
Könyvjelző 

Riválisok, lelátón innen és túl 
Debreceni futballhát
tér az "ősidőkben", 
elnöki páholyoktól a 
kőzáporokig ... 

LABDARÚGÁS. Szerenesés ta
lálkozás, ha egy téma a nagy- · 
közönség és a kutatók érdek
lődésére egyaránt számot 
tart, és sikerül olyan műben 
feldolgozni, amely vélhető
en nem fog csalódást okozni 
egyik olvasótábornak sem. 
Szegedi Péter jó ütemben 
érkezett erre a labdára, és 
magabiztosan értékesítette a 
hélyzetet. 

A vetélkedés bölcsőjénél 
A debreceni szocioló-
gus-sporttörténész maJUS 
elején megjelent, "Riválisok 
- Debrecen futballtársadal
ma a 20. század első felé
ben" című könyve a sportág 
közösségi mozgatórugóira, a 
"hátország" összefüggés-há-

lázatának sajátosságaira 
mutat rá, méghozzá annak 
szolgálatában, hogy megfejt
se: miképpen fejlődik ki a ve
télkedés az egyes klubok és 
szurkolói bázisaik között. 

Nem volt mindegy, kikből, 
milyen alapítói szándékkal 
állt össze egy-egy sportklub, 
kik szerepeitek az elöljárói
nak a sorában, hogyan válha
tott profivá maga a sportág, 
hogyan kellett megküzdenie 
egy klubnak a játékosai meg
tartásáért - és még hosszan 
sorolhatnánk a könyvben 
elénk tárt, a "futballmező" 
alakulásában szerepet játszó 
jelenségeket. A rivalizálás 
kialakulása szempontjából 
a mindent összegző ismérv 
a szerző megállapítása sze
rint az, hogy a csapat kö
zösséget képvisel, s így a 
labdarúgó-mérkőzéseken a 
játékosok összecsapása által 
jelképesen két közösség is 
összeméri erejét. S Szegedi 
vizsgálatai érdekes összefüg
géseket mutatnak meg mind
abból fakadóan, hogy egy
egy csapat miféle politikai 
irányultságú, foglalkozásbeli 
összetételű, felekezeti ho
vatartozású - és így tovább 
- társadalmi hátteret tudhat 
magáénak. 

Debrecen és Nyíregyháza és ... 
Szempontrendszerét követ
kezetesen érvényesítve a 
szerző olyan klasszikus - a 
mai napig is eleven - szem

~· benállások gyökereit tárja 
fel, 'mint a vidéki klubok fő
város-ellenessége vagy épp 
a híres-hírhedt Debrecen-

Szegedi Péter ~oclológus-spart- · 
történész 

A borítón a Bocskai csapata 

Nyíregyháza-ellentét. S le
festi a rivalizálás netovábbját 
is: a futball körül zajló akkori 
erőszakos eseményeket, gaz
dag forrástanulmányozás és . 
-bemutatás segítségéveL 

· A kötetben ttényszeriíség 
az olvasmányossággar ösz
szeforrva,' logikus felépítés
sel párosul; az ismereteket 
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néhány korabeli, főként csa
patfotó illusztrálja, valamint 
- elsősorban a Bocskai és a 
DVSC szerepléseire összpon
tosító.- adattár is kiegészíti. 
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