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Ada!ékok Uj pest történetéhez
(1948.í 95í )

]949, december 20-an lépett életbe az ]949. évi

WW. t(jrvény, ami ,,Budapest frivaros területének új

mególlapításarol', rendelkezett, A tarvény végre-

hajtásara 1950. januór 1-jén kertilt sor Ekkor jcitt létre

az új Budapest, a korabbi ]4 kerület helyett 22

kerülettel.
Az átalakulas soran 7 varost (BudaÍok' Csepel,

Kispest, Pesterzsébet, Pestszentlőrinc, Rákospalota és
(Ijpest) és ] 6 községet (Albertfulva, Békasmegyer,

Budatétény, Cinkota, MátyasíÖld, Nagytétény,

Pesthidekut, Pestszentimre, Pestújhely, Rókoscsaba,

Rakoshegy, Rakoskeresztúr, Rakosliget, Rdkos-

szentmihaly, Sashalom és Soroksar) csatoltak a

fövaroshoz. Ezzel egyidőben nagyaranyú terület.

rendezéstis végrehajtottak, ez alól Ujpest kivételvolt. A

,, B udap e s t főv óro s ke rül e t ei ne k me ga l lap íta s ar ó l,,

szóIo 4349/]949 (264) M.T. sz. rendelet a ftiváros M

kerüIetének (Újpestnek) hatórat íg5,l írta le: ,,A Duna

vaci áganak, majd az eglesiilt Dunanak középvonalán a

régi újpesti határon halad dél felé, majd a Palotai

szigettől nyuga.tra, a budai Duna-ag kÖzépvonalán a

sz.iget déli csúcsáig, innen a régi határvonalon aZ

újpesti vasúti t;sszekcjtő híd újpesti hídfőjéig; ettől a

vasúti tÓltés északkeleti oldalan a Göncr;l utcáig, a

Gönccjl utcan vissza a régi újpesti határig, a

hatawonalon, majd az Istvóntelki főmíihely területének

délnyugati oldala mellett a Budapest-Vác vasúwonalig,

innen a vasútvonal nyugati - eglúttal az Istvantelki

főmíihety keleti - oldalán az Árpad útig, az Árpad

úton, majd a régi Ujpest-Rákokospalotai k.tzös

hatarvonal mentén a közÓs határvonal elválasaig, ettől

a ponttól szintén a régi újpesti hatórvonal mentén

nyugat felé a Duna váci agaban lévó kiindulasi

pontig.'' Úipest területét 1 B, 1 négyzetkiIométerben

allapítja meg, a lakosok szamat 67.8ő3 fciben rögzíti,

Az adminisztratív végrehajtásra azonban csak ]950.

november l-jén került sot, ekkor alakult meg uglanis a

IV. kerületi tanacs. Elnöke Lenkei Laszló, elnök-

helybttese dr, Gálhidi Béla, titkara Fritz István lett.

Úipestet a ftivárosi tanacsban, Barna Imre, dr. Brezina

Lajos, Donogan Istvan, Galhidi Béla, dr. Hlavacs

Lajos, Komjóthy Laszló, Lenkei László, Mihalek

Ferenc, Nyéki Ferenc, Banki Dénes, dr Vaczi Miklós,

dr Vandor Béla és dr Vértes Jozsef képviselte.
(ljpest ]950, évi kaltségvetése 9,206.413 Ft kiadás

és 1.938'897 Ft bevétel volt,

A kcivetkezókben néhány dokumentum bemuta-

tósaval illusztraljuk ezt aZ időSzakot.

Ujpesten vá|asztották meg
az elsö magyar nöi po|gármestert

Á nd'pi demokrácia biztosította
nÍrlunli a tökéletes nöi egyenjogú.
ságot, amelynefu eredményeként
mg mr.rr l'ezetö poziciókat Íoglal-
nak al a niik a közigazgatás inté.
z.ósóben. Budapest hé.t nöi elöljá.
l'ója utítn most

*, szomrzódoa UJpest város nöt
vólrszüo|t pol$lrmesterÉvé.

Az ünnepélyes közgyűlésen ott
volt Dinnpés Lajos miniszterel-
niik, &rikoli. Mátyás és ,szo}casi's
.{rpád miniszterelnökhelyettes, az
I!ÍNDsz' a belügyminisztérium.
szaksz€fvezetek küldöttsó€e €é
mindenki' aki Ujpest városával
együtt akartá iinnepelní a demo.
ktácia nagy diadalát: lVtagyaror.
sz{tg elsó. nói polgármesterét.

A közgyűlés lelkes hangu|atban,
xiizfelkiáltással választotta meg
l.ijpest polgármtsterévé Döbr2nte|
KárolynÉt; akit fogadatomtétele
u|án Háá Árpád alispán üdvözölt. I
Mirjd Dtibrentciné meghatott han- l

Ujp€ot báro'niévcs tarvét kót
€e félév c.tt baJt&ik vésÍG'
bogy mesoldjt a hlsetr.bettk

l8kásfuyeii.
Dirrnyés tajos miniszterelnók

üdvözölte az új polgármesternöt
és kijelentette, trogy 6 polgármes.
terválasztás küliinijs jelentősége:

gon mondott köszönetet a
népének és e képviselótestület
a bizalomért.

HapgsúIyozta: munkájában
lesz, hogy

Maggarországon eiőször ú,ldsztat
tak nőt polgóflnestríLek.

Ez e tény cliemeÉs€ a n6k
munkÁiának

a népi demokráciában.
Jóbotu Magda az !ÍNDSz nevé.

ben' majd az újposti demokfati.
kus pártok veeetői üdvözölték' vé.
gül a katolikus, evangéIíkus' iz.
raelita egyhá?i $ezetők kórtók Is-
ten áldását mühödésére és igérték
meg támogatásukat.

(Fővórosi Napló
1948. máLjus 15.)
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&égaiilt Ulpeaten' 3.949- éví jrrxiua hs ü9- nfipJáB tartott ta:'.
náe siilée a lk-g.lnátal"

_-." 
."J*I*o.vgttsk; s$brgnteÍ. Károlyns pclgürneEtgri Dr Gálblüi Bé'

la polg*nng*tgrhalyettas1 sr fiúvat $yular Dr $sfum*dÍa ,frgxgBonil' s*nhn.tmÍ.
Bgaxs, PÍ.nt$r sánáqrné t*nfusnokok, sgántM l*tv*n a gaadasfuí tis3rosntÉlp,.

Erfr*1yí Ístvád a pánriigyi oaztály vonntűi| }r B$nh'i Béngg fsíigr#an* PJ-n*

tér f*rgua gnámr. fsaüt,. }r féegáy Hetlr1k ár.v, b-elniÍk de $aál iltlargtt iu*
a#k$nyvvtsst$. 

:

M.egj*lenik "a .tanácsiiléstn Dr BuÍ,g'g B*gg6 mínÍ'ant*rÍ. o*atá;ly.
t**á,g**g aa ÉptissiÍg3Í .}üinísxtcrlunból, fiígte3r Jünag a F.ővsrogt."Tgrvogést-
Ín't*g*t réggéró1, ra*ld*ák Jsnog a ssvÉrrgi,$tat*.grtÍ.kgÍ l{lv*tal r*saÉről

.és Farkas Príl s fóYáros résE6rő1.
Fotg*rncstgrgsszony e tanácsíildst nognyitja és iiröeJn*l itl-.

vst].l uu Épit3attelrt llrnr**i;"í'i',"valanÍ-nt n FdvÉrag kLkit}"frs&*rt ég fg]"t&
rí 6ket, hogy g ianácsiilés keretében isuortesaók a mogtárgyaláera kerlíl"ö
problénríkat.

Dr...*uigÍ-.$en$É -niE',qgfit. tFnássoq nng.ks*aönÍ, gr tiüvöglést ée

el#adja, ho#y 1 káp*colatben a kei.tilotí""
rtndgggr és hat*r negrillaBÍ"tása' H*tgxu1yoügal bsg$, g'kgritlatí rendsas'tr
nem agt J*lentí,.anít a nultbsn, hanen * a ÍX' keriitrat.ss$ÍTsüa*t átaIakt-
trísúnak pÉldóJfu& * 8 kariÍletak JtÍv#baa üskkaI fantos#hb funkcíót Jgl,*n-
ten*k, amely a {amukratÍkus. f*Jlsdc* során b*..ke11, bo'gÍ $öv*tkaagák" üíak
a ltgxntika&gra*bb írányítáo nargü a kögponti tár*ebÉaá,n, a l,aff$bt fnah*
cÍ'ót a kertilatek fogJák végexnJ-' Baa*]. nagsntinik, b*gr * köEtinsdgnek be
kol"}jen Járn* * ktlrpontben gőt a 1á.rosrondaaéaí t*r.vb** negJsls'itek a
stonszédsgüi rak.óogységek felvttúae, f*lbontJák r yárost arokra a tel.t*
piill$e1 réggekr** ac*!'yskb61 alakirltgL. sagyJában as as *l*n hggy 9*í *
nín*gfinapi ón*tb*n ü dolgoaúkgt ériatt, gsoh az ilgyr*h g karíllgtnél ngraü-
nak, gőt a psnn*ÍgyÍ fugkgtók i*.- $sak nn Írángedó fu*k*íók kerti].n*k g
kötponti- 1gaagntághos. Ás titÍ$vgs terv heretgsáEalüátr s,rra kell gantlolul' r
hogy a keriileteket ós a aaonsgáttsági lakóegyeÉgek*t wgorőrÍtgék.

B*nntnt$a a tsrk*pet, nol,y ggerínt 1íJ1r*stre nsm* a Táro**
ronüogég1 terr négr gsoueaéüságí egpudgat ál"lapít*t* wg' Erre alapul ar
a tcrv, bogÍ UJpe*t e].só koritleta !.eg.r váltogatlarul l{agybudapostnek,,
eEEa bsliil lepa n n6gy saonsaé#*ágí ogyeég, éa3eitíg"i}Jpeat*belvárog* IIJI
peat-gyárYárcg, UJpest*lilegygr és tljpeet*uJte1ep. Áa a* .olgondoIás, hogy
aa {IJtelep beÉ'pitég* utdn *gy $náltó kiiaigazgatáai kirgnáe!"taáget.fog

I
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kapuí, n nuígi& háron gü 'trjp*stt vároabánára f*g tÉruaggkgclní. Mog ke11',

á1iapítanÍ., hogy g te*ngt*.s hblyes-p és e ktÍ*Í.gnxgatáai bbrliltt ktlzpont-

Ja megÍtl.ot*a, lovábbÉ, hogg au uJte3'epí rásansk a klrendeltaég rsgrárg

hol ketltm bÍgtogítEnÍ tgril]-etEt' M*$ kell.álÍ-apltani' hogy a.kt.aI.nkult"

ce*trtrnokat.ho1 képa*lík aln hogp gaekgn n poutokon negÍel"e1.# s*a*i.á.}.íg'

}H1turá.].ta Í,nténnényske* és g .kpreskgilelu1 élgtet sÍre'a pontr* .arprj.t.

sák ÍÍ**gs' Ág a cdl, htgy erak ne eagnnn*ét sssragsa&ak el kii1önbijg6 '. 
.

helye}re* hangn ki k*ll 't'uitu'í a cgntrusak*t.'Kdri,.hogy ll}p**t rd. :

rtg régnér61 1g *zólJanah bonná, hagyan k#$n*I"ík o1 1 beygztást'.h-o*{

sat rÉg1óg kí*1ahithagx{}. Ág elnáv*zÉggknsl történe3-mí k*paEolg'tnkat

rettek Írdnyadóu]..

P*+'}ra]-mÍ"Etqgss*gg{LÍa*{c*qoklÁlqk{egyaágekbatárg.ínak. 
negvonáa* tatffit-gyár'á;os *s a eá*Ík kdt kgrillet nen jól .i
van metbatárosvan nert Bs ér*ntkatő hgtdyvonal ant ga.iíagnekti'ts f6utvo*i
.nalat 

uao*, autly.a hatvant. fsutvan*lbg $gna bel*. * tgrr *tnrÍ.at rz

n,iliu-i. i' !ffiri**utgal lakdtsnbs* ns[ns bereggtiÍl' *z kivthetetlen,
nhel.yet{ Javasolja a Hárl*"Kl.ge ürn}6* ég l,B1nin6an-utcg[ határvoualat :

ktJelBlní főforgii*r utvonál*ak* Ebbtn ar egptb*n a 1*kóegynég.hat*rTo,na
lg sn1ntén gbbc aa utvonalba ogna. A leÍ^ningon.rrtna falytatága aa tlJpe*t

uJtelepÍ.f,őutvanal' aue3.ynak üssYan g kÍ*sgtá*í *sabÉlyonrísÍ tErva. Ebbe

uotl*L$obb*n *s gimul bg]-s. *n glnererdst neg koll rÉÍ;tgutntní' ryr} a

ke1etÍ. várogrrínsugh a gyd.r:rárq*hng ntnnÍ. ksgg gínrgen' .tsf*uanÍ$x gy*rt.e*

rliletakgt a kgtgtÍ városr**grútr- * nyugatíra kell. rithelyosni, e Yá:ol$
fgkopatb* e*ü gsér esak hgtis TEn B&sn s régg*len a tsbbí stiitiE l*k*tt
vá*ugrcgu, **'tyt'n két ksrhár" tg al vnn bely*&Yg. snngb *l.nevexd*st ja*

vanol-$* ttJ B*ut,*Ístvrínt q}pk néreu nsgj elölai.
, hHi*i*gg" 4n*s*..pis*," g*q,t'- *pnssEgsm*gJegyxi, hogY feln*rill

Igtvá.*t*l*k átosato3"ás*ngb g problÉná'Ja ís- ;

.Dr üálh+3í fié}.apqtgá'{ngJlerhq}retlqr JavaeolJa a Fóti-ut-
tól éstat rtÍg *oTgqnn;k. }íegy*r.uJte1opn*k rB}.ú elnevegósét. :

$i"g}qkurt .ígrppla*i lgtvóate]-*} ftábospal'otától l}Jpesth*a l

csatt!tfip*ókffiyogatkondÍ.t$;oIIJpest-betrvárogll*ÜJpent.
gysrv#roa,,, nltJp*r.t-I*tvántel;k" ée "Hegyar*uJtslep'', nely utóbbl nví. .
tott kórüéeként fiiggöben tartaniló.

trtag J*tokoüm*s*:***k6n ; t.*iiret aken íoko[a, s.aínhá.n, krrxturköapunt .

ie IegE' &a iitórea teryben snorepel. a f#tí*ut és Megyeri.ut k.ere$stes'ó-
génsl a m*glévs í"akola n*1"[ett gey uJ 1sk1ta,.anelynak 

tor:r.g mfu Jórá '

ig v*n .bngyra.' g t$so-bon oÍirg6san mogópítenü6"-
' úe. $u{ga &gg$$' g";nl. .pgat-.-.;}"eq*egg;pi Enqko.t a köapontskat

ugr keil .* * r'iJn ]'egguek n*gspítva- Fdtdáut

an tckolákfttl at &?' e[v' hogy nÍnÉt nagasabb:endiÍ ínt#rnÉnprsl tan srs*
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a nssyübb fck*uatbn kerlí},, 6nnsk ÜaíTd hatÉsát neÉycbbra kai"l. udrateaní.

I

Polgármsgt+rngszony kérdésérc. B*'ghatní semgfi " tgnassnok kt-

Jalanti* bogy s sürsss*ut*á.baln elbelyeaott' ktitpontí kíalakulágt a Bargsg*
ute* g$iik roItá non fugJa nkailál"yng,nÍ,',mart at, 7ü üFre Yan taryegve a
ggólegitoní }"*hnt 9 figntrunn*k **rseg#.tt rr$ssgn otr"yalt Mr*ttir*, anelyre
sa{.ihséges.

{íliüqBb ll#.qq* Terrbe Tfifl vdYb egy nagynór*tíl egésas cet'*r
t€tngÍtsg*1 ant!.yban ogytitt }*nn#nak áü össstn agÉar*dei$yÍ gaarTgk.

.Tql.gÉ;ryF. 'qtql '*+gnq&1lsFet$fí*atc.ábanTaEfEy kongl*xrnn
*neiytan y*n a n$piAi"Cti rlgp*aatrily, tsle*ddo, nspktistotthcn, le{nyaBya*
ottbon, te1eyi i5tűál l .onásr gYefls €kotthon, óvods, köaponti honyha. UJpes-

t$n nost épfil- egy bétenaletau üTl*palnta, gnetr.vat, egésnségiigyí ksaponttá

ekarnak kiépí.terÍ..

ben berrn* u* ÍÍÍfláíil#*{*-:-fffitr':-ffi
rá v*gyr1nsgá'tó.íntáretat ia e:" [eb*t bol5*tni. ,'

T$1#.qÉL.{Íí.Fpsl F'*lmoriilt nr g t*rv íg,-hu5y az sT1*éptilet*
bgn e}he}yan*nd6 .t1ggtj.ory*s1 htrat'glben lehetne egy ki* vogrrÍx*gslú
l-abaratorír$üot J'dtegítgni,* Össge k*1}" hangotrni aaokat a funkcÍókat' ame

.lyek a tervbe vett üeriÍle"teknél nincgenet *egr Tfu{td n városnÉl uregvan
.nak 

Éa rÍrgu$tl '
lÉ.i*pnn {sqqlfiéritÍ.n nog.{ * Tár*-ut kísu6xe*Í*sp* .kogyax á[l

Ppx$Ér&.ep}or*aq$osrl árrtinnríben e fővÉros elkprdl s m&gp:
- , . : ,

épitlet*l,' xebcrltá*át. n 
..akknr a rfuos ís alk*'xül au é3ii}"etek 'bontáxát * 'HÉr

.&,B' rirdabal"tthat klbxtegítettsk, .hogy an éstÍIetek várogsaab*Iyorágl.agery*
pontbóJ. .lebontásra keriilntt. Htgi*aní-* feltöltétti.t.

i: Dr Ruísa ftgpgő eih'oggt..tgn&ppg negkiÍsaöni e ttrgyalást'
. ' . :  T f - * r - . "

.qm.ei.y.ne!sg*11enébenfogJákatnrYsketpegáI}"a3ítani-
,Á bizottság a taná'geÍllást elbagyJq.

Dr
$ffirt,ezetek, a pártok,

rcffiffiffi-s.uakszerveret, gtb. Á népis*ervek nap1rondÍ pantJaí
s rendÜs naplrenü*n kiviil i a választás nunkájának k1Értébe].ése és I{agybuda*
pest közÍgazgatásí egysé6ének negterentége.. Tudcurísulvdve

Több tárgy nen lévdn, Polgármegtergssroqs ál tanácsii].éet

Jegya6hönyvvet*ts
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A képen Döbrentei Károlyné
dr. Némethy Aranku

(1913 Újpest _ 1988 Budapest)
E r e detí fo gl ulk o zás a mu n k ás.

N emzet gy íílési képvi s elő,
1 g 4 s-Ig 5 0 1 között Újp est

polgármestere, Az 1 9 5 0.es
években jogi egyetemet végzett,

és mint a Leg1felsríbb Bíróság
bírája ment nyugdíjbu

(Képes Fígyelő, 7950. november 7,)
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resÍ ! í{*t.{'$firt*neÉi Ertesítő

ilil tÍfi UJ PE$T b;'i'-lffi}ffi
l$#''ffi'Hl.#stffiLffi*ffrugp-&t$der;€8r.l*e* ugÍd &ffifJfi*eisdn t$&p;1ffi3,$lütffiffiffi:

id *#tf*#€Üdl *ltd*r ét mdr*x xxrf múrn l*.i{mu-m'* - ***"*ffiy*
'ü4!b* B4ls+r*'.* t{*fre{.'tl Ülryt' B*fF| 

"'.{*Ár lE** b|í*'tá.*ld*ófl toÜtr l"* r* 'r,N;f;';:^*r'"*
{frí *eáG|e 'ir .|.{ l*e| p.fiid& Üá*w!JtrÚ}' l }rÉ fe tÚl*. i"ff#r . b hx;.:...'

. IniEl ffiísrBf' *'
| #ry s';íirr lába&
*'}$Í } fudÍ44i*r&*e* i 'eb- |* . i* r*x i* . ! [ ' " l**x* lÜár{w!J t tÚ} ' . -  | log .x t ' ! ' r** '  r " . rn rur rahí f f** ' . , "  ' . . . . . . ' , " . .  1" to ' l "on7tsP ' lo*É*ic

rwwx&ml[*[I tro16"}ö|t*}"4{tÜ' l*--ffi Ylgeb.l'*d{í* '' ..;i;';f3'' ': \':1.l.51J;Í1'l*!''Í
.,'}xfrfrfu* f,ttÉ| . *f*s$iÓ+- l*it.* le** **l **{r: ryl6' *| }ullűnpa}a*o |mffi, g: ** . .,'.;.. ffiffi;;4*\i'.*fr';.jqffmltrffi"ffi # | .'-m íffi :tí"***. l ffi * 

. . : ' .t#;.''*ffi il] i&ffi{'.'*j;#p,;
gi|ffi**
rffiffio"'cbü' i #a;*-$ * oi&lÍ&,, -\H,'ir ;ffiffi s'ffi#ffi ififfi#SffiS, lir,r*"',ffi;",ffi;{ffi fi{-T'qtffi[\t.;*
spjtffixffi ,*ffiffiffi Snlr#*t

ffiáfrH-ffif'-#*#''1*- *f,.'fo*sq;;;gryry*'n** ..' \ffi.ffi ffi ít;.*l *ffi1E;*;;ffi
ffilrffiJffiry *"ffil@F.***#l 

W!ffi
-sís.íMö#. b'Í'?d' l üöíds .{p I H*b*úf

ffi *xffi,m-
*

#
tr
l{

{rlfr}ó|

Cikkek a,,Kís Úis,Íg,', a ,,Fővárosi Napló'' és a,,Szabacl Nép,' korabeli számaiból
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ill.oilr'&lnlhályl . . r.it elnlor.i
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Lenkei Ldszló (1901 Bécs _ 1977 Budapest)
A középiskotdLt Újpesten a Könyves Ktilmún
Gímnázíumb an vég ezte. 1 g 4 5 -től dolg ozott Újp est
közigazgatásában. I9 50'! 9 54 között Újpest
tanácselnöke, majd elnökhelyettese, 1962-tdl ct
Hazaftas Népfront újpesti elnöke volt.

(Kis Ujság' 1950, Január 5.)

(Rendőrségi Közlöny' 19 5 0.)
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Az Ujpesti Torna Egylet krónikája*
(1885-1 925)

A technika és a modern kultura fejlődésével egyÍitt nőtt
naggyíthazánk legnagyobb gyrírvárosa, Újpest, és szinte
vele egy időben fejlődött a legkisebb kezdettől annak
reprezentativ egyesülete, az Újpesti Torna Egyesület' Egy
fé| évszázad előtt Újpest még jelentéktelen kozség volt a
főváros tőszomszédságában, de élt benne egy nemes'
minden szépért és jóért lelkesedni tudó Íiatalság, amely
hihetetlen gyorsasággal tudott az újpesti homokból viragzó
gy árv á|| a|atokat, v ir ágzó ip art, i zrro s kere skedelmet é s
életrevaló intelligenciát teremteni.

A magvetésnek ebben a termékeny időpontjában
alakult meg a mi egyesülettink, melynek 50 évi küzdelmes
munkájáról kell most lehetőleg hű képet vetítenünk
mindazok elé' akiket a maryar sport történelmének újpesti,
lila.fehér fejezete érdekel. 50 év hű történetét össze-
foglalni igen nehéz feladat, mert míg az utolsó 10-20 év
eseményei szinte élőképekben vonulnak el szemeink előtt,
addig az azt mege|őző időkről csak egy letűnt kor
távlatából, néhány szemtanú emlékeiből, vagy aZ újságok
gyér tudósításaiból szereáettink tudomást.

50 év nagy idő egy egyesület ttrténetéhen' A sors
különös kegye juttatott el bennünket ehhez a gyönyörű
jubileumhoz' amelynek küszobén szeretettel és hálával
kell visszagondolnunk azokra a kiváló vezetőkre, akik az
UTE történetének ugyanúgy kimagasló alakjai, mint ahogy
a vi lágt örténelemnek és minden egyes nemzetnek
megvannak a maga héroszai. Az UTE történelme is
bővelkedik ilyen kiváló egyéniségekben' akik mindig
olyankor vették kezükbe a gyeplőt és irányították a
fejlődés egyedül iidvözítő iltjőra a lila-fehéi egyesületet,
amikor leginkább volt szükség segítségre, mikor leginkább
kellettek hivatott v ezetők.

Az UTE torténetét megírhatnók úgy is' mint azt a
leparyobb magyar driímaíró, Madách Imre tette örökéletíí
művében' az egyes korok kimagasló férfiait és típusait
vonultatva el szemünk előtt, vagy olymódon, mint az a
képtiírakban szokott történni, hogy ugyancsak korok
szerint osztják be képek kül önféle sorozatait ,  de
célszerííbbnek tartottuk enné| azt a megoldást,hogy az
utolsó 10 év még előtttink levő, sikerekben legdúsabb
korszakát külön választva, szakosztiiyok szerint
csoportosítsuk, a céltudatos' kitartó és tervszení munka

első idejét pedig a kronológia rendjéhez híven, csupán
nagy vonásokban tárjuk az olvasó elé.

1885-ben történt' hogy néhrány sportolni váryó újpesti
fiatalember megalakította a ma mrír 50 esáendős Újpesti
Torna Egyesiiletet. Minthogy a testedzés formái közül
hazinkba elsőnek a torna vonult be' csak természetes,
hogy az újpesti sportolók első tömörtilése sántén a torna
jegyében ment végbe. Az a|apítók azff1tlság tiizes lelkese-
désével állottak az űj eszme hívőinek sorába és kitartó
munkával láttak neki a Íiatal egyestilet megszervezésének.
A kezdeti ambíció halhatatlan bizonysága az a tény,hogy
azUTE szü le téséve l  egybeeső  i885.  év i  o rszágos
kiállítással kapcsolatosan megtartott országos torna-
versenyen az új alakulás 40 tagú torniísz-csapatamár részt
vett, a díjazott csapatok között szerepelt és elismerő
oklevelet kapott győzelme jutalmául' Halljátok tehát az 50
éves UTE mai ifiai: a lila-fehér színek az e|ső startnál
győze|met arattak!

Az alakulásró l  sárga, fakult fó l iánsok regélnek,
amelyek aranybetííit olvasva héroszokat látunk, hősöket
akik kutató szemekkel alkotásra ihletett lelkülettel miír a
rnagyar testnevelés kőkorszakában megértették a test
kulfu sziínak fenséges hivatását. Megértették akkor, amikor
Újpest viírosa még fejlődésének legelején ál|ott. Ezeknek a
hősöknek nagy része miir a misÍikus halhatatlansiág örök
vl|ágiba költözött' de emlékük él' örökké élni fog a hálás
utókor szívében. Űgy érezzuk, hogy róluk egyesÍilettink
történetének legelső lapjain a kegyelet mélységes hangján
kell megemlékemiink. Az Isten áldja őket haló poraikban
15 !

A sors azonban nem volt egészen mostoha. Megadta
nekünk' hogy alapítóink kis töredéke megélje az UTE 50
esztendő.s jubileumát és velünk ünnepeljen. Ennek a még
ma is élő és velünk érző kis töredéknek élén első helyen
kell említenünk Ugró G1ula doktort, első főtitkiárunkat, az
UTE apját. Az ő markans eryénisége, tartalommal teljes'
lobogó tiizű i{úi akaratereje jelentette azt a szi|őrd alapot,
amelyen most már fé|száz esztendő rengeteg alkotása
tornyosodik előtttink. Ő volt azL]TE első szellemi ve4ére
és hogy benne értékes embert ta|á|t az alakuló UTE,
annak legfényesebb bizonysága, hogy később ő leu Üjpest
viíro siínak első po lgiírmestere.

* A most közöIt krónika részlet az 1935-ben kiadott ,,Az UTE 50 eszÍendős története,, c. jubileumi kiadvdnyból. A szerkesdő
eaiton is köszöni özv. Sugór Istvdnnénak, Itogy férje - az aTE egykori vdlogúott aÍIétója _ hagyatékóból a könyvet
rendelkezesünlere bocstÍtofra. ,lz Értesm U98, éví 1. szómdban keriil majd az olvasó elé a könyv 1925-1935 közöttí része.

I
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A Deák utca egyik kis házában, Goll János keres-

kedelmi iskolai tanár portáj iín, a vendégsz eretó hőzigazda

szűkebb baráti társasága' Ugró G1ula, Berényi Antal,

városunk későbbi főjegyzője és Székely Abris beszélte

meg ogy sportegyesület megalakításának szükségességét.

A szándékot gyorsan követte a tett és a piactéri iskola

egyik tantermében vagy húsz lelkes ifiú kimondotta az

UTE megalakulrísát. Az alakuló közgyiÍlés azonna| meg is

vá|asztotta azIJTE első tisztikarát: Goll János elnök' győri

Farkas Gyula alelnök, Ugró Gyula t i tkár, Székely

(Sonnenfeld) Ábris pénztttos, Elsner Róbert ellenő'r,

Héderváry @ádl) Sándor jegyző, dr. Kolpaszky istván

ügyész' Berényi Antal művezető. Az első választmiíny

tagjai: Lukács Károly, Székely (Schwartz) Henrik,

Romlaky Béla, Künsztler Adolf' Hádl Fülöp, Székely

(Sonnenfeld) Ignác, Szerémi Tibor és Gruber Henrik'

Goll Jónos az aTE első elnöke

Az új egyesu|et az akkori idők szellemének meg-

felelően a szertorna és szabadgyakorlatok kultiválását

vette programjába. Amde ehhez helyiségre is szükség volt.
Megíelelő tornateremmel még egyetlen újpesti iskola sem
rendelkezett abban az időben, ilyet építeni pedig anyagi

okokból lehetetlen volt. Alapítóink összeadták garasaikat,

kibérelték az Istvián téren újonnan épített Heisz Tamas-féle
ház 2 szobájéLt, áttörték a közfalat, a Wolfner-gyár

megajándéko zta őket egy kocsi hasmált cserrel - és ez az

áttört falú, cserrel behintett padlójú kis lakás |ett az

egyesület első helyisége. Így lépett be a Wolfner család

egyesületünk életébe és azota sem szííntek meg egy

pillanatra sem mindig készséges támogatóink lenni. Így

most már volt tornaterem' - berendezés nélkül.  A

szabadgyakorlatok már javában folytak. Berényi Tóni

bátyánk vezényszavára pattogott a ,jobbra át'' és még

többsmr a,'visszakozz,,, sztrtomáról azonban még csak az

álmok világában lehetett beszélni, mert a tornaszerek

beszerzése az akkori fogalmak szerint sok pénzbe került

volna.
A legnagyobb szükség idején megjelent hőt az e|ső

mecénás. Nem az állam' nem is a község' még kevésbé

valami gazdagújpesti gyaros, bankar vagy a nábob újpesti

f i ldesúr képében, hanem egy szegény alapítónk

személyében' Első alelnokünk valami főnyeremény vagy

örokség útjíín 60.000 pengő.forinthoz jutott és csakhamar

korlát, nyújtó, ló, súlyzók' kotelek' vívómaszkoh pengék

és más tornaszerek sokasága ékesítette a szerény torna-

termet. Az egyesület tehát a vívássa] is foglalkozhatott. A

tagok az akkori tornaórákon vezetett napló bizonysága

szerint szorgalmasan dolgoztak és heti négy estén aldoztak

a test kultuszának. A fővárosból a nag1'tekintéJyű

Bockelberg muvezetó, a német torna e kitíínő és közismert

special istája '  továbbá Brozer és Fassberger ismert

előtornasz jfut ki Újpestre, hogy előkésntse az UTE első

tornászcsapatát az országos tornaversenyre. Amint már

emlí te t tük ,  a  csapat  he lyezve le t t  és a  győze lem

szimbóluma érmek és ser leg helyett,  eg1' egyszerű,

ctfr inott, betiíkkel írott oklevélnek nevezett kartonpapiros

volt. A győze|em irömére megszületett dr. Ugró Gyula

tollából az e|ső UTE-induló' amelyrek eredeti kézkatitt az

oklevé1lel együtt ma is drőga erekl-veként, fé|tó

gondosságga| őrizz;Jk.
A első siker pezsgő társas életet varázsolt az UTE

haj lékába, meglett az első UTE-bál és csakhamar a

Tornaegylet lett Újpest aranyifjúságának társadalmi

közpond a. Maga a sporttevékenysé g esztend őkig kizőrólag

a szobatorniíra szorítkozoLt,. Az őttört falú tornateremben

minden a régiberr maradt, csupiiLrr a padlózatot helyettesítő

csert frissítették fel évente egyszer. Heti harom estén át

foly'tak a gyakorlatozások, hogy aztan a negyedik estén

már a tornászcsapat osszmunkája kovetkezzék, rÍ|ert aZ

első ryőzel emtől felbuzdult fi atal egyesület évente kétszer

is megrendezÍe a maga disztornáját és legtöbbszÖr a

társegyesületek ünnepségein is képviseltette magát

mintacsapatával. Természetesen csattogtak a pengék is,

mégpedig egyelőre a cserpadlón, mert a vívómaszkot

ugyanazok öltötték fejükre, akik a szereken bumliztak,

vagy a szabadgyakorlatokon vettek részt. Specializá|t
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vívólaól akkor még anná] kevésbé lehetett beszélni, mert a
vívóversenyek abban az id'őben a legnagyobb ritkaság-
számba mentek.

Így ment ez vagy három évig. Nem volt más, mint
torna meg vívás és farsangon a híressé vált UTE-bál,
amely csakhamar Újpest nagykozség reprezentatív
táncestélye lett és amely belépőjegyekből és felü l-
fi zetésekből vi szonylago san j elentő s j övedelm et hozott az
egyesÍiletnek. A tornaóriík tehát monoton egyhangúsággal
peregtek |e és az egyesület vezetői étezték, hogy új
lranyzatot kellene szabni az egyesület életének és az 1888.
esztendő ezt meg is hozta. Az akkori magyaÍ sportélet
legi obb hangzásű cs al ádj án ak egyik legtehetségesebb
sarja, barátosi Porzsolt Gyula Újpestre költözött, átvette
az WE muvezetői tisztét és csakhamar új irányba terelte
az egyesület tevékenységét. A sablonos német tornát
uryan ő is megtartotta, de melléje Íéfás játékokat vezetett
be és kt i l ön ösképpen az ő kül ön leges nyri j tó- és
korlátgyakorlataival öntött új kedvet és ambíciót a miír-
már unatkoző tornőszifjakba. Még 1887-ben új elnök
kerult az UTE élére Mády Lajos ref. lelkész személyében,
aki ugyancsak értett hozzÍt, hogy az UTE társadalmi
jelentőségét fokozza és u ő ideje alatt az egyesület miír
Újpest i{úságát csaknem teljes szrfunban magához öleli.
Mády elnökségének öt esáendeje alatt az akkori idők
szellemének megfelelően a rendszeres tornatermi munka
fol1.t' de emellett az egyesület a rendes évi dísztornán
kívül az ugyancsak évenként megrendezett és azőta
tradícióvá vált UTE.bálon kereszttil adott életjelt magríról.

1892-ben Csepcsiínl Bé|a gyóryszerész|ett azUTE új
elnöke, aki szintén öt esztendeig állott az egyesület élén.
Az ő ideje alatt tűnt fel mint kitiínő tornísz Grünbaum
Ede, aki még a legutóbbi években is fiatalos rugal-
masságával vezette rohamosan fej lődő kerékpár-
szakosztál1unkat, mint az eryesület eryik alelnoke. Ki ne
emlékeznék kortársai k özül  az ó vég nélkül i  ór iás.
forgásaira, merész sza]tóira és preciz mér|egeire? AzUTE
mai vezetői közül többen bizonyára kisdiák-korukban
láttiík és szédtiltek bele. A Porzsolt-vezette új irányzat
népvándorlása aZ egyesületbe szólította a Hédervári-
fiúkat, az odry-, Várnai- és Liszer-testvéreket. oket
követte Blum Samu volt vezérünk mai tiszteletbeli tagunk,
Harsányi Kál'nán, a kitíínő író, majd Heufeld Hugó, orosz
rendőrtanácsos, Vencze|, hazafi Szőcs Bertalan, a
Palotaiak és később Labiner Gyulq mai alelnökünk.

A századvég generál is fej lődése az embersport
területén is jelentkezett. Nyugaton már rég elhagytiík a
tornatermeket, a torna birodalmát az at|étika foglalta el és
a sportolók kikívrínkoztak az Isten szabad ege alá. A friss
levegő, ameziók, a rétek ózondús illata valójában jobban

megfelelt a testedzés céljainak, mint a csertől dohos, zifu.t

tornatermek. A külfuld példájat, ha nagy sokríra, követték
hazánk sportolói is. A millenáris esztendőben meg-
született főviirosunkban a Millenáris-pálya, amely még ma
is fennáll' Ezen a pályrín, valamint az Üllői ilti orczy-
kertben már szabadtéri versenyeket rendeÍek. Persze a
kezdő esztendők naivitásáhozmért keretekben. A szöges
cipőt akkor még hírből sem ismerték és hosszú tornisz-
nadnígban futott az aÍ|éta.

A főváros tőszomszédságitban a jó példa csakhamar
követőkre talált és az UTE a palotai erdőben megtartott
szabadtéri tornaversenyeire miár bevonult az atlétika is. A
programba felvették a rudugrr{st - a győztes felvitte 210
centiméterig - és a kombinált távol-magasugrást.,Ez
utóbbi versenynél még dobogót használtak és a rekord 120
cm magas és 4 m távol volt. olyan eredmények ezek,
amelyeket a ma ifiúságabizonyára megmosolyogna, de
mégis ezekből v irult  k i  hazánk egyik legnagyobb
sportegyesülete. Ezen az er dei tisztáson |ezaj|ott torna-
versenyen rendezték meg Újpesten az első szabadtéri
vívóakadémiát is, nagy gaudiumára a ,,pá|yit, körülovező
ingyen publikumnak, amelynek aztetszett legjobban, hogy
a drótsis ako s, pfuntvott keszt5ríís, állig begombolkozott
vívók miként ptift lik egymást végkimerülés ig.

A szabadtéri torna azonban csak rövid életíÍ volt. A
modern haladás szelleme nem tűrt megállást, minden
sportot hosszakkal vert egy új játék - a labdarugás' A
fővárosban a BTC a MUE, a Műegyetemiek miár vígan
rugdalták a labdát, de Újpestre még nem került ki a
futball. Az akkori UTE ene érthetően nem volt berendez-
kedve' Egy új generáció, a Festen tanuló ifiúság' a kÖzép-
iskolások, kereskedelmistak és ipariskoliísok boztik' ki az
első gömbölyű bőrlabdát Újpestre. Városunk ifiúsága
akkor két piírtra szakadt. AZ Árpád útiak és a Váci útiak
párt1ara. Előbbiek Dinich Károly vezérletével a Juta-gyiíri
dombokon, utóbbiak pedig a nagy UTE-családfák egyik
még ma is legizmosabb famíliója boldog omlékezetű
tagjának, Ladrinyi Dezsőnek vezetésével a Duna-parti
réteken hódoltak a világhódító labdarugásnak. Dinichék
csapata az Újpest i  Footbal l  Club nevet vette fel ,
Ladányiék egyesülése pedig a keresztségben az Újpesti
Atlétikai Club nevet kapta és a piros-zöld színt viselte.
Mindkettő term észete sen i l legitim, a| ap szab á|y nélktil i'
űgynevezett,,vadegylet'' volt és mindkettő i{ai vadul is
rugdaltrík a labdát. Alighogy hazaértek az iskolábóI.és
ahogy étkezés utiín letették a kanalat, miáris rohantak ki a
pá|yára, hogy napestig futballozzanak és sötét este
szétrugdalt cipőkkel, agyon fitradtan térjenek haza -

szüleik legnagyobb örömére. A nemes cipészipar - oreg
újpestiek mesélik - abban az időben virőgzotr. igazőban.
Mert futballcipőkről az újpesti fiúk még álmodni sem
mertek, a futballdressz a hálóing volt és nem egy futball-

l -
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nadrőg készÍilt olyképpen, hogy i{ú gazdi|a egyszeníen

levágta legelső hosszú nadrág|a szÍrát. De akárhogy is

volt' élt' virult Üjpest labdarugása. Az újpesti futballisták

egymrís ellen ugyan még nem mertek kiállani -bizonyára

féltették a hegemóniát -, de a főváros csapataival nrár

megmérkőÍek. Az UFC első mérkőzése hazai talajon fol1,t

le. Ellenfele budapesti csapat, az akkor már jó nevű III.

keriileti Torna és Vívó Egylet volt. A játék t:t arányban

eldöntetlenü|végződöttés az első rijpesti gólt 1900. április

hó 9-én Weidlinger balszélső rűgfa az ellenfél kapujába.

Az UAC bátrabb volt, első nyilvános mérkőzésére a

főviírosba merészkedett. ahol a Ganz.gyÍm Tisztviselők

Torna Egyletétől 5 :3 arányban vereséget szenvedett.

Várnai Dezső, az wE, akkori főtitkóra éles szemével

felismerte a fejlődés titkát és nenr nézte tétlenül, hogy a

magyar sportegyesületek legtobbje már labdarugással is

foglalkozik, sőt mérkőzéseket is rendez' Szerencsés kézze|

mind azUFC, mind azlJAC csapatanak tagjait beléptette

az UTE-ba és megalakította az UTE labdarúgó-

szakosztályát' Így öltött lila-fehér dresszt a már említett

két vezért követve az a gárda' amelynek elitje ma már

vezető szerepet játszik azrrJTE' életében. Hogy csak

egynéhany nevet említsünk a Dini ch-L adányi-gárd ából.

ennek a fúziónak révén lett UTE-ista: Bodor tdon,

Pozsonyi Imre, a két Schon-fiű Vágó Aladár, Barát Lajos,

Ugró Károly, Machó József, Weidlinger Andor, Dános

Dezső a l i la-fehér szín megteremtője, Terbe Gerő,

Neubrand Mihály esáendőkig volt alelnökiink és futball-

szakosztályunk ma is legagilisabb vezetője. Kéméndy

Ernő tiszteletbeli tagunk, korának legkiválóbb at|éti!a, a

kisebbik Labiner, Ftirst oszkár, aki hossztr éveken át volt

gondos pénztárnokunk, Tábori Lajos, Herczeg oszkár,

Meskó Lajos, Faragó Lajos, a Mtiller-fiúk, Szedlyár

Krároly, Langfelder Ferenc, SzÍics Aladár és - last but not

least - Szücs János, akinek neve külön fejezetet érdemel

azIJTE történetében. Szücs János az első magyar nyílt

uszoda, az UTE-Stadion, Európa legmodernebb kerék-

pőrpít|yőjának megalkotoja, az UTE minden megmoz-

dulásának egy emberöltőn át volt aktív résztvevője,

impulzív lelkű mozgatója' akiről csak azért nem mondunk

többet, mert tudjuk, hogy ő is a nagy költő szavát vallja:

,,Máruanyszobor helyébe, ha fennmarad nevem,,

Eszméim győzedelme legyen emlékj elem.,,

A modern futballal és az ennek hódoló lelkes ifiúsággal

felfrissített UTE életében új korszak: a küzdelmek és

rnegpróbáltatások kora kÖvetkezett. A fiatal futballistrík új

erőt vittek a stagnáló UTE vérkeringésébe és egyúttal

idósebb, tapasztaltabb vezetőket kaptak. Az 1900. évi

közgyílés Berger Rezső újpesti jánísbírót ültette azUTE

elnöki  székébe és vezérkarába Ujpest társadalmának

kiválóságai k özü] Erkel G1'ula, Blrrm Samu,Ha|ősz

Sandor, ovríry László, Vágó Mtl<sa. Prísztor Samu, Várnai

Dezső, Várnai Viktor' dr. Lichtmann Viktor, Porzsolt

Lajos' Pogács Kornél és Herczeg Albert személyében

szintéri friss erők kerültek. Lüktető. g1'ors ütemíí |ett az

UTE élete. A vezető sport természetesen a 1abdarúgás, de

a tornatermi munka mellett, a r'ír'ás heti három órában

rendszeresítve lőn és megalakul az atléti|ai szakosztály is'

A  fe j l ődés út ja  új  berendezkedést  kír .ánt .  Azű j

vezetőség megszerezte a torna és r'ír ás celiaira a Lőrinc

utca i  új  i sko la  modern tornatermét.  a  labdarúgás

hadszíntere pedig a Juta-gyári dombokról és a Duna-parti

rétről a pamutgyári mezőre hel1'eztetett. A tornatermet

egyetlen instanciára, szeretettel engedte át Kiss Bé|a, az

iskola igazgaÍ.oja' de a pamutg}.ár mellenr rendezetlen,

giz-gazos ''grundot'' már nem 1ehetett il1'en eg1,'szerűen

megszerezni. A tertilet gróf Károlyi László hitbizomá-

nyálroz tartozott. Mikor az első tavaszi napsugár a föld

pi szko s hótakarój át el o lv as ztotta é s fel szikli asztotta az

olvadást követő pocsolyákat' háromtagú kuldottség jrírult a

nemes gróf elóbe - Ferenc Jóskában. ct l inderesen és

gyalog. A földesúrnak úgy látszik imponált a cilinder,

megértően fogadta a ktildottséget. hangoztatta előttük'

hogy szereti a sportot és megígérte. hog1' megfontolás

tixgyővő tesn a kérést. Ez a sablonos r-álasz nem nagyon

elégítette ki az egyestilet vezetőségét. de annál nagyobb

Iett az öröm, amidőn néhány hét múlr'a megiott a nagyúri

ukáz, amely évenként l aran.u. úrbér ellenében, átengedi

három esztendőre a telket az Ujpesti Torna Egyesületnek.

Az UTE-nak telrát volt mar pálvája" de annak hepe-hupás

terü1etén spor to ln i  1ehete t1ennek tűnt  fe1 .  A  ta la j t

egyengetni kellett' Ennek a műr'eletnek költségvetési

adatai azonban megdöbbentő számadatokat produkáltak. A

futball bevezetéséhez feltétlenül szükséges futballkapuk,

az e|ső labda és a 11 új lila-fehér dressz beszerzése utiin

mindÖssze 2 korona 37 fi||ér vagyon szégyenkezett az

egyesület pénztár{han. Nem maradt más hátra, mint

e|rendelni a kényszermunkát. Ettől kezdve a pamutgyár

környékén éjj elente kí sérteties j elenségek mutatkoztak'

Voltak' akik lidércfényeket láttak felvillanni, mások azt

beszélték' hogy a keresztúton kincskeresők járnak. Arra

azonban aligha gondolt valaki a békés, koriín fekvő újpesti

nyiárspolgárok köZül, hogy az UTE ifiú tagjai éjféltájban

kub ikosmunkáva l  szó rakoznak ,  hazu1ró l  e l csent
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petróleumos lrímpák pislrákoló fényénél. Ezért csattogott a
csiákríny, nyikorgott a ta|yiga és ,'fénylett'' világosság a
pamutgyár kÖrnyékén.

1900 tavasziín tükörsimára borotváltrík a tehénlegelőt
ós felavatták az UTE első szabadtéri pályáját.  A
futbal|rnező körül elhúzódó futópályríra rozsdaszínű salak
csalogatta az at|étákat '  Belül  l i la-fehérre festett
futballkapuk díszlettek a tavaszi napsütésben, a pő|yin
pirospozsgás fiatalemberek kergették a labdát, a salakon
acé|izmű ifjak rótták a köroket' míg csak be nem
sötétedett' akkor pedig felharsant a nóta:

Jaj de kérges a tenyerem,
Ezzel keresem a kenyerem.
Ezzel keresem a kenyérre valót,
Babamnak a lila-fehér viganót.
Mert akkor még nótás kedve volt a sportnak. Akkor

még csupa örom, csupa lelkesedés és a mainál jóval

kevesebb gond volt osztá|yrésze a testedzés katonáinak.
Hatalmas sporttelepek, emeletes tribünÖk' százezreket
felemésztő Óltözők és klubhelyiségek abban az időben
ismeretlen fogalrnak voltak' de az ij évszázad versenyzői
kettőzött örommel ktizdöttek a maguk alkotta pályán.

Bizony akkor, 1900-ban rakták le Újpesten a mostani

hatalmas sportélet pilléreit. De hol vannak már azok a
pionírok? Az é|et küzdelme sokat más vi lágtájakra
szólÍtott, többen örökre itt hagyták a földtekét és sokat

elsodort a világháború szele is. Akik megmaradtak'
megderesedtek' azok nótáskedve már rég elmúlt, de
szívük még ma is a lila.fehér színekért dobog, részt
vesmek az egyesület vezetésében, vagy ott szurkolnak a
tribünön, amikor a mai i{ak végsőkig feszített izmokkal

csa táznak a  győze|emért ,  Az  1900-as  év az  UTE
történetében arany betííket érdemelne és a krónikás ennek
az esztendőnek harcos i f ia i t  példaképül á l lít ja a
mindenkori UTE.istrák elé'

Az UTE reneszánszáv a| egy időben született meg a
Magyar Labdarúgók Szövetsége. Az alakuló ülésen az
újpesti labdarugást Müller Irnre képvise|te. Az MLSZ

tisztikarában Kéméndy Ernő foglalt elsőnek helyet, mint
jegyző .  A  sz öve tség ég isze  a la t t  te rméSzetesen a
labdarrigás új rendet Öltött. Megrendezték l90l-ben az

első magyar futballbajnokságot és az UTE a második
osztályba soroztatott. Az első bajnoki mérkőzés a lila-
fehér slnek 8:0 arrínyú gyóze|méthozta. Amérkőzés az
Amerikai úti pályán folyt le, a Ganz-gyáti Tisztviselők
Torna Egylete ellen. A bajnokságért |ege|őször pályára

lépő csapat összeállítása a kovetkező volt: Ugró-Steiner,
Szed lyá r -We id l inger ,  Pozsony i ,  Neubrand-Sch ön ,
Herczeg, Dinich, Meskó, Ftirszt oszkrír. Az első bajnoki
gó| szsrzője: Fürszt osz'krír. A mrísodik bajnoki mérkőzés

a bajnokság nagy favoritj éúhozta azUTE ellenfeléül. Ez a

,,33''-asok Football Clubja volt, amel1mek csapatában ott
|őttuk az akkor rettegett Műegyetemi Atlétikai és Football
C lub  legk ivá l óbb j á tékosa i t .  A  mérkőzés nagy
meglepetésre az UTE győzelmével végződött, a ',33''-asok
2:1 ariínyban vereséget szenvedtek. De ez a két pont volt
egyetlen vesztesége a favoritnak, megnyerte a ll' osáály
bajnokságát és a legközelebbi évben miír felkerült w e|ső
osztályba. Az UTE.nak meg kellett elégednie a tiszteletet
érdemlő negyedik hellyel.

A futball-szakosztály működése nem mertilt ki csupan
a bajnoki mérkőzéseken való részvétellel. Nagyszámú
gárdájából kitelt a második és harmadik csapat is. A
második csapat első mérkőzését a Kőbányai Sport
Klubbal tartotta és 3:0 ariínyban győzÓtt, De gyóze|met
hozott a harmadik csapat első startja is' amidőn megverte
az Újpesti Haladás Sport ifiak első csapatát. Ennek a
mérkőzésnek az az érdekessége' hogy a játék egyetlen
go|ját Langfelder Ferenc |őtte. Az első csapatnak
barátságos mérkőzésekre is jutott ideje, amelyeket
váltakozó szerencsével abszolvált. Az utánpótlásra már
akkor is gondoltak Újpesten és talán azIJTE állította
pályára az e|ső ifjúsági csapatot. Az i{ak mestere és
vezetóje Pozsonyi Imre volt, soraikban pedig néhány, még
ma is ismerős névre akadunk. Papp-Szilágyi, Koós, Kincs,
Egyenesi, Glotzbach és a Molnár-Íiúk voltak a csapat
erősségei.

A tornateremben is serény munka folyt. Abban az
időben nemcsak a tornászok, hanem űgyszóWán az
egyestilet minden működő tagja, tehát futballisták, atlétiík
és vívók is részt vettek a tornaóriikon.

Az ez évben is megtartott dísztornánk mellett nagy
sikere volt a Koznűvelődési Kör dísáermében megtartott
első vívóversenyiinknek is. Maga az Egyesület elnöke is
indult' de a győztesPisztor Sríndor, második Vágó Miksa,
harmadik Grünbaum Ede lett.

Az 190l. év június 30-a újból jelentős dátum az UTE
történetében. Ezen a napon rendeztemeg aZ egyesület első
nyi lvános at létikai versenyét. A vasárnapi verseny
reggelén valamonnyi versenyző megjelent a pályán, hogy

atlétikaí versenyre alkalmassá tegye a területet. A
futópálya külső széle körül vary l0 méteres távolságban
másfélméteres cölöpöket iitöttek a földbe. A cölöpokön
kétsoros, vastag koteleket húztak végig' hogy elkerítsék a
nézőteret a pő|yőto|' Felmérték a futószámok távját,
megástiík a magas. és távolugrás helyét, kijelolték a start-
és célvonalakat, a súlydobó.négyszÖget, a l00 météies
síkfutás kÍilÖn pályáit' alacsony fácskákkal jelezték a
handicap.versenyek előnyeit, szóval reggeltől délig tástak,
fúrtak' faragtak' meszeltek és dolgoztak, hogy aztán

délután v er seny e Zzenek. A ma atlétái bizony ár a tisztel ettel
gondolnak elődeikre. Pedig akadt olyan versenyző is, aki

I
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majd minden számban indult. Így Kéméndy Ernő nyerte a

100 méteres síkfutást (12 másodperc)' a magasugtast (1,65

m), a távolugrást (5'40 m) és Íinisembere volt a győztes

stafétacsapatnak. Nem is szólván arról, hogy ő volt a

délelőtti pályamunkálatok parancsnoka és a verseny

programjrínak betiíi szerint - a Verseny pályabírájal - A

versen}program külonben is arról tanúskodik, hogy a

versenyzők sorában ott találjuk Relle Pál, a kitűnő író,

Fehéri Ákos, a koran elhunyt kitíínő hátvéd és futballbíró'

valamint Fischmann Leo, az Egyesült Izzó|ámpagyár mai

ügyvezető-igazgatőja nevét. - Az UTE dalos krónikása

így énekelte meg aZ első atlétikai versenfi:

,'Menj haza anyóm és sírj,

Kéméndyé minden díj, de minden díj!,,

Az érmeket és tiszteletdíjakat csak az elismerés és

erkölcsi dicsőség !ótolta, a versenyzők mégis elégedettek

voltak' mert a verseny tiszta bevétele meghaladta a 100

koronát, a kiadási oldalra egyetlen fillért sem kellett

bejegyezni, hiszen minden munkát maguk a versenyzők

végeztek. - Bizony ez ma megmosolyogni való

idealizmus!
Az 1902. év küzdelmeiben új nevekkel találkozunk.

Szabó Dezső mai tiárselnöktink, Földes Lajos, VadászIzso,

Schwarcz Jenő, Szalkay Béla' Kuschner János, Fandl

Géza' Rozmann Antal, Vermes Siíndor, Barcsai Ákos' Petz

Béla, Novak Sándor, Fehér Sándor és Prácser lmre bővítik

ki a gárdát, amelyhez mrír felnőttek az i{úságiak kozül a

Molnár testvérek és Glotzbach Kií]mán. Ebben az évben

meggyengült a futballcsapat, mert a fővárosi egyesületek

nagyobb versenyzési lehetősége Pestre csábította néhány

játékosunkat' akik helyébe ifiúságiak kerültek. Ennek az

időleges hanyatlásnak kedvező hatása azonban mtr a

legközelebbi esztendőben busásan mutatkozott. Mert amíg

az 1902. esztendőben az UTE egyik legsivárabb

periódusát jegyzi fel a krónika' addig a riíkövetkező év a

fejlődés leghatalmasabb talpkovét ásta soha meg nem

ingatható fundamentumb a.
1902-ben a tornászok és vívók csupán a gyakorlati

órálaa jártak el' de alig jelentek meg a nyilvanosság előtt.

A futbal lcsapat pedig, amely az e|őző esztendőben

respektábi1is s ikerekkel ostromolta a bajnokság

fellegviírát, bizony a sereghajtók sorában foglalt helyet.

Ami tulajdonképpen nem jelentett fiaskót, csupán a

fejlődés természetes űtját je|ezte. Hiszen a fővárosi

csapatokba vándorolt jobb játékosaink helyére került

r{úsági erőknek még ismeretlen terület és tul nehéz feladat

volt abajnokság. De bőségesen elegendő volt ahhoz, hogy

megedzodjék az lf1it gárda és versenytapasáalatokra szert

teve azelkövetkezendő új esztendőre mar harcos és izmos

csapatteste legyen azUTE hadseregének.

Igy érkezette| azIJTEragyogő esztendejéhez, az 1903.

évhez. Azév e|eji köz5,rilés új kormány't tíllított azIJIE

é|ére. Az elnök Vágó Miksa, főtitkára Pásztor Samu'

pénáaros Kada Arnold |ett. Az immi{r a labdarugrísban is

tényezővé vált UTE e|ső, az egyetemes magyar

labdarúgósport szempontjából is jelentős |épése az ó

kormányzatukhoz fuződík. A mező, a rét' mint futball-
pálya lassan idejét múlta. Persze nem generálisan, hanem

csupán a bajnokságban résztv'er'ő egyesületek számara. A

magyar labdarúgás legfőbb őre. a Magyar Labdarúgók

Szövetsége fölülvizsgálta a sportteiepeket és csakis az

általa hitelesített, tehát méreteiben az internacionális

szabályoknak megfelelő, bekerített páli'ákon engedte meg

a bajnoki mérkőzések lejátszását. Az UTE-nek tehát

vő|asztania kel lett: vagy a főr 'áros akkori

viszonyokhoz képest - rendezeIt spor|telepeire r.iszi be

bajnoki mérkőzéseit, vagy Ujpesten épÍt megfelelő pá|yÍú

Csak természetes, hogy a tetterős i{ú kormanr' az utóbbi

mel lett dontÖtt és al ig néhány hónap múlva, május

derekán' százados fák árnyékában, pázsitok gyepén,

megnyitotta kapuit annyi forró, nag1' s iker ör ökké

felej thetetlen színtere,' a híres Nép s zigeti-p ii1. a. P er sze.' ez

nem ment olyan gyorsan, mint ahogy ezt leíquk.

Január havában hatttroztatott el a pálya megépítése és

máju'sban mőris az avatiísra került a sor. A rendelkezésre

álló igen rövid időben tehát hallatlanul lrázas munka folyt a

Népsziget rendezetlen mezőin. Alig hogy felengedett a téli

fagy, munk ithoz |áÍott minden tényező '  Mérnökok

rajzoltak, terveztek, vállalkozók kalkuláltak és az UTE

vezetősége azon torte a fejét, hogy miképpen r.áltsa va|ora

a sok szép tervet - a semmiből. Dehát az oröklié dolgozó,

a mindig erős akarattal haladni vágyó UTE nem ismert

akadályt. Újpest város - akkor még nag'vközség -

elöljárósága példás szeretettel szegődött reprezentáns

sportegye sül ete szo|gő|atáb a és megj elentek a Nép szigeten

a községi hajdúk, a kétkerekű kordék. no meg maguk az

UTE-istak, torniíszok, atléták, vívók és labdarugók, hogy

műhelyt, irodát, iskolát otthagyr'a, munkiíhoz lássanak.

Méteres f[irészek, holdvilágos csendes éj szakiikon' lopva,

susogva vágtrík tovibe évszi2adok hatalmas vastag derekú

fáit. Csattogó csakányok még azon éjszaka döngették a

sugaralakb an, ho s s zu m éterekb en e\ágazó, karvastags ágú

fagyikereket, hogy mire pirkad a hajnal, minden áruló

nyom eltiínjék, mert hiszen az erdő-fe|igyelőség szigoruan

tiltotta a fák irtását, és a terület haszná|ata csak azon

feltétellel lőn engedélyezye,Ila az erdő fáiban nem lesz

kár téve' Futballpályához azonban sima terület kellett és

ezen más módon nem lehetett segíteni. Midőn ilyképpen

meg lett egy futbatlpalyaés azaztövezó futókör szabályos

méretének megfelelő sík terület' hozzáfogtak a talaj

egyengetéséhez. Kis ta|yigák felpúpozva hordták a

felesleges homokot apá|ya oldalára, hogy ott lejtősen



1997. szeptember Ujpesti Helyttirténeti Ertesító

feltöltve mega|apozník a ,,tribün'' helyét. Maga a pálya

tehát úgy uhogy, csak elkészült volna, de hol volt még a
kerítés. Ehrenwald Vilmos építési vállalkozó, mindig és
mindenben á|dozatkész tagunk, oldotta meg a fogas
kérdést. Tizezer négyzetméter területet kerített be fehér,
sima deszkával - hitelben. Talán nem is kel l  a
tor1énelemnek külon feljegyezni'hogy ezt a követelést az
Ehrenwald cég hosszú esztendőkon keresztül a kétes
követelések köz ö tt  vezette, míg aztán megunva a
felesleges könyrlelgetést, 1920.ban végleg leírta. De ki

torődött akkoriban ilyen csekélységekkel. Egy, egyetlen

szent cél lebegett minden uteista előtt: valóra váltani a

legszebb iíImot, megnyitni a népszigeti pályát

országos rekordját 54 másodperces idővel, melyet azonban
a szövetség nem hitelesített. A pályanyitó labdarugó-
mérkőzésen az e|ső osztályú Mtiegyetemi Atlétikai és
Football Club volt az UTE csapatának az ellenfele. A
mérkőzést természetesen a műegyetemiek nyerték, de a
3:l gólarány, valamint a játék képe a fiatal újpesti csápat
erkÖlcsi győze|mét tiikröáe vissza.

Az új otthon, a megszokott pálya sziírnyakat kölcsön-
Zött a csapatnak és a nyiári időszakban, a bajnoki szezon
befejezése után, sorra invitá l ta kies fekvésű, árnyas
pályájára a főviíros első osztályú csapatait. A pesti nagy
csapatok jottek, láttak - és kikaptak! A MUE I.,0, az
MTK 4:2, a 33-asok 7:2 és a bajnok FTC 3:1 arányú

Az UTE labdarúgó-csapűta 1903.ban

1903. május hó 24.én, egy napsugaras tavaszi vasiírnap
délutánjrín, pontosan 3 órakor dísznenetben vonult fel az
WE széutagíl, tiszta fehérbe öltözött tornászcsapata és az
űj péúya közepén csillagalakban felsorakozva elénekelte a
magyar imát: a Himnuszt. Vagy 3000 főnyi tinneplő
közonség nézte végig a: ',torn&- és atlétíkai versennyel
egybekÖtott futballmérkőzést''. (Így hirdette a megnyitó
iinnepség műsora.) A felvonulást példásan rendezett
szabadgyakorlatok, korláton, lovon és gyűrűn való
szergyakorlatok követték, de a legnagyobb tetszést az UTE
mintacsapatának nyujtóryakorlatai ar attők, Az öt atlétikai
szám győzÍesei a következők voltak: l00 yardos síkfutiís:
Kéméndy Ernő  (10 ,8) ,  súlydobás:  Gu lácsy  (8 ,80) '

rudugrás: Dokuly (2,46),I12 ango| mértföldes síkfutás:
Szrics Aladár, aki, mint a Nyugati Labdarugók Alszovet-
sége tiírselnöke és a Magyar Futballbírák Testtilete n1ugati

alosztályának elnöke, ma is egyike labdarúgósportunk
legmozgékonyabb vezető férfiainak. És ezen a versenyen
futotta Statocsny (Szemere) János a 400 m síkfutás

vereséget szenvedett a labdarúgás új fellegvárában, a
Népságeten. Ezeknek a győzelmeknek, a sportbeli sikeren
felül olyan jelentősége volt, amelyrrek nagysagát csak ma,
a történelem távlatából tudjuk megítélni. Ezeken a nyári
mérkőzéseken,,mint vendég'' szerepelt először lila.fehér
színekben az Aschner család egyik tagja, at létikai
szakosÍályunknak mai érdemdús elnöke: Aschner Jrános.
Ó, mint műegyetemi hallgató' a MAFC-ban küzdott a
bajnokságért, de öccse, Gyorgy' csakhamar allandó tagja
lett az UTE első csapatának.

Kevéssel a pályamegnyitó után elkószült az írj
sporttelepen két teniszpó|ya, Azt is csak ma, évtizedek
elmúltával á||apitotta meg a krónika' hogy a két
teniszpályiínak szintén nagy történelmi jelentősége van.
Ide jrírt ki teniszezni, mint az UTE' egyszertl tagja, a mu
elnök, Aschner Lipót és felesége.

A nyári játéktilalmat vígan végigfutballozó csapat
ősszel nagy formára futott fel és végig verve összes
el lenfeleit ,  megnyerte egy ponttal a másodosztályr i
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bajnokságot. Amde a másodiknak helyezett Főv. TC

megól.ta egy harmadik egyesület' a BSC ellen elvesztett

bajnoki mérkőzését azon a címen, hogy ez utóbbi

egyestilet csapatában igazolatlan játékos játszott' Az

MLSZ megsemmisítette a mérkőzést, 2 pontot a Főv. TC

javfua írt és így - más hibájából - az UTE-t eltitötte a

j ól megérdemelt bajnokságtól.
Az 1904. évet tehát újra a második osztályban kiizdötte

végig a lila-fehér tizenegy. Még pedig olyan eredménnyel,

amelynek párjitt hiába keressük a magyar futballsport

annáleszeiben. 12 mérkőzésen minden ellenfelét imponáló

fTlénnyel |egyőzve, egyetlen pontveszteség nélkül, 84

adott gól ellenében 6 gólt kapva, megnyerte a másod.

osiléiyí bajnokságot. Nagyszení győze|mei közül itt csak

a két legnagyobbat, a Tipográfia ellen I5:l és a Posta-

takarékpénztár elleni 22:0 arányi győzeLmét említjük meg.

A bajnokcsapat a következő összeál lításban aratta

diadalait:
Bej

Molnár I

Barcsay Szabó

Vermes
Kuschner

Prácser Herczeg Petz Molnár II Fejér

De nemcsak az e|ső csapat, hanem a tartalékcsapat is

győztes lett a maga kategór iájában, megnyerve a

szövetségi díjat a következő összeállítáSban: Sclrwarcz -

Égelmayer, Rosmann - Fandl' Szalkay' Lebovits -

Mentschl, Novák' Ludwig, Winternitz (Sándor), Faragó.

Ugyanezen esztendőben, még mint másodosztályú

csapat, rendezte azIJTF'első nemzetkizimérkőzését. A jó

nevű Grazer Acvolt a lila-fehérek vendége, amelyet 5:l

ararryban le is győzött.

Az  UTE,  mint  a  másodosz tá ly  ba jnoka,  1ogot

formálhatott az eIső osztályba való bejutásra,ha erejét az

első osáályú bajnokság utolsó helyezettjével Ósszeméri és

ebbő| az Összecsapasból fölényét beigazolja. Az UTE és a

Főv. TC között tehát két osztéiyoző mérkőzés folyt le,

melyek egyikét az újpestiek 1:0 arányban megnyerték' míg

a másod ik  I :1  e ld ön te t len  maradt .  Az  osz t i l |yoző

mérkőzések eredménye alapjrín azUTE, bevonult a maryaÍ

,first class"-ba.
A labdarúgrís mellett a többi sportágakban is élénk élet

uralkodott a Népszigeten, de kifelé csatri az at|étíka - az

is az egyetlen Kéméndy révén - képviseltette magát.

Kéméndy Debrecenben a DAC országos versenyén 11,4-es

időve l  megnyer te  a  100 méteres  sík fu tás t ,  a  MAC

nemzetközi versenyén pedig a 120 yardos gátfutásban lett

első, míg a l00 méteres síkfutas Király.díjban második'

Az 1905. esztendőben azIJTE, már az első osztályú

futballbajnokságban vett részt és rögtön hozzátehedük,

hogy még a legvérmesebb reményeket is felü lmúló

nagyszeru eredménnyel' A startnál azFTC kitűnő csapatát

kapta el lenfelü l  és bár attóI 2.,0 arányú vereséget

szenvedett, mégis a sportközvélemény osztatlan sikernek

k önyve l te  e l  bemutatkozásá t .  Es  va l óban '  másod ik

mérkőzésén már  l . . L - re  végez  a  MAC e l len ,  hogy

harmadszorra a MUE felett már 2:l arányú győze|met

arasso11. Az új első osztál1'ú csapat tehát kombattáns

harcosa lett a leg|obbaknak és azesilendő végén elfoglalta

a tiszteletreméltó negyedik hel1.et. maga mÖgött hag1va

olyan előkelőségeket, mint a IVL{FC. NíIIE és MAC. - A

csapat csaknenr ugyanazon ö ss zeál1 ításb an j átszotta végig

az esztendőt' mint arnelyben a masodosztál1ú bajnokságot

megnyerte. Ebben az esztendőberr is akadt nemzetközi

vendége az újpestieknek, a prőgaí Smichor'. amelyet 6:0

ariínyb an fölérrye sen |egy őztek.

A labdarúgás sikereit nem nézték tétlenül a t öbbi

sportágaliat kultiválók sem és nagyon élénk at1étikai életet

varázsolt a Népszigetre az űj éra, amel;,nek agilis \ezéÍe,

dr. oszmann Mór főorvos, az UTE új elnöke volt. Az

atlétika akkortájt még csak mostohagyermeke volt az

egyesületnek és az egész szakosztál1.t úgyszólvan maga aZ

egyetlen országos viszon.vlatban is elsőrangú újpesti atléta,

Kéméndy Ernő képviselte. Kéménd1' indult a Ráckevei

Atlétikai Club országos viadalán és a távolugrásban 6

méter  46 cent iméter re l  e l ső  le t t .  míg a  i00  méteres

síkfutásban és a l20 yardos gátfutásban a masodik helyen

végzett' Távolugró eredmén1'e kozel á1lott a magyar

rekordhoz és sportkÖrokben nag1' szenzációt r altott ki. Az

UTE kitűnő at|étiLja ezze| ,,beérkezett.. es a 1ila-fehér

színeket most már csaknem minden jelen:ösebb \'ersenyen

ott lehetett látni. Kéméndy versen1'zői kedr e eg1re jobban

fokozódott és a MAC nemzetközi reisen1én már mint a

100 méteres Gerenday-vándordíj 91őaes: l1 masodperces

kitűnő idő alatt szakította ei a célszi]:got. Rövidesen

külföldi pályán is megjelent Kém:ndr es Bécsben egy

második és két harmadik hel1'ez:st :Zerzett ami első

külfÖldi kísérletnél színtén e1 sőran gu ered m én},nek számit.

De nemcsak a versenyzésben nrg1 Keméndy' hanem a

nevelésben is. Maga kiré grűltcne a ktnnyű at létikát

megszerető i{úságot és már ebben az esÍendőben idúsági

és jun ior -versenyeken i  s  n reg je lent  az  UTE.

Legeredményesebb tanítván1a \Íolnár Ferenc. az UTE

kiváló válogatott hátvédje rolt .  aki a B.{K lersenyén

megnyerte a l00 méteres futást t1.8 mp. alatt és a labda-

távrúgást  47  méter  60 cent iméteres  eredménnye l .

Ugyancsak Molniír nyerte meg a III ker. Torna- és Vívó

Egy le t  versenyén 52 méteres  eredménnye l  a  labda-

távrugást.
A torna és vívás eza\aÍt a tornateremben rendszeresen

foly.t, de csak házi versen1'eken adott életjelt magaról.

A Magyar Labdarúgók Szövetsége határozata

kovetkeztében az L906, év tovaszán a bajnoki mérkőzések
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sziineteltek, hogy áttérhessenek a külföldön már akkor
bevezetett és ma is dívó őszi.tavaszi bajnoki esztendőre.
Ez aztjelenti, hogy ősszel játssziák le a bajnokság első
fordulóját, míg a második fordulóra mindenkor tavasszal
kerül a sor. Az l906-ban ilyképpen elmaradt tavaszi
bajnoki mérkőzések helyett a Brüll Alfréd-serlegért
mérkőztek csapataink és az UTE ebben a küzdelemben az
5. helyet foglalta el .  Barátságos mérkőzései sorából
kiemelkedett pozsonyi vendégjátéka, amelyen a nagy
játékerőt képviselő Pozsonyi TE csapatáva| 2:2 aúnyban
eldöntetlen il v égzett, Az esztendő l egkiemelkedőbb
labdarúgó eseménye azonban azvo|t, hogy jirnius havában
már angol elsőklasszisú professzional ista csapat, a
Southampton, a Népságeten az UTE csapatával mérkőzött
és habrár az ango| profik természetesen győztek, csaliúgy
az újpestiek, mint a fővárosban a BTC és a MAC ellen,
mégis nem kis büszkeséggel töltötte el az újpestieket, hogy
e hiirom mérkőzésen az egyet|en magyar gólt újpesti csatrír
|őtte az angol kapuba.

A könnytí atlétika ragyogó eseményeaől számolhat be
a krónika ebben az esztendőben. Kezdjük mindjárt a
legjelentősebbel. A Magyar Atlétikai Szövetség bajnoki
viadalán Kéméndy Ernő 18,5 mp.-es idővel első lett a l20
yardos gátfutásban, lnegszeÍezvén a lila-fehér színek
legelső atlétikai bajnokságát. A Nemzeti Sport siófoki
versenyén, a gátfutásban elért első és a magasugrásban
megszetzett második helyével megnyerte Kéméndy az
összetett versen}t' míg a BAK viadalán a l00 yardos
síkfutásban ugyan csak második lett, de maga mögött
hagyta  Schuber t  Ernő  és S imon Pá l  t öbbsz ö r ö s
bajnokokat.

Augusztus végén folyt le a népszigeti pályán az UTE
első orsziígos atlétikai versenye' amel1nrek startjanál tÖbb
tnint szÍlz más egyletbeli atléta jelent meg. A tömeges
mezőnyökből mégis elég sok újpesti siker fakadt: Kazít
Tivadar első lett az 1 angol mérföldes síkfutásban oravecz
második a súlyban (I0,67) és diszkoszban (30'38), Dénes-
Deckner második a magasugrásban (160). A Molnár I.,
Dénes, Fandl, Kéméndy összeállítású stafetacsapat pedig
44,4-esjó idő alatt szintén második helyen végzett,
megverve a MAC és a BTC stafétáját. Kazátr még a BTC
versenyén is jó l  szerepelt,  amidőn az 1000 méteres
síkfutásban a rekordot futó Bodor odon mtigott, miísodik
lett.

Bár minden atlétiínak álma és legnagyobb dicsősége a
magyar bajnoki cím, mégis a legnagyobb ör ömmel
jegyezzuk fel, hogy Kéméndy Ernő mint immiír magyar
bajnok, Prrígában' a cselr bajnokságokban is indult és 6,29
métert ugorva' megnyerte Csehország távolugró
bajnokságát, míg a 100 yardos gátfutásban a világhírű
Duncer bur gátfutó bajnok utiín, mellszelességgel miísodik

lett. De amíg a búr 3 gátat dontritt addig a mi bajnohrnk
gátdöntés nélkül futott a célba. Az őszi bajnoki viadalokon
folytatta Kéméndy győzelmt szét''ájtú, Temesviírott, a l00
yardos  sík fu tásban l0 ,6-os  j ó  idő  a la t t  megnyer te
Temesviír bajnokságát és l65 cm-es magassággal második
lett a magasugró.versenyen. Az MTK viadalán pedig
elsőnek végzett a 120 yardos gátfutásban. A kitiínő atléta
sokoldalúságőt bizonyitja' hogy ebben az esztendőben ő
vo|t az egyesiilet torna-művezetője és bizonyiíra még igen
sokan emlékeznek a vezetése alatt megrendezett
dísztorniíkra, amelyekről azt is feljegyzi a krónika, hogy
vasárnap délután a bajnokságért knzdő futballisták'
mérkőzés utiín lihegve rohantak át a tornaterembe, hory a
futbal ldressz helyébe fel ö l thessék a r öv id ujjú
tornászinget ' Kazitr Tivadarnak az MTK versenyén az 1
angol mérföldes síkfutásban (5'25) aratott gyóze|me zlrta
Ie az esúendő diadalsorozatitt. A futballcsapat az 1906. év
őszén megindult küzdelmek végén a 4. helyet okkuprálta.
Ebben az esztendőben tett bírói vizsgát Schwarcz lenő,,.az
UTE kapusa ,  hogy csat lakozzék Kéméndy és
Langfelderhez, aklk már akkor ismertnevű futballbírák
voltak.

Az 1906. év történetéhez tartozlk még az is, hogy
Molnár i. és II. Magyarorszőg reprezentatív futballistái
lettek és Prágában a csehek elleni válogatott mérkőzésen
becsületet szereztek nemcsak a lila-fehér színeknek'
hanem hazánknak is. Bármily nagy ÖrÖmet szerzett is
azonban a két kiváló játékos kittintetése, mégis nagy
áldozatokat követelt. A két Molniír testvér Frágából való
hazatérte utiín bejelentette az UTE-ból való kilépését és
tavaszra már egy fővárosi egylet színeiben szerepelt.
Veltik tartott öccsük, Molniír iII. is és ugyanelTe az időre
esett a csapat miísik három erősségének, Fejé1 Pracser és
Petznek tővozása, akik közül a két első vidékre költozÖtt,
míg a harmadik katonai szolgálatrínak teljesítésére Bécsbe
vonult be.

tgy kezdődött az L9O7.es esztendő. Csak természetes,
hogy a vezetőség a hat legjobb játékosától megfosztott
csapat megerősítésére töreked ett. Ez a törekvés szülte
azutin meg a második fiiziót: az Újpesti Törekvés Sport
Egylet beolvasztás őt az lJTE-ba. igy került az IJTE

csapatába Szabó  Anta l ,  Mentsch l ,  Léva i  és ve lük
egyidejiíleg Herschkovits és Vranák, akikkel a csapat
annyira feljavult, hogy az UTE egy-kettőre kiheverte a
nagy vérveszteséget és első külf ö ld i  mérkőzésén'
Prágában, a nagy híríi Slavia ellen miir viszonylagosan
nagy sikerrel vendégszerepelt' A mérkőzést ugyan a Slavia
4:2 uinyban megnyerte, de ha figyelembe vesszük, hogy
abban az időben a cseh bajnok a kontinens legjobb
csapatának sziímított és Berlin, Bécs, Budapest csapatait
legtöbbször kétszrímjegy'tí eredménnye| győzte |e, így ezt
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aZ eÍedméÍlyt az akkori Sajtó magyar sikernek könyvelte
el. Hogyis ne, hiszen alig múlt el két hét hogy a Budapesti
A t lét ika i  C lub a  S lav i á t ó l  l6 :0  arányú vereséget
szenvedett. A reotganizált csapat egyébként váltakozó
szerencsével szerepelt a bajnokságban, de azért sn|árdan
tartotta p o ziciőját az első osztiílybarr'

Annál nagyobb eredményekkel örvendeztette meg aZ
újpestieket az at|étika: Kéméndy megismételte tavalyi
brawrját és a I20 yardos gátfutásban megvédte bajnoki
címét. Az elmúlt esztendei 18,5 idejével szemben a
második bajnokságot L7,4 időve| nyerte meg és ezzel az
akkori magyar rekordot beállította. A kiváló bajnok
azonban ezze| a teljesítménnyel sem volt megelégedve és
az At|étikai S zovetségnél rekordj avításra j elentkezett,
Kísérletének meg is lett a jutalma' mert a szövetségi
kiküldöttek e|őtt L7 másodpercre, majd a néhány nap
múlva megtartott újabb kísérleten 16,8-ra javitotta a I20
yardos gátfutrás magyar rekordját' Ez a rekord aztán csak
esztendők múltán - az íj atlétikai stílus és tréning-
rendszer bevezetését követőerr - lett megdöntve.
Kéméndy még ugyanezen esztendő bajnoki viadalián a
távolugrásban 629 centiméterrel második helyen végzett
és m egnő sülvén, befej ezte versenyző i s zereplés ét.

A fiatalok mesterük nyomdokaiban haladva szintén
becsülettel  képviselték a l i l 'a-fehér színeket. Dénes,
oravetz és Horváth az UTE versenyón értek el helyezést
és a két előbbi a BEAC versenyén ugyancsak sikerrel
szerepelt. Az 1908. évben már egy újabb sportágban
jelennek meg az UTE versenyzői .  Weinberger '
Schwarzenberg és Ludwig a BAK országos birkózó
versenyén viszik győze|emre a lila-fehér színeket' hogy
mega|apozzák az UTE későbbi nagyszerű birkózó
szakosztő|yát.

Az atlétika és a torna művelése ebben az esztendőben
csaknem kizarő|ag az UTE keretein belül való műkodésre

korlátozódoff. A labdarugósban sziliírdan tartotta a csapat
pozic ioját,  hiszen az L907lI908. évi első osztályú
bajnokságban negyedik helyen végzett. Az 1908. őszén
meginduló 1908/1909. évi bajnoki küzdelmekben azonban
lényegesen meggyöngtilt a csapat' mert Mentschl' Lévai és
Rozmann vidékre költozott, a helyükbe kerÍilt fiatalok,
Fürst Béla, Matesz, Szinai, Imre és Kardos pedig az elmúlt
két esztendőnek egy csapatra való veszteségét még nem

tudták pótolni.
Ebben az esztendőben nagy gyitsz érte az UTE.t.

Y lr ágzÍl Íiafal s ágáb an, borzalm a s túzv ész okozta hal állal
költözött e| az é|ők sorából az újpesti labdarugás egyik
megteremtőj e, az UTE akkori futballintézője, Ladányi
Dezső vegyészmérnok. Emlékét minden UTE-ista,

örÖkkön, kegyelettel fogja megőrimi.
A nagy csapásért akarta ta|őn az egyesületet a sors

kárpótolni olyan újabb nevek feltűnésével, ame|yek az
UTE történetében később jelentős szerephezjutottak. Így
ebben az évben ismerkedünk meg a szokatlanul nagy
agilitású Salgó Jenő, későbbi főtitkár, Kardos Arnold, a
háborus évek futball-spirituszrektorának, Sikos Géza és
Forgács  Arno ld .  az  i f iúság i  l abdarúgás  két  k i tűnő
harcosiínak nevével.

Az |909. évi közgyílés Blum Samut ültette az elnöki
székbe, alelnök Szemere Ernő és Faragó Lajos |ett. Ez az
év alig mutatott fel fejlődést. A futballcsapat fiataljai niég
nem tudtak  ke l l őképpen fe l fe j1ődn i  és ha Surmik
személyében egy nem mindennapi tehetség trínt is fel, a
csapat pá|yája lefelé ívelt, de azért még meg rudta védeni
első osztiílyú pozicióját' A vezetőség azonban nem maradt
tétlen. Ú;auu és újabb gondolatokat vetett a labdarugás
forgatagába, hogy annak nívóját feljavítsa és fejlődését
elősegítse. Így született meg a Ladányi-vándordíj, a
magyar futball egyik legszebb trófeája, hogy az előző
esztendőben váratlanul elhun1't ifiú harcosunk emlékét
megör ökítse. Az i f júság intenzír '  nevelésének rend-
szeresítésére szolgált az Ehrenlr.a1d-serleg, amelyért a
háború kitoréséig vír.tak bajnoki rendszerű csatákat
legelső egyesületeink juniorj ai .  Az UTE mindenkor
büszlrén jegyezhetí fel. hog1' az if1űságt labdarugrís körül
hervadhatatlan érdem ei r'arurak.

Az egyéb sportágakról alig lenne említésre méltó' ha
Kéméndy Ernő újabb és - sajnos utolsó bravúrjáról nem
lenne alkalmunk megemlékezni. A két esztendeje pihenő,

az aktiv sportolástól visszavonult. de az adminisztratív
vezetésben annál inkább tevéken1'Kéméndyt egy szép
nyári napon felkereste Kovács Nándor. a BBTE kiváló

bajnoka, aki Kéméndy visszavonulása óta birtokolta a gát-

és távo lugró  hegemón iá t .  A  mrg\ 'a r  a t1ét ika  két
büszkesége közÖtt a következő párbesz:.1 tbi1t le.

- Ernő, Te a jövő vasárnap indulru 1bgsz Arad város

bainoki viadalan.
- Nem értelek, hiszen ket esztendeje szöges cipő sem

volt a lábamon.
- Mégis indulnod ke!]. nren módfelett bosszant, hogy

az atlét1kai szö.vetség eppen az aradi gátfutásra és a

távolugrásra tűzttt ki tiszte1etdíjakat és éppen azorl a

napon, amel.ven az én egr ' letemnek, a BBTE-nek a

fővárosban \'an \'ersen}e. Tudták jól, hogy én termé-

szetesen egr'esületem r ersenyén indulok és ígv egy más

egyletbeli r'inne e] a MASZ tisaeletdíjait és Arad varos

két bajnokságát, Ezért kell neked indulnod és én biztosra

veszem. hog1' g1.őrri fogsz.
Kéménd1'hosszabb kapacitálás után beugrott és két

esztendei pauza után, úgyszólván minden trérring nélkül,

megnyerte Arad város ll0 yardos gátfutó és távolugró

bajnokságát. Hazahozta a MASZ két értékes tiszteletdíját,



1997. szeptember Újpesti He|ytörténeti ilrtesítő 19

hogy sikerekben gazdag versenyzői pályafutását olyan
ragyogó fegyverténnyel ztrja le, amilyenre a magyar
atlétika tÓrténetében még nem volt példa.

Huszonöt esáendős jubileumát ünnepelte 19l0. janurir
havában megtartott évi rendes közgyűlésén az UTE. A
legyengült futballcsapat reménytelen szereplése azonban
rányomta bélyegét a jubi lár is esztendőre. Hiába, a
labdarugás volt a vezető sport és ha abban nem voltak
sikerek, nem volt tinnepi hangulat. A 2.5 éves UTE tehát
megelégedett egy a MAC-cal közösen megrendezett
jubiláris atlétikai versennyel' amelynek egy részét a
Népszigeten, jelentősebb részét pedig a Margitszigeten
bonyolították le. A futballban új nevekkel találkozunk.
Kovács Aladár, Szidon József, Vanicsek és Goldstein
(Köcsög) javítják fel a csapatot' de csak annyira, hogy
nem esik ki az első osztályból.

Nehéz atlétikában Csapitzky és Lásáó jelenik meg a
birkózószőnyegen, súlyemelésben Dörflinger és Soós
képviselik sikeresen az újpesti színeket.

A könnyű atlétikában némi jaluliís tapasztalhatő. Az
UTE klubközi viadalon |egyőzi a Posiatakarékpénzttri
Sportegyletet éshíri versenyén is új erők tÍínnek fel. Így:
Láncry Zo|tan és Sebők Manó nyujtanak átlagon felüli
teljesítményt' de e versenyek érdekessége, hogy Barrra
Sándor' a Phöbus Sportegylet mai elnöke, mint az UTE
tagja' megnyerte a helyből távolugrást 270 cm-rel, míg
Salgó Jenő a 100 yardos síkfutiíst (l1 mp.) és a220 yardos
síkfutás (27 rup.) győztese lett.

A sivarjelen avezetőket kétszeres munkára ösztökélte.
Az Ehrenwald-serlegért vívott ifiúsági küzdelmekben a
juniorok csapata nyújtott kárpótlást a nagyok gyengébb
szerepléséért. A futballszakosáály vezptői egyik napról a
másikra olyan i{úsági gátdíú gyűjtöttek össze, amely
kitíínő j átékáv a| megacé|ozta a jövőbe vetett hitet' És hogy
joggal, aztmi sem bizonlda jobban, mint hogy Baubach,
Neumann, SzaÍka' Szemrád, Waldingbrett, Erhatits és
Weiner, a későbbi évek kitűnő játékosai bontogatták
sziárnyaikat ebben az i{úsági gárdában.

Ennek aZ esztefldőnek történetéhez tartonk még az is,
hogy az elnöki székbe dr. Héderváry Lehel orszaggyűlési
képviselőt ültette az akozgyíilés, amely dr. Ugró Gyula
polgiármestert, azUTE alapító tagját és első titkárát az
egyestilet tisáeletbeli tagj ává választotta.

Az I9II. évben beteljesült a végzet.. azUTE futball-
csapata az I9II|IL. bajnoki év végén azI. osztiily utolsó
helyén végzntt és sorsa a II. osztályba való kiesés |ett. Az
ígéret földjérő|, azI, osztá|yból való lecsúsziís nagyon meg
szokta ülni a kedélyeket. A legtöbb csapatot ilyenkor a
felbomliís veszélye fenyegeti. De mi történt Újpesten? Az
utolsó meccs, amelyen a kiesés sorsa megpecsételődÖtt, az
óbudai pályrín folyt le a 33.asokkal szemben. És a vesztes

gfuda, ahelyett hory szerteszéledt volna a meccs utián, úgy,
ahogyan vo|t, az utolsó szál emberig, gyalog átbandukolt
az újpesti hídon, be a Szécsény-kéxéházba, ahol újra
felesküdÖtt a lila-fehér színekre és megfogadta, hogy ha
torik' ha szakad, megnyeri a miísodosztrílyu bajnoksrígot és
visszakerül az első osztályba.

Az |9LIlL2. bajnoki évet tehát a II.  osztályban
küzdötte végig a csapat, azonban I91I' őszén, az e|ső
forduló befejeztével, már az e|síí helyen végez olyan
előnnyel, amely szinte garantá|ta a végső gyózelmet, a
bajnoki címet.

Az eseménytelen esztendőből legfeljebb annyit lehet
feljegyezni, hogy a futballcsapatba kÖltozött jó szellem
éreztette hatását. A sorozatos bajnoki győzelmeken felül a
csapat azI. osztő|yű MAC-ot legyőzte. - És ha miár aktív
eredményekkel nem is dicsekedhettk az 19l1. esztendő,
mégis fel jegyzésre méltó az a korülmény,hogy az
úszószakosztály ebben az évben született meg. Szücs
János ez idő szerinti tb. elnök alapította meg s mindjrárt
hajlékot is szerzett fiainak apő|ya mellett, egy 100 m-es
versenyuszodát létesífvén a Duna vizén'

Az |9I2. év kozepén befejeződött bajnoki küzdelmek
eredményekképpen a csapat a helyi riviílis URAK e|őtt L2
ponttal meg is nyerte a II. osárílyu bajnokságot és 1912.
őszén űjra visszakerült az I' osztiúyba' Újpesten nagy volt
az örÓm és az újpesti színhőz díszelőadást rendezett a
b aj nokc sap at ti szteletére.

Az immír újra első osztályú csapat nemzetkÖzi
mérkőzésre is vállalkozik, Karlsbad csapatát 3:2 arényban
|egyőzi és a bécsi Simmering ellen 1:l eldöntetlent harcol
ki.

A t.öldműve|ésügyi minisztérium engedé|yével néhány
szőz négy szo göl nyi terület ho zzác s alol ás áv al meg-
nagyobbítják a népszigeti pő|y{ú és újra azUTE új elnoke,
Ehrenwald Lász|ó az, aki a megnagyobbítás jelentős

költségeit viseli.
Az atlétikában tovább folyik a serény munka, Vermes,

Sebők, Lévai,Ba|őzs, Vajda és Farkas képviselik tobb-
kevesebb eredménnyel az egyesü|etet.

Szücs Jiínos rendkívüli szervező ereje és akadiílyt nem
ismerő agilitása nem marad gyümolcs nélkül. Ladányi
Sándoq Lechner Károly, Emmerling József, Dénes Béla,
Weisz Jozsef , Hornyik Gyula, Tichy Henrik, Schwartz
Bandi' Radó Lajos' Klein Lajos, a két Diamant, a Kiss és
Boschrín testvérekből igen szép gárda alakul és most az 50
esztendő iinnepén' amikor a ma fiai az eryesület úszó- és
vízipóló-diadalai fényében sütkéreznek, nem szab.ad
megfeledkezri eze?'rőI a nevekről sem.

Az I9|3. évben a futballcsapat az e|ső osztiíly alsó ré-
gióiban szerénykedik' azonban a fiatalok - akik az
i{úsági csapatból az e|ső csatasorba kerültek e$}re
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fejlődnek és csak idő kérdése, hogy mikorra küzdik fel

magukat ismét az élcsoportba'
Annál erőteljesebb a fejlődés a fiatal úszó-szakosztály-

ban. Első nyilviános versenyét azoTE-va|közösen rendezi

meg a fiatal riszó-szakoszttt|y és Lechner a l00 méteres,

Erdélyi (Emerling) a 200 méteres úszásban szerzi meg az

UTE első ilszogyőzeLmét.Ezen a versenyen jelenik meg az

e l ső  l i l a - fehér h ö lgyúszó :  Burker  Hedv ig ,  ak i  bá r

harmadik helyen végez, de mégis az e|só nő, aki azUTE

színeit viszi sikerre.
Siófokon mit az újpesti tömegnevelés jelei észlelhetők,

amikor a Sió vizében megtartott országos versenyen aZ

első UTE-staÍéta a MAC után, de az MTK.t megelőzve,

második helyen végez. Egyéni számokban Ladányi

Sandor, Leclrner Kiíroly' Nádasi' Dénes' Radó és Emerling

szerepeltek szép eredménnyel. Az UTE országos

versenyén az egyesület ifjÍrsági sprintstafétája győz,

Lechner és Radó pedig első helyen végez.
Az  I9 t4 '  év i  k ö zgyűIés dr .  Ká lmán Ödon újpest i

ügyvédet víúasztotta elnökké. - Mirrtha megújhodáshoz

érne az egyesület. Serény munka és az ezt természet-

szerűleg követő sikersorozat vonult be az UTE-ba. A

futballcsapat fiataljai, különosen Neumann Alfréd, Vermes

és Baubaclr végleg arriváltak és a csapat a lila.fehér

dresszt Öltött Vágó. Priboj és Vogl Istvánnal megerősodve,

rohamléptekkel halad a régi dicsőség felé. A bajnokság

harom utolsó mérkőzésén3:I arárryban győz aBAK, 6:0 a

33-asok ellen és a dicsősége teljében ragyogó magyar

bajnok FTC el len csak 3,,Z-re veszít. A vezetőség
juta lmazn i  akarván a  cSapat  szép szerep lését ,  a

Népságetre invitálta Németország tÖbbszörös bajnokát, az

I.F.C' Nürnberget, amelyet azUTE, 4:2 arínyban le is

gyózott.
Az  úszók , . ; :mintha versenyre  ke l tek  vo lna  a

labdarugókkal szintén kivették részüket a fellendtilés

munkájábó|, Az újpest i  tél i  k ik ötőben megnyílt

Magyarorszitg első 100 méteres versenypályája. A Magyar

Úszó Szövetség itt rendezte meg a Berlin-Budapest

városközi mérkőzést és itt látta vendégül Németország

legjelesebb versenyzőit' a magdeburgi Hellas gárdiltt,

Ezen a pályán vívta meg első mérkőzését azUTE

vízipólócsapata Hendel, Dénes, Lechner, Emmerling,

Tichy' Ladányi,  Hornyák osszeál lításban' Bár nem

speciálisan újpesti érdekesség, mégis felemlítjük, hogy itt

versenyzett és vízipó|őzott boldog emlékezetű Komjádi

Béla is. Ékes bizonyítékául annak, hogy az aktív

sportolókból lesznek az értékes vezetők, az új UTE

úszópályán startolt és győzott először a l00 méteres

mellúszásban Kis Zoltán, aki akkor bizonyára még maga

sem gondolt arra' lrogy alig egy évtized múlva ő |esz az

UTE vilríghí ru űszogardajának vezére.

Az esztendő nagy úszósikere még Ladanyi Siíndornak a
folyambajnokságban r,aló győzelme, amellyel maganak a
junior-bajnoki címet. az egyesületnek pedig az e|síj
úszóbajnoks itgot szerezte meg'

A régóta várt, roham1éptekben érkezett fejlőd.ést

azonban derékban torte ketté a r'ilágháboru. Vezetők és
versenyzők sorban fegyvert ragadtak ahaza védelmére. A

sportolók gárdí|a vo|t az első a harc mezején és az első
mozgósí tás ra  egyenruhát  Ö i t ö t t  a  r .ezetők  sorábó l :
Kéméndy Ernő, Szemere Ernő' Szücs János. Schweiger

Vilmos, Sikos Géza' Salgó Jenő és Langfeider Ferenc. Az

aktív sportolók kÖzül: Kuschner, Szabó Tóni.  Szabó

Dezső, Roznann. Vranák, Neumann' Besenczi. \'ermes.

Dorn, Emmerling József, Fogl Rezső, Szidon Vilmos,

Vermes Imre. Goda G-za.Lévu Elemér és még ki tudja

hányan. Csak természetes. hogy ilyképpen megakadt a

munka az  UTE.ban.  A  leg jobbak a  harcmezők ön ,

hadifogságban, vag;' talan már a hősi halottak megszentelt

sorában. Az itthon.maradtali kozti1 blzon1' alig akadt, aki

ilyen szomoru időkben az eg1'esület 91eplőjét kezébe vette

volna. De mégis akadt eg;'! Eg1'szeni. de lelkes katonája a

sportnak' aki megérezte. hog1. ha már őt a sors nem

vezényelte csaták tlzébe, idehaza hir,atás vÍr rá. Kardos

Arnold volt az, aki a le lket tartotta a klubban.

Fáradhatat lan munkával g1, 'űjtotte egybe az i tthon

maradottakat. kiment minden vonat elébe, hátha jön haza

valaki, sebestilt vagy szabadságos' Ilymódom srkertilt neki

azL]TE műkidésének folytonosságát biztositani. És ha

minden sportág szünetelt is, a futball meg a háboru alatt is

élt az UTE.ban! Persze a csapat ererlménlei szeszélyesen

változóak voltak aszerint. hog1 ki r olt r-életleniil idehaza.

Győzelmeket vereségek kör ettek. de mégis akadt egy

olyan fényes győzelem. arnetr1et még nonnális időkben is

aranybefűkkel kellene beírnl az UTE történetébe. I9I7-

ben tÖrtént' hog:' az {- TE eg1' ilyen háborús csapata

Bécsben, óriási meglepetesre'-3:1 arányban |egyőzté az

osztriik bajnok Rapid csapatát.
Amíg idehrz r  meg a  nagy v i l ágégés ide jén i s

becsülettel küzdonek a lila-fehér színek katonái. addig a

harcmezőkről sürun érkeztek haza a gr.ászos híradások'

Több mint 3ir hösi halott az egyesület r'esaesége. Ezel.aő]'

ktilön fetezetben fogunk megemlékezni.

^Z I9l8. er elején agonizálni kezdert a lilágháboru' A

központi hatalmak már megkototték oroszorsziryga| a

ktj1tnbékét és Szibéria hómezőiről hazafe|é vették útjukat

a hadifogl1.ok. Természetesen újpesti is akadt köZottiik. A

fronrról is megjött néhiíny szabadságos és hory viszony.

lagosan kedvezővé vríljék a sportoliísi lehetőség, a katonai

parancsnokság megnyitotta az újpesti vasúti hidat, amelyet

3 és fél esztendeig szuronyos bakrák őriaek. Újra megnyilt

tehát a népszigeti pályaI Februiír l0-én játszódott }o a
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Íepriz, azUTE 5:1 arányban verte le a VAC.ot, hogy a
péúya űjjáé|edését győzelemmel ünnepelje. A régi otthon

új erőt hozott az egyesület vérkeringésébe és a Népsziget

vasiárnap délutánjai újra hangosak lettek a sportolók és

drukkerek ör ömtel i  csatakiá ltásaitó l .  A bajnoki
mérkőzések mel lett nemzetköz i  mérkőzésekre is

vál la lkozott a feléledt UTE, vendégül látta a bécsi
Floridsdorf és Rudolfshügel csapatait. Az intézői tisztség
Kardos munkás kezéből Weisz Mártonhoz került. A
háborus évek fiíradhatatlan futballv ezetője azonban, utódja
oldatrán továbbra is részt vett avezstésben. A futballcsapat
új tag|a Schaller József már első mérkőzésein a magyar

csatiírok egyik legjobbjának bizonyult, és Fogl II. l918.
június 2-án öltötte előszÖr magára a mawar válogatott

csapat címeres dresszét, hogy azt futballpályája végéig'
Magyarország minden nemzetközi mérkőzésén büszkén

viselje.
Az ősz már rendezett futbal lv iszonyokra talá l .

Hazaétkezett, Langfelder Ferenc és természetesen azonnal

belekapcsolódott a futbal lügyek vezetésébe.

Szeptemberben Bécsben vendégszerepelt a csapat és lra a

wAF-tól 2 gó||a| vereséget is szenvedett, a bajnoki
mérkőzések során hétről-hétre javult,  hogy aztán
november L7-én|egyőZze az MTK hrírom és fél év óta

veretlen,,arany-csapatát''.
1919. legelső és talan legjelentősebb megmozdu|ása az

UTE rendes évi kozgyűlése volt.  Az akkori  idők

szellemének megfelelően a ,,fiatalok kormánya'' került az

UTE élére. De senki se higgye, hogy ez amolyan

,'forradalmi'' választás volt. Nem, ezeknek az űj vezetők-
nek nem ,'kellett'' rövidesen tánozni' Esztendőkig nagy

sikerrel és bölcs meglátással kormányoztak és nem kis

érdemiik, hogy konszolidációt parancsolva, békességet
teremtve, megalapoztrík amai nagy UTE-t.

Az új elnökség összeállítása így festett: elnok Szücs

János' társelnök Szemere Ernő, alelnökik Langfelder
Ferenc és Neubrand Mihály' főtitkár Salgó Jenő. Csupa

olyan férfiú, aki az 1900-as évek elején az egyesület
r eor garuzá|ás i{n ak el őharco s a vol t.

Ennek az esztendőnek első felében, még az I9I8.
ő szén megk ezdett h adib ajnoks ágok tavaszi fordu lój át
játszották le. A futballcsapat kvalitásait igazo|ja a
harmadik helyezés. olyan eredmény ez, aminőt azwE az
első osztályban még nem ért el .  A nemzetköz i

összeköttetéseket ápolva a bécsi Rapid a Népszigeten
győz,de mar aFloridsdorfvereséget szenved. A labdarúgó

szövetség nem tudviín rendezni a statuskvót, az l9l9l20-as
szövetségi esztendőre még hadibajnokságokat írt ki'

Ezeken azwB mír az élcsoportban ktizd és az MTK-val

eldöntetlenül küzdve, az FTC csapatát 3:l-re legyőzi.

Ezek az eredmények annál inkább reálisnak tekinthetők,

mert hisz ekkor miír a futballcsapat Knoll - Fogl II.' Fogl
III. - Kelecsényi' Baubach, Király - Paulusz, Kosa,
Priboj, Schaller' Szidon Összeállításban játszott és ez a
tizenegy véglegesen felvitte a lila-fehér sáneket a magyar
labdarugás élcsapatai sorába.

Ha Szücs János volt az elnök csak természetes hory az
UTE háboru előtti úszóélete újra felvinadt. A szakosztiály
alakuló ülése az úszás fejlesztésére és kegyelete jeléül' a
hősi halá lt  halt Emmerl ing és Bodnár f iatal  úszók
emlékére, két viíndordíjat alapított. Az újpesti kikötőlen,
kozel a népszigeti pá|yiútoz, újra megnllik az UTE 100
méteres uszodája, ahol nemcsak aházigazda, hanem a
fővárosi egyletek is versenyeket rendeznek. Az UTE-
úszók mrir megszokott vendégei amagyar versenyeknek és
csaknem minderyiken több első és még tobb második és
harmadik helyezést érnek el. Az i{úsági-, handicap- és
holgyversenyeken is ott látni a lila-fehér szineket' Az
eredményeket részletesen felsorolni e helyütt lehetetlen és
csak annyit említtink fel, hogy Lechner' Holló, Schwartz.
Ladrínyi és Weisz ismételten megnyerik versenyeiket, míg
Klein, Emmerl ing Antal,  F ö ldes és a hö lgyek közül

Schramek egész sereg értékes helyezést szereznek.
AZ atlétikai szakosztő|y is bontogatta szárnyait' Szabó

Dezső a vezér, a fómozgato Spindler Viktor. A népszigeti
monstre-tehetségkutató versenyen népes mezőnyön
indultak és ki tudja, hiány mai bajnok próbálkozott akkor,
szerény névtelenségben. Máté Ferenc a MAC versenyén a
rudugrrísban 315 centiméterrel a második helyen végzett
és az orszitgos bajnoki viadalon sem adta olcsóbban. A

BAK versenyén is győzött Máté, míg a 800 méteres junior

síkfutásban Szemere Pál második lett.
35 esztendős fennállásiíhoz ért e| l920-ban az UTE. A

jubi lár is ünnepségek az akkori  idő 'khoz mérten a
legnagyobb csendben fo[tak le, Atlétikai és úszóverseny,
húsvéti futball-torna és jubileumi diszkozgyúlés volt az

ünnepség programja. Az újpesti viltoshőua dísztermében
megtartott gyÍilésen megjelent a város vezetősége és a
magyar sportélet sok kitíínősége, mert ekkor az UTE már

országos viszonylatban is tényező volt. A díszkÖzgyÍÍlés
Kéméndy Ernőt az egyesület t iszteletbel i  tagjává
választotta. Egyébként a jubi lár is esztendő rosszul

kezdődött. A népszigeti pálya viz a|á került' a ta|ajviz
rigyszólván az egész telepet elöntötte és a futballcsapat

újra a 900.as évek harcszínterére, a pamutgyar melletti

UMTE pályríra szorult. A tavasz azonban felszikkasÍotta

a földet és húsvétkor miír a Népszigeten rendeáette meg

az egyesület jubiláris futballmérkőzéseit. Bécs nagyhírű

csapatq a First Vienna volt a vendég, amely első napon az

UTSE-t 3:l-re verte hogy másnap azUTE csapatától

ugyanilyen arányú vereséget szenvedjen. Ptinkosdre

viszont a Rapid tornájára Bécs viírosába utazott a lila-
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fehér tizenegy és a Floridsdorfellen 1:0 aranyban győzött,

míg a Rapidtó l  3:2 vereséget szenvedett '  Hazai

viszonylatban mindinkább emelkedett a futballcsapat
já tékere je  és ezze|  tek in télye  i s .  1920 őszén újra

megindultak az MLSZ bajnokságai. Az UTE, most már

nary j átékerőt képviselő csapatával, mint rettegett ellenfél

startolt és az őszi bajnokságon az MTK-t 1:0 és az FTC-t

3 : 1 arrínyban |egy őzv e, veretlenül az e|ső helyen fordult.

Az eredmények, a s ikerek jelent ik a legjobb

propagandát. A győze|mek híre, a táviró és a telefon

modern hangjrín eljut a külföldre is és csak természetesnek

talÍita mindenki, hogy az UTE immar first class csapata a

külföldi meghíviások egész sorát kapta. Megszületett tehát

azÍJTE első ktilföldi túrája, amely ugyan alig vett két

hétnél többet igénybe, de mégis két naptári esztendőre

esett. 1920. karácsony két ünnepén és szilveszterén,

továbbá I92L. januátr l-jén és Yizkereszt napján jelent

meg először azIJTE csapata Németország jelentős futball-

metropoliszaiban és a túra végén biiszkén mondhatta

Julius Caesarral: ,,Jöttem, láttam, győztem,,. Minden

dicséret és minden méltatás helyett beszéIjenek az

eredmények: Öt mérkőzést játszott azUTE és ötször

győzött:
Magdeburgban a Viktória ellen 7,.2

DrezdáhanaBrandenburg ellen 3:l

Plauenben a Sport Club ellen l : 0
Coburgban a Futball Club ellen l:0

Lipcsében a Fortuna ellen 2:L

Az úszósportban is beérkezett az UTE. A MUSZ reá

bizza a Sajó-kerület iriányítását, amit Saícs János, mint az

Úszószövetség alelnöke, olyképpen végez, hogy

ismételten leviszi azIJTE legiobb úszóit a Sajó vizében

megtartott prop aganda;versenyekre. A fej lődő szakosáály

egyébként folytatja diadalait, amelyek a mőr az elmúlt

évben befutott versenyzőin kivtil Héderuáry, Kőrösi'

Farkas' Lakos' Klaft, Gábor, Wagner és Virág nevéhez

flíződnek. A sok győze|em közíil talrín a legértékesebb a

hifu:omszor 50 méteres vegyes staféta első hel1.e. mint a

jövő hegemóniáj rának kora hírnöke.

Az atlétlkában, ha lassű léptekkel is, tor.ább fol1.ik a

megalapozás munkája. Az UTE-URAK klubkozi atlétikai

versenyének minden egyes számát lila-fehér r'ersen1'ző

nyerte meg, ahogy a MAC országos atlétikai versen1.én a

rudugrrís első két helyét, Frank és Máté révén, szjntén az

UTE okkupálja.
A hadibajnokságokat kovető, I920l2I. évi első béke-

bajnokság 1921. június havában értvéget, és azon azIJTE

az MTK mogÖtt, azFTC-Imege|őzve - a tiszteletreméltó

II. helyen végzett, miután e két csapat fölött matott őszi

győze\m&e ráduplázva, azFTC.I 1:0 arányban újra

|egy őzte, mig az MTK-val 0 : 0 eldöntetlenül j átszott.

A futballcsapatnak ez az óriási fejlődése megJtozta a
maga anyagi sikereit is. Az I92I. évi húsvéti torniíra miír

meghívást nyert az UTE is' aminthogy a főváros majd

minden jelentősebb futballattrakcióját ettől az időtől fogva

a,'big three'', az FTC.MTK-UTE-koalíció rendezi. Ezűttal.

svéd csapat, a göteborgi Kamraterna volt a vendég,

amelynek annyira megtetszett az UTE, hogy a következő

húsvétra azonnal meg is hírta Göteborgba.
A futballbajnokság befejeztével űjra tűrára megy a

csapat, még pedig új területre. Leng1'elországba. .A' túra

hét mérkőzése kÖzül ötöt megn1'ert. eg}'et eldontetlenül

végzett és egyszer kikapott'

Július elején jott meg a győztes tizeneg1' Lengyel-

országból és alig néhany heti pihenő utan. miír újra lrtra

kel Németorszitgba, ahol négy mérkőzés közül Hanno-

verben az Arminia ellen 1:0-ra veszt, de Hamburgban az

Un ion e l len  2:0 ,  a  ba jnok V ic tor ia  e l l en  ped ig  5:0

arányban győzve, megnyeri  a hamburgi kultúrhét

nagydíját. Boroszlóban a ,,Schlesien'' 30 éves jubileuman

8:2-re veri az iinneplő egyesület csapatát. A harmadik tura

tehót l5:3 gólaránnyal végződött.

Ősszel az új bajnoksiíg élcsoportjában halad a csapat s

télre újra külfóldre utazk, hogy eleget tegyen azoknak a

megtisztelő meghív ásokn ak, amelyek külfö ldi di adal ainak

el i smeré s éül, h alonr s zá mr a érkeztek. Németor szálg és

Lengyelország utrín most miír Svájcot is meghódította az

UTE.  Az  ö t öd ik  túra  minden á l lomása új  meg új

győze|met hozott. Augsburg (5:2), Stuttgart (4:0, 3:0),

Freiburg (2:1) és Basel (4:3) az új diadalok színhelyei. Az

at létikai szakosztály folytatja intenzív munkáját. A

Népszigeten lefolyt első mezei \ 'ersen}.en Vogel és

Bogdrlny ér el helyezést. míg a NL{SZ atlétikai viadaliín

Máténak a rúdugró ba-inokságban 3l5 centiméteres

eredménn1''el elért másodrk hel1e érdemel ktilon említést.

Még dicseretesebb az úszószakosztiiy működése.

Annak el lenére. hog1 az újpest i  l00 méteres uszoda

an1agi okokból megszűnt, mégis egyre szebb és szebb

eredménr.eket r.ír.nak ki az űszók'  akik nr 'áron a

Csiiszrirfurdoben. télen pedig a Rudasban treníroziali. A

régiek mellett Vancsura, Kelemen, Lukács. Fadgyas és

Szeszler Böske neve kert i l  a győztesek l istájába. A

r'íápólócsapat még csak a szövetségi díjért játszott, ahol

az első klassású egyletek második csapataival versenyez'

azonban miír most mutatja oroszlantormeit, a MAC felett

5:2 és aIII. ker. elleni 7:l győzrImével

Amínt láduk, azuszodaidőleges megszíínését meg sem

érezte az úszószakosztály, legfeljebb az adott gondot, hogy

miként juthat az egyesület eg1' olyan úszópiílyahoz, arne|y

kizárólagosarr az UTE tulajdona és annak létét nem

veszé|yezteti az uzletí vállalkozók kapzsisága. A magyar

közmondás szerint a baj sosem jór eryedtil. Taliin éppen
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akkor' amidőn az űj aszod,a felépítésének terveivel
foglalkozott az elnokség, érkezett meg a fÓldmÍíveléstigyi
minisztérium leirata, amely szerint a népszigeti pálya
bérletét 1922-re felmondja, minthogy annak tertiletét 30
évre a Magyar Folyam- és Tengerhajóziísi Rt.-nek adta át,
amely ott hajóryárat fog építeni. Bir azóta 14 esztendő telt
el és a hajógyárnak még nyomát Se látni a Népszigeten,
mégis tudomásul kellett venni a magas irrtézkedést és új,
modern pályáról kellett gondoskodni.

A kettős gond kettőzott munkára késztette az UTE
elnokségét. Azonnal megtette minden irőnyban az
intézkedéseket. Az uszoda szálmára ott állott a Duna, de
már annál nehezebb volt a futballpályának megfelelő
területet találni. Végre a Megyeri út és a Baross utca
között fekvő buckás területet szemelték ki. Megalakítottiík
az épitőbtzottságot, amely úgy határozott, hogy
részvénlársasági alapon hozzák Óssze a sztikséges tőkét.
Pá|yázatot hirdettek és a beérkezett több pályamű közül
Hajós Alfréd múépitészpályaterve IetÍ, a győztes.

Elrnéletben tehát miír megvolt minden, csupan lriírom
dolog hiányzott: pénz, pénz és pénz! Dehát Sztics János
áI|ott az akció élén és az ő fáradhatatlan munkássága
mindent lekűzdő agilitása ötletessége és leleményessége
már előre biztosítéka volt a s ikernek. Ujpest váro,sa
díjmentesen engedte át 30 évre a területet' Dinich Vidor
orsziíggyíílési képviselő az országos Testnevelési Tanács
íttján l.000.000 korona erejéig az ii|am támogatiísát hozta.
- De talán hiábavaló lett volna Szücs János minden
agilitása, Újpest város és az á||am tiímogatása, ha ebben a
válságos időben nem jelentkezett volna egy férfiú, aki
nemes szívével, minden szép és jó iránt való lelkese-
désével, mérhetetlen humanizmusával egyik napról a
másikra a leglelkesebb UTE.hívő és a legiíldozatkészebb
mecéniís |ett,. Ez a férftű Mauthner Zo|tín volt. aki nevét
aranybetiíkkel írta be az UTE torténetébe. Neki
köszönhető, hogy az ő nagyszsrll példáján fellelkesülve,
Ujpest város egész társadalma aZ új pálya
megva l ósí tásának szo lgá la tába lépet t .  Az  ipar  és
kereskedelem, de a kisemberek is, polgárok és munkiisok
siettek a nagy ügy szolgálatába állani. Az e|őiritnyzott
építési koltség lejegyzése hamarosan megtörtént és még
I92l-ben került az e|ső kapavágásra a sor. Az UTE
évekkel eze|őtt volt elnoke' Ehrenwald Lísz|o építési
vállalkozó' azUTE örökké felejthetetlen Laci bácsija,
ingyen bocsá to t ta  rende lkezésünkre  a  szükséges
n agymennyiségű faanyagot.

AZ é|ő sport közben haladt a maga útján. A versenyzők
1922. tavaszán tovább dolgoztak a Népszigeten, talán
azétt,hogy az új otthonba már nagyobb képességekkel
vonulhassanak be. - Az atlétikai szakosztá|y járt elöl jó
példával.  Szabó Dezső elnök Hol i ts Ödönt, a kiváló

sportembert szerződtette Ie tréneréül, és ery-kettőre élénk
atlétikai élet kezdődött meg. A komoly munka eredménye
hamarosan jelentkezik és az MTK versenyén Székely első
|e t t  az  l500 méteres  sík fu tásban,  Máté ped ig  a
rudugrásban, míg Katsányi és Selmeczi második helyen
végez. A MASZ előnylersenyen Selmeczi már megnyeri a
l00 és 200 méteres síkfutást és Székely második 5000
méteren. Az at|étaszövetség pontszerző délutánjain miár
s zo rg alm as an gríj tik a p o nto k at az UTE. aÍlét{l<.

Még be sem köszöntött az első nyiíri nap' mií'ris készen
á||ott az IJTE uszodája -_ egyelőre csak kölcsöntutajokon.
.50  méter  hosszú és 22 méter  széles  méretéve l
versenyszeníség szempontjából a legalkalmasabb. Az
UTE országos úszóversenyén nagy mezőnyök és nagy
UTE-győze|mek jegyében nllt meg a pálya. Heimler a
200 méteres  me l lúszásban,  Kerekes  a  100 méteres
sprintben' Szeszler Böske a 100 méteres holg'uszásban
arattak fényes győze|meket, de úgyszólván minden
versenyszámban a helyezettek között ott lehetett látni a
liIa-fehér dresszt'

A birkózószakosztály intenziv munkáj anak eredménye.
képpen a Postás Sport Egylet országos versenyén Horváth
és Nagy lyarapítja az IJTE-győzelmek sztmát. Úiaon-
ságszámba ment' hogy a szakosztály országos birkózó
versenyét a Népságet szabad terén rendezte meg.

Megalakul Grünbaum Ede elnöklete alaft a kerékpiíros
szakosztő|y is. Az UTE-versenyzőket már Látni az
országúton és a pályaversenyekon. Sőt már az első
esz tendőben megrendez i  azUTE -  a  T ö rekvésse l
közösen - első országos kerékpiírversenyét is.

Labdarugásban a csapat szorosan kitart az élcsoportban
és tavasz végén a sorrend: MTK - FTC - UTE. Az
ifiúsági csapat azonban nem adta ilyen olcsón. Ajruriorok
megnyerték Magyarors zág ifi ú s ág i b aj noks ágát.

A göteborgi Kamraterna valóra váltotta e|óző svi
meghívását és a futballcsapat a húsvéti ünnepeket Szücs
Jiínos és Langfelder Ferenc vezetése alatt Svédországban
töltötte. Göteborgban' Ho|singborgban és Borasban hat
mérkőzést j{iszott és csak egyet vesztett 3:2 arinyban, a
g ö teborg i  vá logatot t  e l l en .  Ta lán  még a  spor tbe l i
eredményeknél is nagyobb volt a magyar csapat társadalmi
sikere, mert megjelenésével és szerénységével érdemelte
ki a csapat a kitűnő svéd sportíró' Carl Linde kritikáját'
amely a Stockholm Tidinskenben - az előző évben ott
jiírt sportembereke cé|ozva- a következóket irta

,,,Ezek az ítjpesti vendégek nem fr)lényeskedő úszÓk,
nem rátarti birkózók, nem is arisztokratafutballistak, ezek
\jzücs és Langfelder egyszeríí kézmúves fiai, akiket az Isten
a legszebb emberi erénnyel, a szerénységgel aldott meg.,,

1922. június |2-én játszottrík le a Néps zigeten az utqlsó
bajnoki mérkőzést. Az UTE ellenfele a III. kerületi Torna-
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és Vívó Egylet volt ,  amelynek a Népszigettő l  való

fájdalmas búcsúzás alkalmából 6:l arányú vereséget

kellett elszenvednie. E|őzőIeg a népszigeti pálya utolsó

nemzetközi mérkőzésén a hamburgi Union csapatát 2:l.re

győzte le az UTE.
A futballcsapat sikereiből önként adódott, hogy a

csapat játékosai kozül Fogl III', Sclraller, Paulusz, Kósa,

Szidon. Peics és Knoll is magukra öltötték a válogatott

csapat címeres dresszét és Fogl II. 25, reprezentatív

szereplését ünnepelte a labdarugó szövetség tanácsülése.

De a válogatottság megtiszteltetése jut osztál1'részül egy

i{úsági játékosnak is, amidőn Emmerling |ett az ifiúsági

viálogatott cs ap at h átvédőj e.
.A hosszú nyiári napok folyamán serény munkáskezek

csaknem befqeáék azűj piiyamunkálatait és szeptember

kozep&e már készen ő||ott az új sporttelep, amely

méreteinél, modern berendezkedéseinél és formájánál

fogva kétségkívül a legnagyobb magyar sportalkotas lett és

mint ilyen, méltrán megérdemelte a keresztségben kapott:

A bajnok MTK is csak eldöntet len árán tér haza a

Stadíonból.
Az esrtendő végén obligt,/- tűrí$őra indul a csapat új

ülágtáj felé. A turateniletek ekkor miír dél felé terjednek

és az UTE csapata olaszországot látogatja meg. Öt

mérkőzése közül hármat nagy gólarányban megnyer.

Róma,  Nápo l1 '  és F i renze  hódo l  meg a  l i l a - fehér

színeknek.
Aminthogy túrár'al végződött az elmúlt esztendő,

ugyanirry külföldön játszódii' le az UTE 1923. évi élső

szereplése. A divatos turiiziísok során a csapat ugyancsak

kapós lett és vezetői értettek is hozzá. hog1'ezt a kedvező

helyzetet racionálisan kihasmálják. Biír a r.ilrígháboru már

régen véget ért, mégis az antant államai sportbélileg

csendes bojkott a|őhe|yezték a központi  hatalmak

orszőgait. A sport azonban szétmúzi a politikát és

legnemesebb feladata a népek testvéri megértésének

propagiilása. Ennek az eszrrének a szo|gá|atőban il|ott, az

UTE' amidőn L923. január végén a világ fővárosában,

A Stűdion (Tbrvezte: Hajós ÁWéo

Stadion nevet. - I92z, szeptember L7-én. ürurepélyes
keretek kÖzött történt a megnyitás. 15.000 nézí csodálta
meg Hajós Alfréd művét és tapsolt a LI2x70 méretű
labdarugótérnek és a 400 méter hossá és 12 méter széles
vörössalakos futópályának.

A zenekar himnusza, a dalarda éneke utan' az állam és
a vríros képviselői beszéltek, majd azUTE elnöksége vette
éú a pily{tt, amel1're csakhamar kifutott az e|só vendég: az
FTC zöld-fehér csíkos legénysége, hogy bajnoki mérkőzés
keretében megküzdve azIJTE csapatával, avassa fel

Magyarország legujabb sporttelepét. - Talan azért,hogy
a Stadionban minden jól kezdődjék, aházigazda csapata

2:I arányban győzte le kittínő riválisát. Az új otthon új

erőt kölcsönzött és az I922l23. bajnoki esztendő első
jelentős gyóze|me utiín a diadalok hosszu sora következett.

Párizsban összemérte erejét Pár izs r.áros kombinált

csapatával. A bojkott megtörése tehát az UTE nevéhez

fiződik, és ez a tény talán nagyobb 5i|g1 mint az,hogy a

csapat  |egyőz te  a  f ranc ia  fu tba l l i s t ákat .  Pá r i zsbó l

Spanyolországba vette útját a lila-fehér expedíció és

spanyolországi megj elené sének rag1'ogó fegyverténye az a

kettős győze|em, amel1.et Katalánia bajnoka, a C. D.

Europa ellen 7:1 és 3:l aran1,'ban aratott'

Idehaza a bajnoki mérkőzések során folytatta

diadalmas előre törését és amikor pesti pályán 2:0.ra verte

az MTK-t, olyan előnn1.el állott a ranglista első helyén,

hogy miír a sajtó is benne üdvözölte az új első osztályu

bajnokot. Ámde a fiatal csapat aZ egyre fokozódó tempótól

a finisben letÖrt és újra meg kellett elégednie a dicsőséges

másod ik  he l l ye l .  A  t ö r téne lem táv la tábó l  ma már
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megállapítható, hogy ehhez a letöréshez a túlhajtott
külföldi játékok ishozzé$érultak, viszont éppen ezek az
idegen országokban megszerzstt diadalok alapoárík meg a
lila-fehér csapat nemzetközi hírnevét. Hiszen a külföldi
szaksajtó erőlistáján ott díszelgett azUTE neve a l0
legjobb európai csapat sorában'

A már biztosnak vélt bajnokság elmaradása némi
reakciót szült. Priboj és Kósa, a csatársor fő erősségei
kti|foldre kÖltöáek és habrír helytikre Csontos és Jeszmás
személyében új nagyságok kerültek sőt a védelemben
Varga kapus és Scháffer középfedezet, beóú|itősa
erősítésnek szílmitott, mégis az esáendők óta osszeszokott
együttes nívóját a felfrissített csapat sehogysem tudta
elérni. És ez, különosen külföldi viszonylatban, éreztette
hatá$élt. A Wener AC honi pályán ugyan még |egyőzetett,
azonban a nyári holland-német tura négy mérkőzése közül
már csak egy győze|em és egy eldöntetlen, mig a ietl
német-spanyol túra négy játéka során csupán két
eldöntetlen szerepel a tura-mérleg aktív oldalrín.

lw ilszásban kiilÖnösebb fejlődés nem volt észlelhető.
Avin gfuda szi|étdan tartotta e|őző esztendei pozícióját,
de rij nagyságokat nem termelt ki. Annál szebben fejlődött
a víápólócsapat. A II. osztályit bajnoksag második helyén
végzett és az NSC elleni osztályozó mérkőzésen már
ostromolta aze|ső osáiály fellegvárát is.

Az'ílszószakosáály nagy gondjai kozé tartozott egy
olyan uszoda megteremtése, amely hossá esztendőkre
biztosítja a tréningek zavarta|an lehetőségét s egyben
versenyzésre is alkalmas. A jól bevált recept szerint újra a
város társadalma, elsősorban az ipar és kereskedelem
vezér|ő egyéniségeitől várta az UTE az űj uszod'a
megteremtésének lehetőségét és a gondolatot csakhamar
tett is követte. Szücs Jrínos, Fuchs György és Kis Zo|tán
indította meg azt a tiársada|ni akciót amely egészen rövid
idő a|att összehozta azt az osszeget, amely az új uszoda
felépítéséhez sziikséges volt.

A torna és az atléttka gyakorlása ebben az esztendőben
űgyszó|v én kizáró|ag intern működésben merült ki.

Mrár jóval nagyobb dicsérettel emlékeáetÍink meg a
birkózó szakosztá|y mindjobban feltorő munkájríról. Az
UTE birkózó versenyén, majd Újpest vríros bajnokságain,
továbbá a társegyesületek viadalain egyre-másra aratnak
győze|meket a hirtelenében felhínt újpesti birkizók. Elek,
Nagy' Nóbl, Srágli és Györgyei a diadalnas versenyzők,
akik közül az utóbbi mitr rcprezentatív dicsőséghez is jut'
amidőn a göteborgi ol impiászon a magyar színeket
képviseli.

A birkózással rokon bokszsporttal ebben az
esztendőben találkozunk először Újpesten, az |JTE
meghívási versenyén.

A kerékpárszakosztá|y is a fejlődés útjára lépett.

Megrendezte az egyesület országúti bajnokságait, valamint
Újpest varos bajnoki versenyét'

A legutóbbi esztendők sok csalódása az 1924. évi
közgyiílés hangulatát a vezetőség ellen fordította. A
mindinkább elburjánzó á lamatőrség el leni hari ' .az
eredmények rovásiíra ment és a sorozatos győze|emhez
szokott kritikusok természetesen a vezetőséget trínadtrák.
Ebben a kaotikus állapotban született meg az a gondolat,
hogy az egyestilet ügyeinek vezetését ,,erós kézre'' kell
bíni. A választás Szücs Jiínosra esett, aki ery esztendőre
diktátori hatalommal vette kezébe azigyek irránfitását.

Az egyesület berkeiben, az űj rendszer nyomián, uryan
rend lett, minthogy azonban aZ ,,erős kéz,, nem túrt
kilengéseket, elmaradtak a gyors sportbeli sikerek és
ennek az esztendőnek a krónikása az egyesület
r epr ezentatív sp ortj án ak, a l abdarúgásnak h anyatl ás áról
kénytelen besziímoln i.

A futballcsapat az l923lz4. évi bajnokságon ugyan
még a harmadik helyen végez, de az L924l25' évi
bajnokság őszi fordulójrín alig bír lábra kapni. Az új érával
érthetően nem szimpatiző|ó jáÍékosok helyébe kertilt
ifiúságiak: Markó, Szemere, Argyelrán és Nikó szívet és
lelkesedést visznek ugyan a csapatba, de egyelőre még
nem tudjr{k pótolni az e|ődÓket. Még akadt uryan egy.két
győze|em és egy bécsi' győzelemnek is beillő' eldöntetlen
az I. Vienna el len (3:3), azonban meg kel l  őszintén
állapítanunk, hogy a már.mfu legendiís hírti futballcsapat
lejtőre jutott.

A birkózók listáján Nemes és Földes Zo|tán az íj
nevek. A szakosztály becsülettel  működik. A társ.
eryesületek minden versenyén győzedelmeskednek a lila-
fehér színek és Gyorryei Ferenc a párizsi olimpiászon az
e'gyetlen és egyben az első újpesti olimpikon.

A kerékpár szako sztíiy m egrend ezi Újpest b aj nok.
ságait. Lichter országos rekord alatt megnyerte a sváb-
hegyi versenyt. Kívüle Szőke, Simafa, Jelin és Hrozensz]ry
aratnak győzelmeket. Azonban aZ esztendő
legkiemelkedőbb ténykedése az, \togy a Stadionban
kerékpiírpalya létesítése hatfu oztatott el és novemberben
miír megtörtént az tinnepélyes kapavágiás.

Hogy a már mtíkodő szakosztályok erynémelyikében
bekövetkezett hanyatlás ellensúlyozva |egyen, ebben az
esztendőben alakult meg a teniszjátékot eddig csak
passzióból uző tagok sorából azUTE tenisz-szakosztéúya,
amely Kelemen Béla és Weisz Li$Z]ő révén mar lila.fehér
győzelmeket is hozott, sőt Baumgarten Magda a fedett
pályás bajnokságban a második helyen végzett. Az
úszószakosztály miiködésében is örvendetes esemény
jegyezbető fe|. Ebben az évben nyeri meg az ÍJTE

vízipólócsapata aII. o. bajnokságot s ezze| megnyílik az út
számára az |. osztiúyba. Igy jutott el az UTE jubileumi

I
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esztendejéhez, az 1925. évben. Ez az esztendő nemcsak

azért legjelentősebb időszaka az egyesületnek, mert akkor

ünnepelte meg fennállásának 40 esztendős fordulóját,

hanem főképpen azért,mert ennek az esáendőnek elején

megtartott évi rendes kozgyűlésen hagyta el hat esáendei

sikerdús műkodése utan Szücs Jiínos az elnöki széket és

ebben az évben install!úták az új elnokÖt: Aschner Lipitot,

aki immrír ery évtized óta áll az egyesület élén.

A Szücs-éra sziszifuszi munkájáról, ragyogo sikereiről

már eleget írtunk, de nem lenne teljes a kép, ha nem

beszélnénk azo!<ro| a nagy problémákról, amelyekkel az

egyesület vezetőségének az a|att a hat év alatt meg kellett

küzdenie. A háború utáni idők rohamos fej lődése,

futb allc s ap atunk fe lz á rko zfrs a, az er edmények me g-

növekedése újabb és újabb feladatot rótt a vezetőkte. Az

ellenfelek birtokolt hegemóniájuk védelmében még
- nagyobb, még heroikusabb küzdelemre kényszerítették

fiainkat s a vezetőknek ugyancsak ébereknek kellett

lenniük' hogy diplomatikus, de erőteljes fellépésükkel

egyesülettinket az élharcos egyesületek csoportjába

befogadtassiák.
1920. elején, amidőn a hadibajnokságok 15 résztvevő

egyletét a status-quo-ante helyreállítá3a érdekében

redukálni kel lett,  a labdarúgó szovetség vezetői

sehogysem ta|éúték meg a kivezető utat, mert hiszen barkit

is haglak volna ki az e|Éő oszbalyból, szerzettjogokat

sértenek. A főviárosi egyedtiletek azon csoportjq amelyrek

fájt az UTE konkurenciája' nagy titokban e|határozta,

hogy azújpesti csapatot kirekeszti a bajnoki küzdelrnekből

azon a címen, hogy Budapest bajnoksőgőért csakis

fővarosi egyesületek küzdhetnek. EzÍ, az e|hatáaoz{st azért

kellett diszkrécióval kezelni, hogy a legelső szövetségi

tanácsülésen meglepetéss zelúen hajtsak végre.

lymde az UTE-nak a főviírosban is voltak jó'barátai és

az éye|i megbeszélésen misztikusan megfogamzott terv

már másnap a vezetőség tudomására jutott s az UTE

diplomatái 48 óra alatt leverték a puccsot. A sajtó

megértően ál lott az újpest iek igazságos ügyének

szo|gá|atéba és a szovets (g tagegy|eteinek többsége olyan

imponáló eréllyel gyülekezett az ellenprop agandát szóban

és írásban te4esztő UTE-vezetők köré, hogy az ellenfél

deferálni volt kén1'telen és abizan indítvany nem is kertilt

tfugya|ásra. A szovetség évi rendes közgyűlésén

véglegesen megállapított első osztiílyban ott volt azÍJTE

is és onnan többé ki sem keriilt. Az UTE poacioja pedig a

szövetségben annyira megerősödott, hogy az MLSZ

alelnikévé választotta Langfelder Ferencet' aki mar akkor

a Bírótestiilet társelnöke, majd elnöke volt. De nemcsak a

labdarúgásban, hanem az at|étikéhan is meg kellett

küzdeni az egyesület mííktdésének útjába állított

mestersége.s akadályokkal. Amidőn az UTE, atlétikai

szakosztálya oroszlánkörmeit mutogatni kezdte és amikor

mrír attól tartottak a konkurensek, hogy az UTE ebben a

sportágban is rohamosan folfelé tör, akkor a magyaÍ

atlétikai szövetség tanácsának határozatáből kifolyólag az

tIIE-t a vidéki egyesületek sorába osáottiík be, ami által

fejlődési lehetőségét derékban törték ketté. Az atléttkai

szakosztály egy ideig sztineteltette munkásságát' hogy

rytárl' annál naryobb erővel bizonyitsa be rátermettségét,

úgy, hogy a MASZ néhány esztendei sziíműzetés után

kénytelen volt a vidéki beosztásában is nagyszerű

eredményeket produkáló egyesületet rijból a fővárosi

egyletek sorába beosztani. Már sokkal kisebb fegyvertény

volt az UTE elnÖkségének az a sikere, amellyel egy miásik
támadást hiúsított meg. Az eset ma mrír talrán nem is fontos

és csak azért jegyezztik fel, hogy lássa az utókor' milyen

rögös volt az UTE útja.
Ror' iddel az újpest i  Stadion megnyitása előtt

o\.értelnű ;ndítvríny érkezett" a szövetségh ez, hogt az űj

UTE-pál1'án csakis azUTE rendezhet bajnoki mér-

kőzéseket. Ez az indítvány azt célozta, hogy azok a

fővárosi eg1.esületek, amelyek nem rendelkeztek

pályákkal. bajnoki mérkőzéseiket, amidőn ők a pálya.

válasáók. kizárólag a főviírosban játssziák le. A sport-

belileg mqgaláZo és an1.agrlag kríros indítviíny elfogadasát

a legmodernebb príLl1'a- a Stadion képviselőinek kÖnnyí!

szerrel sikertilt megaliadií{1 oni.
Minden intrikánál. minden gáncsr'etesnél súlyosabban

nehezedett a labdarugrís vezdőinek r.iilliára az á|amatőrség

problémája. Vádak ropkodtek a levegőben, eryleteket'

vezetőket rága|maztők. Eg1'edül Szücs Janos indított

sajtópert és kapott fén1'es elégtételt a frggetlen magyat

bíróság előtt, mert azIoTE-ra nem tudtak semmiféle

álamatőr üzelmet rábizon1.ítani.  Szücs János a per

megnyerése utiín azonban lemondott ttsztérő|.

Az egyesület tehát elnrk nélkül maradt, mert az

újonnan megr.á lasztott Nemes oszkár, a kaotikus

időszakban csak 3 hónapig bírta elvise|ni az elnöki

tisztséget. Az interregnum idején a klub tig1eit hármas

direktór ium vezette'- amel1nek tag|ai Szücs János,

Langfelder Ferenc és Szabó DeZső r.oltali
Az esztendő sportj4 rll.id interr'allum után, javuló

tendenciát mutatott. Még Sztcs Jiínos érdeme a Stadion

területén konstruált kerékpár- és motorpálya, amely

Európának egyik legmodernebb alkotása volt. Az UTE

csaknem minden vasárnap, külf ö ld i  versenyzők

részvételével kerékprír- és motorversenyeket rendezett s a

fővarosi egyletek is itt tartottak meg viadalaikat.

A többi sportágakban is élénkebb élet fejlődött. A

birkőzo szakosztály egyre ianosodott, új és új bajnokokat

termelt ki. A vízipólócsapat már az első osztályban

küzdött, de az úszósport legemlékezetesebb eseménye
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Halasy olivérnek a folyambajnokságban történt első
startja volt. A flaÍa| űsző, általanos meglepetésre' neves
b4|nokok hosszu sora előtt másodiknak érkezett a célba és
ha pályaelhagyás miatt néhrány hellyel hátrább helyeáék
is, a magyar vízisportnak ez a Íagyogó nagyságq mégis
ezen a napon arrivált. A futballcsapat küzdötte le
leggyorsabban a kritikus idők nehézségeit és csakhamar
újra az élcsoportba totnászta fel magát. Ennek az
örvendetes javulásnak minden érdeme az átmeneti idők
futballvezetőjét, Ladányi Sándort illeti, aki a lila-fehér
színekért minden á|d,ozatra kész volt. Amidőn a
direktórium átmeneti misszióját befejezettnek vélte,
minden erejével arra tÖrekedett, hogy a 40 esztendős
egyesület é|ére, egy, azUTE múltjahoz és tradícióihoz
méltó, vezetésre predesztinált, olyan elnököt találjon, aki
az IJTE sok vihart látott hajóját csendes vizekre
kormányozza. - Így merült fel Aschner Lipőt, az
Egyesült Izző|ámpa és Vil lamossági Rt. vezér-
igazgatójénak neve. Aschner Lipót, a nemes emberbarát,
első szora vríllalta az elnÓki tisáet és benne az UTE igan
vezérére \e|t.

Az egyesület 40 esáendős jubileuma alkalmából az
újpesti viárosháza nagytennében rendozett díszközgyíilésen
tartotta az új elnök szeldoglalóját.Yiao|tanagy terveit és
riámutatott affa az útra' amely az egyesületet a legelsők
sorába vezeti. Az elődök iránti tisztelet csengett ki
szavaibő|, amidőn azt inditványozta, hogy az UTE
története nagy harcosainak érdemeit a díszközgyűlés
megörökítse .Igy vót|uztotta meg a jubilríris díszkozgytílés
Mauthner Zo|tánt díszelnöknek' Szücs Jánost örökös
tiszteletbeli elnöknek, Kéméndy Ernő mellé Dinich
Krírolyt és Langfelder Ferencet öröktis klubkapitiányoknak
és Szemere Ernő régi tisáeletbeli tagunk mellé Neubrand
Mihályt, Salgó Jenőt és Szabó Dezsőt t iszteletbel i
tagoknak.

Aschner Lipót elnokségének 10 esztendeje a|att tÍz
UTE európai értelemben vett nagy egylet, a magyar
sportnak minden ágában élharcosa lett. A sporttörténelem
ezt akort azUTE aranykorának nevezi és ennek szinte
előtttink rálló kaleidoszkőpjátfogja önök elé tárni azezután
következő és - mint azt a bevezetésben mőr mőr
említettiik - nem az idő sonendjében haladó leírás.

Az egyesület fájának 40 éves törzse, amely annyi
r'iharral dacosan szembeszállt, L925, őszén az eddiginél
sokkal szélesebb, sokkal terebélyesebb lombokat
terjesáett, amelynek árnyékában kerülnek össze az UTE-
ért' a lila-fehér sánekért lelkesedő iÜaknak és öregeknek
mindig sokasodó csoportjai. De ezen terebélyesen
szétágazs lombsátornak nemazacé|jaés feladata' hogy az
egészséget adó napfényt és levegőt elvonja az a|atta
osszegyÍiltektől, hanem éppen ellenkezőleg, jótékony és

szinte varázslatos ereje van, amely egy egészséges' a
napot, levegőt és természetet szerető ifitiságot képez. ki
hazánknak és a sportokra szívesen áldozó újpest i
polgrírságnak.

Azok az intézmények, amelyeknek létesítésérő| az
előző lapokon emlékeztünk meg, a teremtésnek és
alkotásnak ebben a2 utolsó időszakában kibővülnek,
megszépülnek és a modern kor és kultura haladásával
egyöntet i i  fej lődéssel nemcsak lépést tartanak' de
hazrínkban mindig előtte járnak

Az elnök és a köréje csoportosuló, az ő snlgEEesztiv
egyéniségétől áthatott vezetők az anyagiak tekintetében
igen ryengén álló egyesületet egy csapásra az orszóg egyik
legkonszolidáltabb' legmegalapozottabb egyesületévé
emelik és az űj munkaerők bekapcsolásával egy friss,
pezsgő sportéletet variízsolnak Újpest társadalnába.

Az újpesti sport fájának hatalmas szÉtterjedő ágai
vannak, amely ágak mindegyike az UTE, egy.egy
szakosztá|yán ak j e lkép e. Vann ak erő sebb, lomb os abb
agak' amelyek közelebb vannak atorzshöz, nriár régebben
kifejlődtek, izrrosodtak és az idők múlásával nemcsak az
egyesületnek, de az egész magyar sportnak legerősebb
sportoló gárdintfejlesáették ki. De voltak és vannak olyan
rígak is, amelyek nem tudtak lombokat alkoÍti és kifejlódni
és vary továbbra is gyengébb formájukban maradtak meg,
vary néhiíny évi élet utrín elhulltak, kifiíradtak.

Nézzük meg egymás után ennek a g:azdag lomb-

s átornak alkotóeleme it, az UTE egyes s zako sztá|y ait,
amelyek magukban véve is úgyszólviín külön eryesületek,
mindegyiknek megvan amaga autonómiája, ktilÖn vezetői,
pártoló és aktív tagjai és mindegyik szakosztály
munkáj ának és eredményeinek képe egyenes
következménye és ryümÖlcse annak a munkálkodásÍlak,
amelyet a vezetők a klub és sport iránti lelkesedésből
r öv idebb vagy hosszabb ideig kifejtenek. Azok a
szakosztályok, ahol stabil vezetőség kitartó munkáját
láthatjuk, mindig szebb eredményeket, maradandóbb
alkotásokat tudnak felmutatni, mint azok a sportágak,
melyeknek vezetői és velük együtt a sportolók gárdája

űgyszó|ván éwől-éwe változik és cserélődik.

I
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I{eJ.y'Eörtén,eEi r]'írek...
* Újpest új díszpolgárai!
A városnapok egyik kiemelkedő eseménye volt

a diszpo|gári elismerések átadása' Az Önkormány-
zatközgyűlése ebben az esztendőben Dr. SoMoS
ANDRÁS ügyvédnek, Dr' SIPoS LAJOS egyetemi
docensnek és Dr. GERBER ALAJOS ny. főorvos-
nak ítélte ,'Újpest diszpo|gára.. kittintető cimet. Az

új díszpolgárok eddigi munkájáért köszönetet

mondunk, további tevékenységükhöz pedig jó

egészséget és sikereket kívánunk.

e Felavatták $óf xÁnolyt ISTVAN szobrát

azIstván téren. Mint arról korábban már hírt

adtunk, az egészalakos kompozíció alkotója
PAULIKOVICS IvÁN szobrászművész. A szépen

rendbehozott környezet méltó az |Jjpestet a|apitő
gróf szellemiségéhez. Gróf KAROLYI ISTVAN

emlékét - az országban először - Újpesten őrzi

k0ztéi szobor.

€  BUDA ATTILA tsszeál lításában a fót i

Római Katol ikus Plébánia gondozásában

megjelent,'KAROLYI ISTVAN fóti temploma..

című dokumentum-gyűjtemény. A k iadvány

tisztelgés a 2OO éve szúletett gróf emléke előtt. A

ktnyvet a|apitványunk biztosítj a az űjpesti

helytörténeti kutatóknak.

e Alapítványunk 1998 tavaszán negyedik

alkalomma| rendezi Íneg az újpesti kozépiskolások
helytorténeti vetélkedőjét. A jelentkezési felhívást

az újpesti középiskolÍk igazgatói rnár kézhez

kapták. A csapatok felkészülését OPAUSZKI

VIKTÖRIA tanárnő segíti' A vetélkedőben 15-18

év kizötti diákok mérhetik össze tudásukat.

e Tervek szerint utcát neveznek el KoSA
pÁtRÖL, az Újpesti Forradalmi Bizottság kivég-

zett elnökéről. Reményeink szerint a névadásra az

október 23-i megemlékezésen kerül sor.

.ff 100 éve született KELEMEN GYULA, a

Nagy Imre kormány államminisztere. A' november

elején esedékes évfordulóról a Helyttrténeti Ala-

pítvány,  a Városvédő Egyesü let  és a Szoc iá l .

demokrata Párt ú.1pestL szervezete közösen emlé-

kezíkmajd

@ Az országos Ktzépisko la i  Tanulmárry i

Versenyre két újpesti flata|- DOMAHIDI AKOS

és NAMÉNYI ILDIKÖ - készül, újpesti témÍtjil

do|gozatta|. Remélj ük, hogy munkájuk színvonal as

lesz és a" ÉRtBSÍTÓ-ben később közölhetjük.

FONTOS!
Ezítton ís értesítjük kedves olvasóínkat,
hogy Alapítvátnyunk és a Városvédő
Egy esület telefonszd,ma megváltozott, Az

új szá 'm: 233.1976. A levelezési cím
vóltozatlan!

Kiadja: az d)j pesti Hel1'tö rténeti .{lap íh'ány

E|nök Dr' Sipos Lajos
Szerkesztti : Kadlecol'its Géza

Szerkesztőség: 1047 Brótlv Imre u. 1. Tel.: 233.1976

Tipográfia: \\'agner Attila

Készítette: a Spácium Bt.

Fele|ős: Koós Gábor

Az alanítvány támogatói:
ASCHNER LIPóT ALAPÍTVANY, ÉPoRG RT.,

IIANZLIK PAL, HoLLósl cvÖnc;v,
NÁNYINÉ KoNRÁD GIZÍLL ^' NÁI\YI JANo S,

DR. KAPOLYI LASZLó, KoZMA SANDoRNÉ,
Ú.rpnsr Öxr<onlrÁNYZATA, RICoPY KFT.'

Tt,[\G SRA Nt-s ( ; HI{ ÉDER RT.,

Ú.rpesrr xÖzo ssÉcl TELtrVÍZIŐ
(l.rppsrt VAGYoN KtrZELó RT.


