hátravolt még a kerékpá-
ros pálya, az öltözõk és az uszoda átépítése, de a rossz gazdasági viszonyok és az
elszabaduló infláció miatt ez egyre késett.37

Pedig jó szándékban igazán nem volt hiány. Amikor a Magyar Kerékpáros Szövet-
ség szeptemberben a tanácsnál felpanaszolta, hogy a fordulók immár veszélyesen ala-
csonyak, és a pályatest „borítása rengeteg módon rontja (sportnyelven »eszi«) a
kerékpárgummikat”, a fõváros két szakemberét németországi tanulmányútra küldte,
a modern kerékpárpályák megvizsgálására. A szakértõk komoly nehézségek árán – az
egyik berlini pályán mérés közben például karamboloztak egy tréningezõ kerekessel
– nyolc pályát vizsgáltak meg. A legjobbnak és egyben követendõ példának a drezdai
velodromot találták. A néhány „abnormális” mutatóval rendelkezõ Millenáris átépí-
téséhez az ideális mintát a két szakember beszámolója szerint egy 400 (esetleg 500)
méteres, betonépítésû, a fordulókban vasbeton szerkezetû, 82 km-es motorsebességre
méretezett fordulókkal épített, egyenesek nélküli ovális pálya adta volna.38 Több terv
is készült, majd 1922 tavaszán a közgyûlés úgy döntött, hogy a „Millenáris Sporttelep
és Iskolai Játszótér” kerékpárpályáját vasbeton szerkezettel újjáépítik. Elõször 1,6 millió
koronát, majd újabb 2,8 milliót, 1922 õszén további 18 millió koronát szavaztak meg
a korszerûsítésre, de a fokozódó infláció miatt ebbõl még a következõ évben is csak a
kisebb javításokra futotta.39

Nagy kár volt ezért a huzavonáért, mert noha a háború tragikusan megritkította a
kerékpárosok sorait – a „nézõsportok” közül csak a futball tartotta magát úgy-ahogy –,
versenyeket alig-alig rendeztek és a sportág évekig csak vegetált, a húszas évek legelején a
biciklizés ismét lábra kapott. 1921 augusztusában a hagyományos pompával rendezték
meg a kerékpáros virágkorzót, melyrõl Budapest legöregebb kerekese, a hetvenöt éves
Mandl Menyhért sem hiányzott. A bicikli-szépségverseny elsõ díját Julinácz Sebõ lugas-
szerûen feldíszített gépe nyerte el, melynek feliratából – „Él magyar, áll Buda még” –
talán nem csak az irredenta dac, hanem az újjászületõ kerékpársport bizakodása is
sugárzott. Legalábbis erre vallott, hogy csakhamar Posszert is visszatért az „elaggott
Millenárisra”, és motorvezetéses versenyeivel rövidesen stabil ötezres nézõszámot pro-
dukált. A tapasztalt pályabérlõ annyira felbuzdult sikerén, hogy nem sokkal késõbb
már nyitott és fedett pályának keresett helyet Budapesten.

37 Sporthírlap, 1921. 02. 03., 02. 14.
38 Az MKSZ levele a Tanácshoz. 1921. szeptember 22. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz sz. n. Bencze

István és Király Kálmán jelentése tanulmányútjukról. 1921. október 31. BFL 1407 b, 234/1896–VI.
doboz 130.771/1921–VII. sz.

39 Közgyûlés 1922: 712. sz., 1923: 162., 1334. és 1492. sz. Székesfõvárosi tanácsi határozat kiadása. 1922.
október 14. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz 134.162/1922–VII. sz.



131KORALL  7–8.

Ekkoriban röppent föl a hír, hogy Budapest tíz-tizenöt évre bérbe adná a pályát a
korszerûsítést és világszínvonalú velodrom felépítését ígérõ, tõkeerõs befektetõknek,
végül azonban a fõváros maga vállalta a munkát, s lassan tovább foltozgatta az inkább
generális átalakítást igénylõ kerékpáros pályát.

A MILLENÁRIS NAGY FELÚJÍTÁSA

Kirchknopf Ferenc, az MKSZ energikus új elnöke, ekkortájt kezdett tapogatózni a
nemzetközi szövetségnél egy budapesti világbajnokság rendezése felõl. A visszajelzé-
sek biztatóak voltak, s az ÚTE vezetõségében, Posszert hathatós közremûködésével,
hamarosan részvénytársaság alakult egy korszerû pálya megépítésére és üzemeltetésé-
re. A munkálatok 1924 végén megindultak, s mire a derék fõvárosi tanácsnokok észbe
kaptak, már állt is a közel kétmilliárd korona költséggel készült új velodrom.

A megnyitást eredetileg április végére tervezték, majd ez május 10-re módosult, de a
hideg idõ és a szurokpreparátum lassú szikkadása egyre csak tolta a határidõt. Június
20-ra végre az impregnált hosszanti fapallózat is elkészült, s a 450 méteres, 12–42°-os
dõlésû, 100 km/óra fölötti sebességre tervezett fordulókkal épített pályát 25-én bemu-
tathatták a közönségnek. A gyorsabb újpesti pálya hamar átcsábította a legnagyobba-
kat: az október végéig tartó elsõ idényben húsz versenyt rendeztek itt, míg a Millená-
rison csak négyet (Borbély 1984: 48, Kirchknopf 1925: 205–210). Mindez nem jelen-
tett egyértelmû fejlõdést a magyar pályasport számára, mivel a pályatulajdonos fõleg
a közkedvelt rövidtávú motorvezetéses futamokat favorizálta, a többi számot megle-
hetõsen mostohán kezelte. A flyerek és az idõfutam-versenyzõk eredményei nem is
igen javultak (Szittya 1942: 109).

A világbajnokság ügye eközben fordulatosan alakult. Budapest eredetileg az 1927-
es versenyekre pályázott, de annak rendezését Németország kapta. A következõ évre
Hollandiát jelölték ki, Magyarországnak így az 1929-es világbajnokság jutott. Csak-
hogy a hollandok, akik 1928-ban olimpiát is rendeztek, nem akartak saját maguknak
konkurenciát teremteni és lemondtak a kerékpárversenyrõl, amit viszont a magyarok
örömmel átvettek. Vagyis csak átvettek volna, mivel a történetben újabb csavar követ-
kezett. A hollandok ugyanis utólag mégis visszakérték a rendezés jogát, amibe Ma-
gyarország bele is egyezett – az egyéves haladék jól jött volna –, de cserébe az 1929-es
versenyeket kérte. Ám Los Angeles már megkapta ennek a jogát, a további halasztást
pedig a magyarok már nem fogadták el. A holland–magyar disputa végére az Union
Cycliste Internationale (UCI) 1928. február 3-i döntése tett pontot, amely végleg Bu-
dapestnek ítélte az 1928-as kerékpáros világbajnokságot. Most már csupán az volt a
kérdés, hogy a rivális velodromok közül melyik rendezze a pályaversenyeket. Az MKSZ
közbenjárására ugyanis az UCI visszavonta az újpestieknek tett korábbi ígéretét. Ez
természetesen nagymértékben megnövelte a Millenáris esélyeit, ahol ezekben az évek-
ben egyébként is komoly változások zajlottak.

A BSE elnöki posztját 1921 végén Purebl Gyõzõ fõvárosi tanácsnok foglalta el, s
ezzel új korszak kezdõdött az egyesület és a pálya történetében. Néhány esztendõn
belül nyolc új szakosztály alakult, köztük a kerékpárosoké, a motorosoké és az ököl-
vívóké, akik lassan mind beköltöztek a Millenárisra. Az egyesület taglétszáma óriásira
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duzzadt, lassan elérte a hétezret, és a javuló gazdasági helyzetben a fõvárosi források
is bõvebben csordogáltak. 1926-ban felépült a BSE hármashatár-hegyi turistaháza,
amelyhez 1928-tól már betonút vezetett. Nem volt meglepõ, hogy az egyesület saját
sporttelepet kívánt, s 1925. október 27-én a fõváros tanácsánál be is jelentette igényét
a Millenáris átvételére (Leitgib 1931: 340, Máriásy 1941: 76).40

Purebl hatékony közbenjárásának köszönhetõen a fõvárosi közgyûlés 1926. febru-
ár 3-i határozatával a versenypályát tízéves ingyenes bérletbe át is adta a „BSE-nek –
ezt a következõ év végén 1941-ig meghosszabbította – s csak az úrijog szokásos elis-
merésére kötötte ki az évi tíz aranypengõs jelképes összeg kifizetését. A budapesti
iskolásoknak délelõtt továbbra is rendelkezésére állt a telep, sõt néhány iskola a dél-
utáni órákban is tarthatott itt foglalkozásokat.41 Az új bérlõ májusban helyszíni szem-
lét tartott, s megállapította, hogy „a 30 éves hatalmas fatákolmány alapja korhadt s
összeroskadással fenyeget”. Júliusban a fõvárosi közgyûlés 1,2 milliárd koronás, ké-
sõbb újabb félmilliárd koronás kölcsönt szavazott meg a tribünök újjáépítésére (Leitgib
1931: 342).42

A Millenáris telep átépítésével a kor két neves sportépítészét, Hajós Alfrédot és
Mattyók Aladárt bízták meg, akik elõzõleg már többször is dolgoztak együtt. A kivi-
telezést az Országos Építési Rt. vállalta – ennek igazgatója az a Lauber Dezsõ volt, aki
1898-ban az elsõ kerékpáros országos bajnokságon megnyerte a 10 km-es pályaver-
senyt.43 Az építkezés 1927 októberében indult meg, a földmunkákkal 1928 márciusá-
ra el is készültek, s ekkor hozzáfogtak a betonpálya és a betontribün építéséhez. A
fõváros folyamatosan újabb pénzforrásokhoz segítette a BSE vezetõségét: 1928-ban
három ízben, összesen 631 ezer pengõre vállalt szavatosságot az egyesület által több
pénzintézetnél felveendõ kölcsönökre.44

A jótékony hatású tõkeinjekcióknak köszönhetõen a betonteknõ május végére elké-
szült, az ünnepélyes avatás napját pedig július 8-ra tûzték ki. A lapok jó elõre közöl-
ték, hogy vasárnap délután „a rendõrzenekar muzsikája, az Elektromos dalárda éneke
és ünnepélyes szónoklatok után átadják a pályát a hivatásának”. A megnyitó idejére a
pályára várták a Budapest csillagtúra beérkezõ résztvevõit is. A fellobogózott Millená-
rist köszöntõ „nívós és finom ünnepélyre teljes számmal vonult fel a BSE tiszti kara”

40 Felkay Ferenc tanácsnok feljegyzése. 1936. február 3. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz 86.912/1936–
VII. sz. 3–19. lap.

41 Közgyûlés 1926: 54. sz., 1927: 1578. sz. Csak tíz év múlva derült ki, hogy a bérleti szerzõdést nem írták
alá, ám mindkét fél tartotta magát a megállapodáshoz.

42 Közgyûlés 1926: 834. sz.
43 Hajós Alfréd (1878–1955) építész. Legismertebb sportépületei a Megyeri úti stadion (1922), a Nemzeti

Sportuszoda (1930) és a Pünkösdfürdõi strand (1935), de számos vidéki sporttelepet is tervezett (Balas-
sagyarmat, Kaposvár, Miskolc, Pápa, Szeged). Ideális stadion címû 2. díjas pályázatával megnyerte az
1924-es párizsi olimpia szellemi versenyét. Mattyók Aladár (1879–1960) mérnök. Legismertebb sport-
építészeti munkái az Üllõi úti FTC-pálya (1910–1911, újjáépítve: 1920–1921), a Testnevelési Egyetem
néhány épülete (1925) és a Beszkárt (ma BKV Elõre)-pálya (1929), valamint strandfürdõk és sporttele-
pek országszerte. Lauber Dezsõ (1879–1966) építész. 1906–1915-ig a Magyar Olimpiai Bizottság titká-
ra, 1913-tól fõvárosi mérnök. Õ építette a tátralomnici bobpályát (1909) és a budapesti golfpályát
(1910). Fiatal éveikben mindhárman jeles sportemberek, késõbb sportvezetõk voltak. Lauber magyar
bajnokságokat, Hajós világversenyeket is nyert.

44 Közgyûlés 1928: 123. és 774. sz., 1929: 37. sz., BSE 1928: 16., Jelentés 1939: 27.
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és közel négyezer nézõ. Az ünnepség a Himnusszal kezdõdött, majd Purebl és Muzsa
Gyula, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke mondott beszédet. Ezután a Magyar Hi-
szekegy következett, végül a régi idõk bajnokai – Bäumler Ede, Greiner, Frisch Már-
ton, Kellner Gyula, Kirchknopf, Lauber, Posszert, Püspöky Sándor és Vass – vonul-
tak fel kerékpáron egykori gyõzelmeik színhelyén. Aki pedig éhét vagy szomját óhaj-
totta csillapítani, azt György Viktor, a pálya ifjú vendéglõsének büféje várta. A ren-
dezvény savát-borsát természetesen a versenyek adták. Sikert aratott a kezdõk kétezer
méteres versenye és az ökölvívó olimpiai válogató is, de a leglátványosabbak megint a
motorvezetéses futamok voltak.

Maga a pálya jelentõsen megváltozott. Szintjét 1,7 m-rel lejjebb vitték, s a kiemelt
24 ezer m3 földet a körtöltésbe, valamint a jócskán megemelt fordulók alapjába épí-
tették. A 415 méterre rövidült pálya kitûnõ minõségû betonborítást kapott, 100–110
km-es sebességre tervezett szögállása az egyenesekben 12°, a fordulókban 38,9° volt. A
célegyenesben megépült a ma is álló háromezres tribün, a körlépcsõn, és a fordulók-
ban megemelt lelátókkal immár teljesen körbeérõ töltés betonlépcsõin pedig további
tizenegyezer nézõ talált helyet. (Hivatalosan tehát 14 ezer, némi kényelmetlenség árán
azonban akár 18–20 ezer ember is elfért itt.) Az esti versenyek világításáról nagy
fényerejû lámpák gondoskodtak. A sporttelepen továbbra is lehetett atlétikai verse-
nyeket rendezni, a 100 méteres sprintegyenessel immár nem rendelkezõ futókör hossza
azonban 367 méterre csökkent és a futballpálya is valamelyest kisebb lett (110x64
méter).

A velodrom megrövidülése miatt a betonteknõn kívülre szorult az új kabinokkal,
szekrényekkel, közös öltözõvel bõvített, immár inkább strandfürdõként szolgáló
medence és a gyermekek részére készült új lubickoló. A nagytribün alatt kapott helyet
a BSE impozáns méretû társalgója – itt késõbb tánctanfolyamot, bálokat szilveszteri
tombolát és egyéb összejöveteleket rendeztek –, továbbá az egyesületi és szövetségi
helyiségek, a modern öltözõk és zuhanyozók. Télen a sporttelep természetes jégpályá-
ja is a tagok és a nagyközönség rendelkezésére állt (Borbély 1984: 50, 110, Leitgib
1931: 345, Szittya 1942: 109).45 Ezzel felépült „Európa egyik legjobb fekvésû és legmo-
dernebb versenypályája”, s a finanszírozásban nagy segítséget nyújtó fõvárosi közgyû-
lés is elégedetten állapíthatta meg, hogy a pálya „teljesen megfelelõ […] az elszámolás
teljesen szabályszerû”.46 Mindez megadta a kegyelemdöfés az újpesti pályának. A vi-
lágbajnokság rendezésérõl lemaradt, periferikus fekvésû fapályát hamarosan lebon-
tották.

A pályások alig kezdtek szorosabb barátságba lépni az új vonalvezetésû Millenáris-
sal, máris nyakukon volt a XXXI. kerékpáros világbajnokság. A versenyeket augusztus
15–20. között rendezték szép számú közönség elõtt a Mili betonteknõjén. A gyakorló
idõszak meglehetõsen rövidre sikeredett, és ez meg is bosszulta magát, hiszen éppen a
hasonló színvonalú pályákhoz szokott külföldiek kerültek elõnybe a házigazdákkal
szemben. Ez azután az eredményeken is meglátszott: a magyarok mindössze az or-
szágúti versenyben csíptek el jobb helyezéseket. A világbajnokság ráadásul – addig

45 Sporthírlap, 1928. 07. 07., 07. 09., Új Budapest, 1928. 07. 07., 07. 14., BSE 1928: 35. A BSE tájékoztatója a
fõváros tanácsának a Millenáris sportteleprõl. 1936. február 20. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz sz. n.

46 Közgyûlés 1929: 37. sz.
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példátlan módon – anyagi veszteséggel zárt, igaz, a világszövetség szakértõi részérõl
nagy elismerést kapott az „óramû pontosságú lebonyolítás”, ami Szittya Rezsõ fõ-
rendezõ munkáját dicsérte (Szittya 1942: 109).

A MILLENÁRIS HÉTKÖZNAPJAI

A világ legjobb kerekeseinek látogatása újból föllendítette a kerékpársport iránti
érdeklõdést. A Millenáris Európa egyik leggyorsabb pályája volt, mind a motorvezeté-
ses, mind a sprint- és idõfutam-számokban számos csúcs született itt. Új tehetségek
tûntek fel – például Szekeres Béla, Istenes János, Györffy Imre, késõbb pedig Orczán
László –, a legnagyobb fejlõdést mégis a BSE fiatal kerékpáros szakosztálya könyvel-
hette el: tagjai tíz év alatt harminc magyar bajnoki címet szereztek (Máriásy 1941: 94).

Hamarosan labdarúgó mérkõzést is láthatott a Millenáris közönsége. 1928. szep-
tember 8-án az itt készülõ Nemzeti Sport Klub fogadta az ÚTE gárdáját, s meglepetés-
re 2:1-re gyõzött is. A kiváló meccs hangulatát tovább fokozta, hogy a hajrában egy
újpesti játékost kiállítottak, amiért a kõkemény Fogl-fivérek haladéktalanul revánsot
vettek egy jó kis verekedés formájában.

De nem csak a futball és a biciklisport tért vissza a Millenárisra. Már 1928-ban
egymást érték a felújított medencében tartott úszótanfolyamok, s az uszoda az elsõ
évben ezeken kívül is közel húszezer vendéget fogadott. (A medencét esténként, és
néha nyáron is, a BSE 1929 szeptemberében alakult úszószakosztálya használta.) Rend-
szeres edzéseket és versenyeket rendeztek a Millenárison a motorosok, az atléták, a
teniszezõk, az ökölvívók, a tornászok és a birkózók is. Hétvégeken és ünnepnapokon
évi átlagban százhúsz meccs és verseny zajlott le az újjávarázsolt sporttelepen.47 Min-
den rendben volt tehát – de csak látszólag. A fölvett kölcsön kamatterhei ugyanis
olyan magasak voltak (évi kb. hetvenezer pengõ), hogy a Millenáris deficitje a pá-
lyabevételek és a fõváros bõkezû támogatása ellenére is évi tízezrekre ment. További
gondot okozott a mellékes bérleti bevételek kiesése: a vendéglõs csõdbe ment, üzletét
elárverezték, a telepen kitett hirdetések bérlõje pedig egyszerûen nem volt hajlandó
fizetni.48

Az anyagi bizonytalanság azonban nem rontotta az eredményeket. A BSE labdarú-
gói több ízben megnyerték az amatõr bajnokságot, és a vízilabdázók is rendesen az
élcsoportban végeztek, egyszer még a bajnoki címet is elnyerték. A kerékpárversenyek
is visszanyerték népszerûségüket, s bár 1930-tól ismét kissé egyhangúvá vált a prog-
ram – az új versenyrendezõk az újpesti recept szerint a látványos motorvezetéses
futamoknak adták a fõszerepet –, Szekeres Béla személyében olyan kivételes képessé-
gû sportember tûnt fel, akinek a kedvéért közel két évtizeden át sok ezren zarándokol-
tak el a Millenárisra (Borbély 1984: 52).49

A harmincas években a lassan hagyományossá váló – 1928 óta megrendezett –
munkás-sportünnepélyek számára szintén a Millenárist bérelték ki. Az általában két-

47 Jelentés 1939: 29.
48 BSE 1929: 24.
49 Jelentés 1939: 54.
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napos ünnepségeken sportversenyeket és tornabemutatókat tartottak, felléptek tánc-
csoportok és kórusok, s zárásként afféle szimbolikus életképeket mutattak be a prole-
tariátus szenvedéseirõl. A megfigyelésre kiküldött rendõrök jelentést tettek „a kapita-
lizmus kocsijába fogott munkásság, a mulatozók csoportja, a börtönök lakói” címû
életképekrõl, és gyanakodva méregették a robotos hétköznapoknak és a szocializmus
gyõzedelmes szellemének allegorikus csoportjait, ennél súlyosabb incidens azonban
nem történt.

A gazdasági válság nem kedvezett a sporteseményeknek – és különösen nem a
Millenárisnak. 1931-ben még tizennyolc nemzetközi pályaversenyt rendeztek itt, ez a
szám azonban évekig folyamatosan apadt, és hasonlóképpen csökkent az igazolt ver-
senyzõk száma is. 1934 júniusában tornász-világbajnokság zajlott Budapesten, a ver-
senyeket azonban a Beszkárt pályáján rendezték. Õsszel a Nemzeti profi futballistái
kiestek az elsõ osztályból, és a bérletet felmondták, ráadásul a rossz nyár miatt csekély
volt a strandbevétel, s a velodrom versenynaptára is eléggé foghíjas volt.

A kerékpárversenyek nézettsége a válság múltával hamarosan megnõtt, a második
világháború végéig nemritkán tízezer nézõ is szorongott a lelátókon (Kõ 1980: 49). Ez
azonban elsõsorban a pályabérlõk zsebét dagasztotta, a BSE nem sokáig tudta viselni
a felvett kölcsön és a kamatok, valamint a pálya fenntartásának terheit. Egymás után
oszlottak fel szakosztályai, utolsóként a labdarúgók és a kerékpárosok hagyták el az
egyesületet. 1936 elején a BSE fennmaradt tizenkét szakosztálya közül már egy sem
tartott edzéseket a Millenárison.

Lamotte Károly elnök és Leitgib János fõtitkár január 22-én levélben kérte a fõvá-
ros tanácsát, hogy a sporttelepet vonja vissza saját kezelésébe.50 A budapesti közgyûlés
hajlott is erre, s május közepén csakugyan visszavette a pályát. Elõször azonban az
egyesület és a sporttelep ügyeirõl kívánt tájékozódni. Egy hónappal késõbb leltárt
vettek fel a sporttelephez tartozó minden ingó és ingatlan jószágról. A lelátók, a
szabadtéri pályák és az uszoda, valamint tartozékaik mellett lajstromba került a ga-
rázs, a motorvezetõk boxai, a tekepálya, a fõépületen belül húsz öltözõ, tíz szoba,
három illemhely, öt lakás, három padlástéri és hét egyéb helyiség, az igazgatói iroda
és lakás, a mosókonyha, a díszterem, a vendéglõ, a szertár és a fürdõk. A pályákkal és
a lelátókkal nem volt komolyabb probléma, a felmérés azonban kiemelte, hogy a
romos kuglizót és az ugyancsak használhatatlan teniszpályát fel kell újítani. Az uszo-
da is sok fejfájást okozott. A tisztiorvosi vélemény szerint a Millenáris környékén
lakók „testi tisztasága sajnálatos módon igen alacsony színvonalon van”, ezért nem
elegendõ, ha a kvázi közfürdõként üzemelõ Millenáris uszodájának vizét csak hetente
egy-két alkalommal cserélik. A verdikt szigorú volt: a „poshadt szennyes mivoltánál
fogva pocsolyának” minõsülõ víz „közegészségellenes”.51

Az iratokból az is kiderült, hogy a BSE 1926 és 1928 között 96 ezer pengõ értékû
kölcsönt vett fel a fõvárostól, s mivel abból egy fillért sem fizetett vissza, tartozása az

50 A BSE levele a fõváros tanácsához. 1936. január 22. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz 86.912/1936–VII.
sz. A BSE még ebben az évben 1936-ban lemondott turistaházról és az egyik városligeti kiállítási csar-
nokból átalakított fedett teniszpályájáról is.

51 Csordás Elemér tiszti fõorvos jelentése a tanácshoz. 1935. december 3. BFL 1407 b, 234/1896–VI.
doboz 262.619/1935–XIV. sz.
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évek során a kamatokkal együtt 164 ezer pengõre szaporodott. A BSE ezenkívül a
fõváros által vállalt szavatosság mellett közel 680 ezer pengõ bankkölcsönt vett fel.
Az egyesület folyamatosan törlesztette e tételeket, ám 1935 végén még több mint 400
ezer pengõvel tartozott a hitelezõ takarékpénztárnak. Mivel a fõváros nem remélhet-
te, hogy a BSE a Millenárisnak, vagyis egyetlen komoly bevételi forrásának az elvesz-
tése után képes lesz a további fizetésre, le kellett írnia, illetve át kell vállalnia e tarto-
zásokat. A mérleg pozitív oldalán ugyanakkor ott állt az a mintegy 736 ezer pengõ
értékû beruházás, amit a BSE bérletének tíz éve alatt a Millenárison megvalósított.52

A fõváros tanácsának határozata értelmében a visszavett versenypályát elsõsorban
a tanuló ifjúság testnevelési és sportcéljaira kellett felhasználni, de azért a verseny-
sportot sem ebrudalták ki.53 Kár is lett volna számûzni a versenyzõket, mert itt ké-
szült a berlini olimpiára Orczán László, a harmincas évek legsikeresebb sprint- és
idõfutamversenyzõje. Orczán már 1933-ban a nemzetközi szinten is figyelemreméltó
41 km fölé vitte az egyórás pályarekordot, az olimpián pedig az 1000 méteres állóraj-
tos verseny elõfutamában világcsúcsot javított, majd a döntõben elrontott rajtja elle-
nére kitûnõ hajtással végül ötödik lett (Borbély 1984: 53, Szittya 1942: 111).54

A harmincas évek utolsó harmadában a hazai pályasport átmenetileg kissé vissza-
esett, az MKSZ jóformán csak a bajnokságok megrendezését vállalta. A háború évei-
ben azonban ismét sok új tehetség jelentkezett, és a Millenárison is egyre több ver-
senyt rendeztek. Jóllehet 1939-ben a versenyek több mint egyharmada elmaradt a
rossz idõ miatt, mégis éppen ekkor kapott új impulzust a pályasport. Ebben az évben
megállapodás született az illetékes nemzeti szövetségek között, hogy évente kétszer
magyar–olasz–német–bolgár viadalt tartanak, egyszer itthon, egyszer idegenben. (A
fellendülést némileg ellentmondásossá tette, hogy azt a sportkapcsolatoknak a ten-
gelyhatalmakhoz fûzõdõ politikai barátságon alapuló javulása hozta magával.) 1939-
ben öt válogatott verseny volt Budapesten – olasz, német, lengyel, bolgár és „ostmarki”
ellenfelekkel szemben –, ezen kívül Bécsben két, Krakkóban, Milánóban, Szófiában
és Berlinben egy-egy alkalommal vendégeskedtek a magyar kerekesek. A rákövetkezõ
évben hat viadalon vettek részt a magyar válogatottak.

1941-ben aztán a biciklisport is megérezte a háborút. A Millenárison egy darabig
még telt ház elõtt zajlottak a versenyek, az egyre nyomasztóbb gumihiány, majd a
sorozatos behívások azonban lassan teljesen visszavetették a sportágat. Pedig a kerék-
pározás barátai nagy reményekkel néztek a jövõbe. Bíztak abban, hogy hamarosan
egy sor korszerû beton- és fapálya és szerényebb kivitelû emelt fordulós salakpálya
épül, s felmerült az is, hogy a tervezett nagy fedett sportcsarnokban állandó kerékpá-

52 Felkay Ferenc tanácsnok feljegyzése. 1936. február 3. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz 86.912/1936–
VII. sz. 3–19. lap. Fõvárosi tanácsi belsõ feljegyzés d. n. BFL 1407 b, 234/1896–VI. doboz 86.912/
1936–VII. sz.

53 Még távlati tervekben is számoltak a Millenárissal. Hajós Alfréd ekkoriban mutatta be legújabb stadi-
ontervét, amirõl Szendy polgármester pártolólag nyilatkozott a sajtónak. Hajós a megalkotandó Nem-
zeti Stadiont és a sportcsarnokot a régi Lóversenytér szomszédságában építette volna fel, s az így
kialakuló sportkomplexum északi részén a 15–20 ezresre bõvítendõ Millenáris Sporttelepnek is szere-
pet szánt.

54 Magyarország, 1936. 03. 04. Székesfõvárosi tanácsi határozat kiadása. 1936. május 14. BFL 1407 b, 234/
1896–VI. doboz 86.912/1936–VII. sz.
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ros pálya létesül. Amikor pedig 1942-ben ismét szóba került a Nemzeti Stadion felépí-
tése, kerékpáros berkekben arról tanakodtak, hogy egyenesen a csúcsdöntésekre speci-
alizálódott milánói Vigorelli mintájára kellene a budapesti velodromot felépíteni,
gyors, fedett fapályával és nézõtérrel (Szittya 1942: 112–116).

Az álmok gyorsan elenyésztek. A versenyek el-elmaradoztak a Millenárisról, a háború
végén ellátó alakulat rendezkedett be itt, az öltözõkben pedig több szökevény kerékpá-
ros is bujkált. Amikor az ostromlott város lakói 1945 februárjában elõmerészkedtek a
pincékbõl és szeretteik, lakásuk, ingóságaik keresésére indultak, sokan a Milit is felke-
resték. Az ostrom alatt a betonteknõt több száz kisebb-nagyobb belövés érte, a fedett
tribünt három nagyobb bombatalálat roggyantotta meg, a futókört és az atlétikapályát
mély gödrök csúfították. A bombatölcsérek látványa elszomorító volt, de szerencsére
nem hatott bénítólag. A romos Millenárist harmincezer pengõs költséggel lényegében
maguk a versenyzõk építették újjá, majd 1945. május 1-én megrendezték az elsõ pálya-
versenyt (Borbély 1984: 55, Képessy 1946: 301–302). Versenyzõk és rajongók összetarto-
zásának, a háború utáni ínségben felébredõ optimista szolidaritásnak igaz példája volt,
amikor egy 1945. júliusi versenynapon a hangosbeszélõ közölte, hogy egy Garai téri
hentesmester öt kiló kolbászt ajánlott fel az indítandó 40 km-es motorvezetéses fõver-
seny nyertesének. A futamgyõztes Pataki József a különdíjat, mint valami gyõzelmi
koszorút, elegánsan a nyaka köré tekerve lépett fel a dobogóra. Utóbb aztán, ahogy az
dukál, gratulálók, ismerõsök és versenyzõtársak egyaránt lecsippentettek a „trófeából”.55

EPILÓGUS

A felszabadult Millenáris továbbra is a legkülönbözõbb rendezvényeknek adott
otthont. A remek pályaversenyeken és egyéb viadalokon kívül rendeztek itt munkás-
gyûléseket – például mindjárt 1945. május 1-én, majd 1946 júliusában, amikor a
munkáspártok közös demonstrációján Rajk László, Rákosi Mátyás és Szakasits Árpád
mondott beszédet –, de nem hiányoztak a látványosságok sem: 1958. november vé-
gén a késõbbi sokszoros bajnok Marika Kilius–Hans Bäumler jégtánckettõs tartott
bemutatót a Millenáris korszerû fedett jégpályáján, 1959. szeptember végén pedig a
Berva motorkerékpár-cég fesztiválja várta az érdeklõdõket. A kissé reklámízû rendez-
vény elsõ napján, 26-án, a biciklizés históriáját fölidézõ „jelmezes kerékpáros revü”
szereplõi vonultak fel a „csontrázótól a modern Berváig”, másnap este pedig – noha
a délutáni versenyeket az esõ elmosta – útnak indult a huszonnégy órás állóképességi
verseny mezõnye is.56

A sportesemények közül kiemelkedett az 1949-es és 1954 budapesti fõiskolai világ-
bajnokság, melynek kerékpáros pályaversenyeit a Millenárison rendezték. A versenyt
részleges pályarekonstrukció elõzte meg, hiszen az északnyugati forduló már oly
mértékben megsüllyedt, hogy az alsó szélen futó versenyzõ a szó szoros értelmében
eltûnt a föld alatt. 1954 tavaszán teljesen feltörték a pálya betonját, a roskadt forduló-

55 A háborús Millenárisra vonatkozó adatok ifj. Pataki József szíves közlései.
56 Népsport, 1945. 05. 02., Szabad Nép, 1946. 07. 27., Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest Gyûjte-

mény, Plakáttár, 40.873. sz. és 44.136. sz.
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kat feltöltötték, az egyenesek dõlésszögét kiigazították. A pálya hossza 412 méterre
csökkent, a fordulók dõlése 36,6°, az egyeneseké 11,6° lett. A Millenáris új világítást
is kapott, immár huszonhat oszlopról ikerlámpák világítottak az éjszakai futamokon
(Borbély 1984: 110–111).57

A szabványhoz nem igazodó pályahossz miatt azonban a világversenyek lassan elma-
radoztak a Millenárisról. A hetvenes évek elejétõl kezdõdõen színvonalas küzdelmeket
és eleinte szép nézõszámot hoztak az Arany Mokka versenyek, melyeken a világ élvona-
lába tartozó kerékpárosok is rajthoz álltak, s a kedvükért a pálya 1974-ben új cement-
burkolatot kapott. Ám hamarosan a pályaversenyeket is utolérte az atlétika és a labda-
játékok sorsa. A televízió és a tömegszórakozás más formáinak terjedésével a Millenáris
is elveszítette nézõit – és versenyzõit; a számos sportág közül csak a pályakerékpár
maradt meg a stadionban. A pályaversenyeken, amelyeket valaha tízezres közönség láto-
gatott, s ahol híres közéleti személyiségek – köztük például Jávor Pál is – komoly
tétekben fogadtak a versenyzõkre, ma jószerével kevesebb a nézõ, mint az induló.
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