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1901-ben rendezték az első 
magyar labdarúgó-bajnoksá-
got – kizárólag budapesti csapa-
tok részvételével. A vidéki váro-
sokban nem működtek életképes 
futballklubok, de a nagy távol-
ságok miatt sem lehetett volna 
országos bajnokságot rendezni. 
1907-ben a labdarúgó-szövetség 
kerületeket hozott létre, ezzel 
vált lehetővé, hogy a regionális 
bajnokságokban vidéki klubok is 
szervezett keretek között küzdje-
nek meg egymással. 

Ez a bajnoki szisztéma 1926-ig 
működött, amikor a világon negye-
dikként – Anglia, Skócia, Ausztria 
és Csehszlovákia után – Magyar-
országon is professzionista bajnok-
ságot rendeztek. Kezdetben, mint 
minden sportág, a labdarúgás is 
amatőr alapokon szerveződött. Ám 
a futball népszerűsége drukkerek 
tízezreit vonzotta a pályákra, a jegy-
bevételek növekedése, a mecénások 
megjelenése pedig kikezdte az ama-
törizmus alapjait. Az 1920-as évek 
elejétől a jobb játékosokat titokban 
fizették, mindennapossá váltak a 
bundázások, a sportág megtisztu-
lásához pedig a nyílt profizmuson 
keresztül vezetett az út. Ekkoriban 
pedig már a nagyobb városokban 
is olyan nívón futballoztak, hogy 
vidékiek is nevezhettek a profi baj-
nokság két osztályába. 

A profi csapatok túlnyomó része 
amatőr egyesületek keretében ala-
kult meg, így vidéken a Szegedi AK 
labdarúgóiból verbuválódott Bás-
tya, illetve a Szombathelyi AK-ból 
alakult Sabaria indulhatott a profi 
első osztályban. A legjobb debre-
ceni klub, a DVSC vezetői is sze-
rettek volna hivatásos futballcsa-
patot alapítani, a MÁV vezetőinek 
állásfoglalása azonban kimondta, 
hogy vasutasok lehetnek profik, de 

a vasutas kluboknak amatőröknek 
kell maradniuk. Néhány debreceni 
futballvezető ennek ellenére meg-
szervezte az amatőr egyesületektől 
független debreceni profi egyesü-
letet: 1926. július 31-én megalakult 
a város színeit viselő, kék-sárga 
Bocskai Futball Club. A klub név-
adója a DTE egyik vezetője, Römer 
Richárd újságíró volt, a vezetőség-
ben jórészt a DVSC és a DTE pro-
minensei vettek részt.

A klubot a profi másodosztályba 
sorolták be, de már 1927-ben felju-
tott az első osztályba. A bennma-
radás épp csak sikerült, de a csapat 
évről évre jobb teljesítményt nyúj-
tott. Nagy József, majd Frontz Döme 
személyében elismert edzői voltak a 
csapatnak, és több kiváló képességű 
labdarúgó is csatlakozott a Bocs-
kai keretéhez. Miközben a játéko-
sok között folyamatosan csökkent a 
debreceniek aránya, a klub a város 
társadalmi életének részévé vált. 
1927-től a Bocskai vezetőségeiben 
rendre találkozhatunk a polgármes-
ter, a főispán, a nagyobb vállalatok 
és az egyházak vezetőinek nevével. 
A szoros kapcsolatra utal az is, hogy 

a város engedélyével a labdarúgók 
1930 tavaszától Debrecen címerét 
viselhették mezükön.

A Bocskai első nagy sikerét 
1930-ban érte el: a Szeged 5:1-es 
legyőzésével – első vidéki csa-
patként – elhódította a Magyar 
Kupát. Egy évvel később Vincze 
Jenő – szintén először vidékiként 
– gólkirályi címet szerzett. 1932-
től Herczog Edvin menedzselte a 
klubot, 1933 elején pedig a meg-
szűnt békéscsabai Bohn SC edző-
je, Jánosi Béla lett a Bocskai tréne-
re. Herczog jövedelmező külföldi 
túrákat szervezett a csapatnak, s 
az – a harmincas évei elején járó, 
de már ismert edzőnek számító 
– Jánosi irányításával az európai 
középmezőnyhöz zárkózott fel. Az 
1933/34-es bajnokságban a Bocskai 
bronzérmet szerzett, a magyar lab-
darúgás történetében először ért el 
vidéki csapat dobogós helyezést. 
Az 1934-es, olaszországi világbaj-
nokságon szereplő csapatban öt 
Bocskai-játékos is helyet kapott – 
tegyük hozzá, azóta csupán egyet-
len debreceni labdarúgó léphetett 
pályára Vb-mérkőzésen...

A Bocskai sikereinek is köszön-
hető, hogy – a két háború közöt-
ti korszak legnagyobb magyar 
sportberuházásának eredménye-
ként – 1934 júniusában átadták a 
Nagyerdei Stadiont, az ország leg-
modernebb sportpályáját. A labda-
rúgók 1934. június 24-én debütáltak 
a stadionban, a Bocskai Közép-
Európa Kupa mérkőzésen, 12 ezer 
néző előtt 2:1-re győzte le a Bolog-
nát. A debreceniek ugyan később 
kiestek a kupából, de a csapat erejét 
jól mutatja, hogy a világbajnok játé-
kost is felvonultató, későbbi kupa-
győztes olasz klaszsziscsapat ellen 
hazai pályán győzni tudtak.

Hiába ért el dobogós helyezést, 
és hiába lelt korszerű, új otthon-
ra a Bocskai, a korábbi sikereit 
már nem tudta megismételni. A 
sikeredző, Jánosi Béla az Újpest-
hez szerződött (és bajnoki címet 
szerzett a lila-fehérekkel), s 1935 
elején két meghatározó játékos is 
a távozás mellett döntött. A poli-
tikai változások sem kedveztek a 
Bocskainak: alaptalan korrupciós 
vádakkal megbuktatták Vásáry 
Istvánt, a stadionépítő polgármes-
tert, így a csapat már nem számít-
hatott a város támogatására sem. 

A Bocskai meg sem közelítet-
te régi sikereit, s mivel egyre rit-
kábban tudtak jövedelmező kül-
földi túrákon résztvenni, a klubot 
anyagi csőd fenyegette. 1939-ben a 
csapat kieső helyen végzett, s csak 
a Phöbus visszalépésének köszön-
hette, hogy nevezhetett a követke-
ző bajnoki idényre. 1940-ben ugyan 
elkerülték a kiesést, de az anyagi 
csődtől már ez sem mentette meg 
az egyesületet. A klub élére hatósá-
gi biztost neveztek ki, s a belügymi-
niszter 1940. július 31-én, alapítá-
sának 14. évfordulóján feloszlatta a 
Bocskai FC-t.

Szegedi Péter

Kellett egy csapat...

A nyolcvan éve alakult a Bocskai FC gárdája a magyar labdarúgás törté-
netében először ért el vidéki csapatként dobogós helyezést

Lakbértámogatás
Lakbértámogatásban részesíthető az a gyermekét háztartásában nevelő bérlő, aki:

A.) a lakáscélú rendelet 2. § (2)–(3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel, 
B.) a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150%-át (2006-ban: 38.700 Ft)

C.) a bérelt lakás mérete nem haladja meg az Szt. 38. § (4) bekezdés a–e) pontjaiban foglalt méreteket: 
  1) ha a háztartásban egy személy lakik: 35 m2, 2) ha a háztartásban két személy lakik: 45 m2, 3) ha a háztartásban három személy lakik: 55 m2,  

4) ha a háztartásban négy személy lakik: 65 m2, 5) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5–5 m2,
D.) a család vagyona nem haladja meg a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. § szerinti vagyon mértékét, 

E.) rendelkezik bérleti szerződéssel és a bérelt lakás tulajdonosának azon nyilatkozatával, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság területileg illetékes igazgatóságának  
az adóazonosító adatait megküldje az önkormányzat.

A lakbértámogatás mértéke a lakbér 60%-a, de legfeljebb 14.000 Ft. A lakbértámogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra.  
Időtartama a megállapítás időpontjától számított egymást követő három év.  

A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Információs Szolgálatánál (Db. Kálvin tér 11.) beszerezhető formanyomtatványon kell benyújtani.


