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Volt egyszer egy Bocskay...
A Bocskay Futball Club tarsadalomtortdneti megkozelftesben

A kollektfv emle kezet neh a atlrja a valo sago t. M a egy atlagos de brcce ni futballbanit annyit tud a ma sodik vildgh ab oni eloui debreceni labdani gasrol . hogy volt egy
Boc skay ne vf csapat , ami akk or tulajdonkeppen megegyezet t a DVSC-vel. Ennek
egy reszt az az oka. hogy a DVSC ke pvi sel i az allandosagot a varosban. a Bocsk ay
ped ig amilyen gyorsa n ..berobbant" - ne mcsak a debrecent. de az orsz agos . so t
e uropa! - futballeletbe , o lyan gyorsan el is nl nt a nnan . Masreszt a Boc skay csapa taban - mely a mi.sik nep szenl hied ele m sze rint elsc sorban a de breceni amatoregyes Ulelekre e pite ue csa patdt - tobb egy kori vasutas j atekos j atszou. Az
egyesule t legnevese bb jdtekosai - Mark os Imre. Vincze l en a . Teleki Pal. Edry
(Enge lhardt) Mih aly. Palotas (Pavnicza) Istvan . Tel ek i Pal stb. - Vincze lena
kivetelevel ne m sze repel te k a Bocsk ay eldn mas debreceni egye suletben. A merkozesekel 1934 · ig a DVSC Dioszeg i u ti pal yaj an jatsz otui k. Tarsadalmi bea gyazottsagdt tek lntve a Boc skay sokkal ink abb ha sonlu a De brece m Toma Eg yle tre.
SOl. ha figyel em be vesszuk. hogy a DTE futb allszak osznilyn <I hdszas eve kbe n
csak vege nih es a deb recem umato regyes iiletek labd arugocsa putai krizt il elsckern
sz fint meg. akkor a Bocsku y a DT E egyfuj ta ..szelle mi utodj .inak'ttekinthetd .
Az elsd vihigtuiboni uuin. I92 0-ban indult be a Kcle t-magyarcrszagi Labd an igo Baj noksag, mel ynek ket oszni lya vo lt. es a ket vih i gh.ibo ru kozon e bajnoks.lg kereteb en rnert ek ossze crcj iiket els osorba n Hajdu. Szabolc s es Szaumi r Megyc unuu cr la bdani gocsap atat (iddn kent Szolnok megycick is rCsl.t vetrek a baj nokssigban). Az ...ilprotl zrnus " megsz tintcteserc az ML SZ 1926- l0 1 bevezett e a
pro f! bajn oksagot (addig hivatalo san nem j atszhatot t penzert lubdarugo Ma gyaro rsz,lgo n) - ill sztnren ket osz tdlyr ind uo ua k. Az Lij bai noh :ig nuir valoban orsza gas volt. elciSlor ind ulhattak vid ek i csa pato k. v i ~ ZO Il I a prof egyesulete kben nem
j dtszh at ta k Ilzemck. gyamk, hivaralo k alk al muzo na t ~ s egyetcnu sni k. A professziona listu bajnoksagban Debrecenbol a Boc ska y Futball C lub indult. me lyet 1926 ban ala pftottak . es 1 9 4o. ~ n szfint meg , A kilenc evv cl ~ J sob b bcvezete u Nemzcti
Bajnoks aguak kezdetbe n a prof! Boc skay, maj d ke-sobb - eg y evig - az am atc r
DVSC volt tagj a. Mi vel e dolgozatb an is tobb utald s tal dlhato az egy es amator
spo rtegyesuletekre. cel szenl par mondattal bemutatm e klubo kat. A varas Iegre-
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ge bbi s portegyesulete a Debrecenl Toma Eg y let (OTE) - metynek keret ei n bel ul
a 'la m s e lso labdanigocsa pata is mu kooOtt - t 867-ben alak ult eros reforrmi tus es
zsido hatterrel. A OTE kifej ezeuen e lit eg yes ule t volt. vezetesebe n mi ndig ke pvisehene magat a varos polgarmestere is. A 'lams mtndmaig legsikeresebb es legnepszenlbb egyesulete. az 190 2· ben alaku lt Deb rec eni v asutas Sport C lub
(DVSC), me ly kezdetbcn Egye rertes FC neven rrulkbdou, es a MA. V JannCij avito
Ozem alka lmazo ttai spo rto lta k keretem be liil. A De brecem Ke reskedelmi Alka lmazou ak Sport Egye siilete ( D KASE) 191 0 -ben alakult. a ket vilaghaboni kozcn a
'la ms zs idocsapata volt. Az 1911 -ben szoci alde mo krata mu nkasok altai al apftott
Dcbrecen i Munkas Torn a Bgyle t (DM TE) rendszerint cs ak a kelet-rnagyarorszdgi
bajnok sag ma sodi k vonal aba n sze repe lt, kapcsolata a s zoc idlde mokrata parttal a
korszak egesze ben igen e ros vo lt. Az 19 19-ben alakult Deb receni Egy etemi A tletik ai C lub (OEAC ) pedi g - elsosorban a numerus clausu s torve ny hatasanak betudh atdan - eros nemzeti elkotelezettseg, j obboldulisdg es antiszcmitizmus jellemell e.
A prof baj noksagot I926 -ba n Inditottak meg. de Debrecenbe n a s zervezkedes mar hamarabb elkezdod ott. 1924 . augu szt us 4-en a Kelet-ma gya rorszagi
Sporthfrla p szamol t be arrol . hogy a vdros ba n profess zio nali sta futballcs aparot
szerveznek: ..De brecenben is eldjon nek az ismeretlenseg homal ya bo l azok az e mbe re k, ak ikne k fillerj eit az ama t6r spo rt sohase m lall a. de a pro fesszionizm us
meg szule tese t je lento e lso barsonara pe nztarcaj uk egesz tartalrnaval mennek a
spo rt mi nt iizlet ele.,,1 Eredenleg Zempleni G uszrav - aki a OVSC el nok segeben
is hel yet fog lalt - volt a fOszervez6 . meg vas urass profi csapa tba n go ndo lkodou .
Mive l vasutaso k nem lehettek profi labd ani gck , 1926 jtiliusaban Boc skay Fut ball
C lub (mint szovetkezet) neven alaku lt meg Deb recen pro fesszionaltsta labdanigo
klubja. mel yn ek vezc rkaniba n2 ekkor meg a 'lam s kozeleteben kevesbe ismert e mbere k vette k reszt. A s zcrve zc k kozou sze repe l a De bre cen i Toma Eg yletbe n is
szerepet vall alo Romer Richard illerve BOdy Pal, az eg yes iile t rnegala kulasakor
redig Nusrhaum l ena - akit a korabeli uj sag egyszenlen ..fan atik us OT E-ist a"ke nt aposztrofalt - is fom os szervezfis ze repe t vallalt . Egy ev mulv a - 19 27. oktobcrcto l - mi nt egyesuler nulkodot t tovabb a Boc sk ay, es a vezetose g osszeteteIe nagyon hasonl u arra. mel yet a DT E megat akulasanajtanu nk.'
Az egyesule t - ez az el nokscgi nevsorbo l kitfinik - varcsi valog at ottkem
funkc lo mllt. azaz sok. mas s portegy es ule rbdl mar lsmerds nevvel talalkozun k. Az
egy ik tarsel nok. Benedek Ltiszlt) a DEAC ala puoj a. az alel nok ok kozu l Zempleni
Gusmiv 1923-ban a DVSC f6ti tkari ttszte t tolt otte be, Medvegy Elemer teglagyari
igazgato a keresked dk s po rtegy es ule renek volt el ndke, Kr6h Vilmos szi nren vo lt elnok a OK ASE-nel. Tagja volt a torvenyhat osagl bizousagnak, elnckl nszter tolt c u
be a Kereskeddk es Utazok Egyesuletenel . tagja volt a sta tus quo ante izrae lita hitkozseg eloljarosaganak . De a legtobb vezetd a DTE-ben is tolt on be valamilye n
u szteletbell fun kc ict. A dfszel nok Magoss Gyorgy nevevel mar 19 12-be n talalkoI. Ha val6ba n fgy tonent volna. val6szinUleg mashogy alakul a Bocskay helyzete.
2. rorcis: Debreczen. 1926. jti l i u~ 30.
3. Forr.is: HBmL. x . 301. 2.1.7.
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zunk a DT E elnoksegeben. A Sza tmar megyei Egriben szuletett 1858-ban, 1890 ·
be n lett s zatmart ugyesz. 1903·t 61 fctigy esz . Kesobb a Tak arek es Hitel in tezer
igazgatoja, felso haai tag . 1923 - 1928 kozot t a varos polgarmestere . A Speyerkolc sor mek is kos zonhctcen az (5 polgarme sterseg enek idoszak aban indu lt meg az
a va rosfejlesztes , mel y Vasary Ist van polgarmcst ers ege al au teljeseden ki. Mini
minden debrecen i po tgarmester 6 is fontos ttsztsegeket toltott be a reforrmi tus cg yhaz vilagi vezetese be n. tobbek kozo tt presbite r es egyhazi tanacsbfro vo lt. A klub
masik diszelncke , Hat/hazy Zsigmond f6ispa n csa k a Bocskayban vallalt s zerepet.
1876· ban Haj duhadhazon szti lete tt. a helyi 48-a5 Part elnoke vol t, 1920 -to l kisgazda orszaggydlcsi ke pviseld, 1923-tol 1932-ig Haj du va nnegye fdispanja. 1942ben hu nyt e l. A klub elnoke az a Vasary i stvan vo lt, aki a debrecen t veze tok kozu t
me lta n a Jegn agyobb sportba rat hireben allt . Elnoke volt a DTE-nek, a Bocskaynak, alupitoja a DEAC-nak . 1 8 8 7 ~ be n szuleten. tosgyokeres dc breceni csaladban.
1925-101 polgarmcste r helyettes, J928- J935 kozon, majd 1944-ben is met polgarmester. 1939-to l kisgazda orszaggytil csi kepviselc , 1944- 1945 kozon penzugyminiszter. I 946-ban klzarta k a FKGP-b6 1, 1 9 5 5 ~ bcn hunyt el Dcb recenbe n.
Mini ahogy a DT E-bo l sc m hianyoztak a zsidosag kepviseloi , ugy a Bocskay ba n is kepvise hett ek ma gukat, igaz, itt mar joval nagyobb szam ban. A Bocskay egy ik lega ktivabb ptirtfo goja volt a nevada Romer Richard . 1894 -be n szule te u
Deb recenben. Sze nvedel yes tom as z volt, de egy ope racio miatt bicegelt , Igy fe l
kellett hagy nia az aktfv tomazassal. A labda rugok Kelet-magyarorszagl Alszovetsegen ek alelnoke . mnjd fcrirk ara vo lt. Ujsag[roi p,i lyajat az .Egyetertes't-be n. az
ors zag os zxido rij stigban kezdtc, majd a zstdonapitapkent szam on tartou Debreceni Puggeuen Uj sag hoz ment at. 192 5-ben az egy evve t aze16tt megalakult
.Deb reczen " ujsugh oz kenilt. I933-ball bunyt e1. 4 Itt is szerepc r ka po tt c-- tarselnok kem - a D'Tfi-bcl mar ism ert . a Bocska yban klu bigaz gatokem teny kedo
Nussbaum l enii szeszkeres kcdo, illetve Utay Lajos banki guzgato. I872 -ben sziiletett, ragja vo lt a torven yhatosagi bizottsagnak . eln oke lett az 1927-ben Debrece nbe n is megalakult OMIKE-nek (Ors za gos Ma gy ar Izraelita Kozmiivel odesi
Eg yesii lct). Az A. hal anos Forga lmi Bank veze rtgazg atoja, a Bekessy Be la VIVO
Cl ub elnoke volt . 1930. februar 7-en hunyt cl. Freund Jeno el nck csa k a Bocs kayba n vallalt szerepet. 1865-bcn sztilete n Mis kolcon. Bu dapesten j ogot ta nult . rnajd
gyakornok Dcbrecenben. 1896 · ban ma r tagja a torvenyh atosagi biz ottsag nak .
19 14-t6 1 alelnoke a zsid o hitkozsegnek, az ok tobe ri Iorradalomban a hel yorseg
pa rancsnoka. Szamos valtalat igazgatobizottsagaban rexzt vet t. alapitoja vo lt a Hegedus es Sandor lrod almi es Nyomdai Rt-n ek - mely tobbek kozou a zsido k kore ben kulonosen ne pszer f Deb receni Fuggetlen Uj sagot kiad ta - , es sz mte n alapitoj a volt a kedvelt zsido tarsasu§i hel ynck . a Kereskedelmi Csamoknak . 193 1.
j uliu s 9-en huny t el Debrecenbcn. Hegedus l eno tarsel nok szi nte n cs ak a Bocskayba n vrillalt funkciot. Tagja vo lt a torven yh atosagl bizottsagna k, az izraelita hitkozseg iskolaszeken ek . elnokc a Kereskedelm t Csa rnoknak es az Ugyved i Kama4. Neve - a megemle kczes szennt - "ossl c forrt a DT E-ve[". A zsido remetoben te mcnek et.
Steinfeld Istvan. a DTE akkori efnokc .j-cszede vegen a OT E gyonyorii sarga- ke k szalagos baocrkoszorujat eresz tctte Ie .. sirb..." Debreczen. 1933. decem ber 21.
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ranak. lfj. Schwartz vilmos 1887 ora volt kereskedf Debrecenben , 1896-tol tagja a
rorvenyhat osag i bizottsa gnak. Az izraelit a hitkozseg alelnoke , valasztmanyi tagja
a Kereskedd Tarsulatnak es a Kereskede lmi Csarnoknak. Tobb vallalamal volt
Igazg atosag i tag.
Erdem es elgondolkod ni, miert eppcn a ' DTE es a Bocskay kozott vonhato
parhuzam (ami a vezetoscgek ismercteben feltetlerui l indokoIt6). A parhuzam nem
veletlen, his zen rnindket egyest l et gyakorlatila g ugyanazt a funkcict tcltotte be.
Amikor a DTE 1867-ben megalakult, nem vo lt meg mas sportegyesdle t a varosban, torve nyszenl volt, hogy a varosi e lit - illet ve az elit tagjai kozul azok. akiket
.megertnten" a sport - egy sportegyesule tbe n go ndo lkodja nak. A Bocskay esereben nyilvanvalc, hogy ez a csapat nem eg y volt a tobbi kozot r. ne m is egyszerGen
kte melked en uz amatdrcsapatok sorabol. A Bocskay min5segileg volt mas, mint
az amatoregyesuletek. a gyakorlatban ez az t jelenti , hogy nem tebetunk egyenlcsegjelet eg y j o amatd rcsapat es egy gye nge prof! csapat kcze. I867-ben a varosban
a DTE vo lt az egveuen amat oregyesulet. 1927-ben a Bocskay az egyetlen prof!
egyesulet. Van azonban egy kulcnbseg, ami esetleg zavaro lehet a ket egyesuler
megftele seben . Az nem viuis, hogy ha a vezetdseg i ne vsorokat vegtgclv assuk.
azokbcl egyc rtel miie n kitGnik mi ndket egyesiilet elit j ellege. A kerdes cs a k az, mi en lehet uzt mondani ezek utan . hogy a Bocskay " varosi valog aton'' volt, hiszen a
veze toseg ben ne m talalunk alacsony snituszu embere ket, mint a DVSC , vagy a
DMTE esete be n. A korabeli uj sagokb ol, ille tve a "s zemtanukkal" keszftet t interj ukbol eg yen elrmlen kideriilt, a cs apat merkozesett megteki ntdk . illet ve a csa pat
sz urkolci nak ossze tetc le nagyja bo l reprezentalra a varos tarsadal rr uit . A kora beli
DTE tamogatott sagara nezvc ninc senek ilyen adutok, cs upan az egykori ujsagcik kek alapjrin lehet egy teljesen hipoterik us kcp et feste ni az akkori .xzurkolckrc l''.
A rmil t szazad vegen. ille rve e szazad elejen egy altala n nem vo lt o lyan sze les tarsadalmi ramogat onsaga a s portnak. min t a ket vlhighabo ru kozott (a futball Magyarorszagon ktfejezeuen polgart spon kem indult , de ez a leg robb s portagrol e lmond ha to). fgy ne m velerlen. hogy a DTE ta mogatc i - e z esetbe n nern az e lno kse gi tagokrcl . hanem a sportkedvelokrc l van SZQ - is elsds orban pol ga ri, de mi ndenkepp en ..uri" szarmazris uak voltak. Amfg azo nban nem alapitottak egye st ileteket munkaso k. vas utasok. stb., nines ertelme elit egyesiiletrd l beszelni. E sportegyes uletek megj elen ese - a dis zpozf ciok kialak ulasa a sportban - tette a DTE-t
"varosi vdlogatrbol" rnark ans elit egyestll ette. (A .valogatott" szct termeszetesen
ne m szo szert nt. hanem a s pc rtban haszn rilt kifejezcs analdgiajaken t hasznalom .
vagy!s egy olya n s ponegyesule r leirasura. melynek nimogatottsaga szeleskonl.
esetunkben egye tlen tarsadalmi csoporthoz sc m kcthctf teljes mcrtekbcn.)
A kora beli uj sagcik kek is arrc l tan uskodnak. hogy a cs apat jol betcltotte a
" varosi valog atou" tunk ciot. .Dr. Hadhazy Zsig mond fci sp an es Dr. Vasdry Istvan
5. A .Debreczen" mcgcmlekczese s/.crinl. 6 al. eroscn aSSl.imilaJodolt, "hazatias" zsidosag kep viseloje volt. ..Egyike volt azokna k, akik ive ken at kuzdonek azin, hogy a magyar szot bevigy ck a
lcmplomba, bogy a predikk io magyar nyelvGes szcllemG lcgyen . az osi tradieio clelbe n tan asa
mellclt." Dcbreel.cn. 1931.julius 10.
6. A Dn : 1867-cs lliapito ncvsora: Erdelyi Ferenc: A OlE tOrlenelC, e .n., OlE irallar.
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h. polgarmester ve gig nezrek az e lmult vasa map lezaj lott Boc skay - Ill . Keriilet
merkdzest es sajat sze mukkel lat hattak. sajar ftitiikkel ha llhattak azt az oritisi lelkesedest , amit cs ak a futball tud kivaltani a kozon segbdl. Az iparosta noncok tol
kezd ve a banktga zgarcn kere sztul az egye te mi tan arig mindenki eg yforrnan izgult.
le lkesed ctt a Boc skay gydzelm eert es erre az egy go ndol atra volt bei degz6d ve
minden toegszata.:'" A Boc skay - Saba ria mcrkozes nezfi inek bemutatasa meg
szemlele tesebb: "az ugyvedek kczul Hegedu s l ena kamarai alel nok vezctesevel
legala bb harmine volt kint, fiatal es oreg : az orvosok Nagy Geza magantandrtol
kezd ve Balkanyi tisz ti or vosig: ujsagfro k. ami igen nagy 5z6, telj es szarnban: szfneszek . Antok es Rajz Ferenc vezetese vel: rendcrok es detektfvek csaknem te ljes
szam ban. de nem htvaralb cl : keresked 6k. gyarosok kat onartsztek . katol ikus papo k, eg ye temi hall garok, s mindenki aki csak el...',R
Az egyes ulet a rr uisod osztalyban indult. es cgybol feljut ot t az els e os ztalyba,
fgy a debreceni futball tort enere soran eloszor eze ntul ne m Nagyvaraddal vagy
Misk olccal, hane m a ff ivarossal merettetett meg. A csapat szamara a prot! baj noksag belnditasa jelenten e az t. hogy egyal talan kile phet a Yaros , ille tve regio altai
raszabon keretbdl . viszont ez jelentette a legnagyobb hatranyt is. Te lek i Pal - a
Boc skay Temesvarrol erkezen cs auira - vtsszae mle keze se revert igen pontos kepet festhetiink az akkori allap otokrol. A vide ki csaparok s zamara a legnagyobb
go ndot az jelenteue. hogya n terem tsek e la egy tdkeszegen y gazdasag i kornyezet ben azt az igen kornoly anyag i hatteret. amit az els6 osztalyii tagsag meg ko verel.
"A Bocsk ay igazgat osaga illet ve vezetoseg e a labdani gas irant rok on szen vvel visel te td . sol azert aldozatra is hajl and c ernberekbc l allt . de ala pjaban nagyobbreszt
a sportcgyesule ti ele tben tapasztalatlansaggal. tuda tlunsaggal rende lkeztek es leginkabb e nnek volt ak tulajdonithatok azok a spo rtegye suletl eletben tapasz talhato
hianyossagok, amel yek ez idobcn a Bo cskayruil lepten-ny omon fell el hctok vo ltak .,,9 A klubot fo lyamatosan suj to penztelenseg nek az lett a kovetkczmenye.
hogy a saj tc ban rninden naposak voltak a k!ub veze tosegenek keresei a s zurkolo kka! sze mbe n. ho gy segftse k anyagilag is a klubot. A pen ztelc nseg okai kozcn
mind enkeppen meg kell emlfteni azt a kczo ny t. am i a spo rto t, kul onosen a prof
futbaltt a te betdsebb polgarok reszerdl korb even e. Ez a varos es a kor szelleme bc l
is ko vetkezett . Egy rmilt szaz ad ve gi lefras fgy jellemezte a tipiku s de brecem polgart: "A deb reccn i polgar altalaban mun kas , rendes ele ul . a sz igo ni erkclcs lanat61 vezereltetik. tob bere nem csa k a cege res vet ekt fil rartou a magat ta vol . hane m
meg a kor myelrmiseg vetket is gondos an e lkerlilte.'dO Ebbe a puritan felfogasba
terrneszetesen nern tartozbarou bele az .alantas'' spo rt tam ogat asa . Erre e pult ra a
neoba rokk ..korsze llern" , az uri zalas, rangkorsag stb., amelyek elesen szernbe n
allta k ugyan a pu ritani zrnu ssa l, de Telek i Pal v i s s zae mll~ keze se alapjan minden keppen olyan font os ten yezok vo lta k, melyek a Boc skay nehez anyag i korii lmenyeihez hon ajarultak: "Mert arr o! sZinten leh etne beszCl ni, hogy ... Debrecen v a~
7 . Kclct-magyarom ;agi Sporthfrlap, 1928 . majus 7.
8. De brcczcn, 1928. julius I.
9. Tclcki Pal: Emlckezes a Bocskay Futball Club· rn. HBmL. X. 252. l.
10 . Szucs Istvan: Sz. kir. Dcbrecen varos tortenclme , Dcbrcccn. 1871. 882.1.
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ros hivatalos korei, jobb moou vagy magasabb hivatalt viseld e mbe rei, igy pe ldaul
a hires. gazdag civisek, mil yen st iket fules magarartast tanusftouak .._ Ellen szenviik kifejezesebe n annyira rnentek. hogy meg nagyobb merk oze sek alkalmdval is
uri dijl ovagl6. ugratc versenyeket rendezte k a sporttele p szo mszedsagaban . vagy
nagy to megeket megm ozgat6 foispani. pol garmestert gy illese ket. neptmne psegeket hoztak os sze a palya melletti s ik terii leten... A gaz dag , j6moou Debrecen . Hajdu megye urait nem tudta res zvetre. tamogatasra bfmi . mert a sport ta mogauisa
ne m ke pzeu szo rakozast esz koz t. bait . urlovaglast , kUlon fele vedncki tisztsegvisele st. a mag aslato kon te tsze lgest: oI 1 Ezek a scrok larszolag e llen tmondanak an na k. amit az el no ksegt nevsorokbc l kiolvashattu nk. Nem ismert viszon t, hogy az
elncksegekben reszrvevck mtl yen mertekben tamogattak a spo rtegyes Uletet. 12
Pelterelezhe tc . hogy a veze tdsegi tagok nagy reszene k az egyesule tbe n vale
reszvcrel cs uk egy kesob b dtkon vert al hato kapcsolati tok et je lentett. M asres zt a
Boc skay elnoksege ben reszrvevc k jomodiiak vol ta k. de konint sem ok jelentett ek
a gazdags ag cs ucs at. A penztelcnseg tovabbi oka abban is keresendo , hog y a sport
sze repe a ket vilaghaboni kozott harci (egesz pontosan hazafias es irrede nta) moti vum ok ka l lelit5d olt . 13 Ebbe red ig ne m fert be le az. hogy egyesek penzen spo rto ljanak. Maga Vasary Istvan polgarmeste r - ak i pedig kc zismen spo rtba rat vo lt
- is a profi futbal l e llen emelt szct: ..Amikor az egyestiletbe el nc knek felkertek,
megm ondtam. hogy hagyj anak figyelme n kiviil. mert nekem mas a felfogasom.
En az egyletnek semmifele iigyeben resz t nem veuem . Enge m semmifele ugyben
fe l nem kerestek. Ami ko r mi lam jartak, megfgertem. hogy seg ite ni fogok rajtuk,
de csa k an elkiil. hogy az a varos terhere menjen... So kka l nagyobb je lentosegil nek
ta rto m a nemzet eletebe n azt a spo rtot. ahol ne m fize tnek a jateko soknak. Ezert a
spon en tobbet vagyok bajl and o aldozni. Ne m mo ndom, hogy eze knek nem ado k
se mmi t. de ha igy me nne k a dolgok. akk or nem vagyok haj land6 ad ni se mmlt
se m.,, 14 A fd varosban te ljesen mas volt a hel yzet. A futb alln ak sokkal komol yabb
hagyorruinya i volta k. ne m vo lt idegen az sem . hogy penzen futballoznak (pontesan emiatt kellett beveze tni a profi baj noks agor). tobben jd rta k mer kozesek re. draga bb volt a belepd. eze rt tob b vo lt a bevetel. kevese bb vo lt a kiadds (kevesebbe r
keller uta zni). A videk i egyesule tek kozul a Bocs kay fizet te a legtobb pe nzt jalckosuin ak , de meg fgy is sz inte cs ak tc rede ke t annak. amit a harem legjobb fOvaros i egyesUlct fizetett (Uj pest, Ferencvaros. Hun garia) . Ne m ve letle n, hogy e korszak ..termeke" a vide ki la bdanigas fOv aros-elle ncssege. melynek kedvezd talajt
I I . Tele kr Pal: i.m . :!6. o .

12. A legjobb pelda erre. hogy I 929 -hc n a DKAS E kasscijaba ado manyo khol csak 1.000pengo Iolyr
be. mig ugyane z e vbc n (sak Kroh Vilmos . aT. egyesiilel elook e kOI.e1 13.000 pengo adol firel ell .
13. S,..amla lan korabeli beslidbol. lijs.:igcikkbOl lehctne peJdakal hozni. a Dcbreczen 1934. maju s 8i ci kke pClda ul igy ir: ..kalmu k is polga rok. munk asok is diakok, levenlek es cserke szek. felnO!tek is gyere kek. lanytl k i s legen yek va1[velve. eg yulIescn. kow s akarallal . k010S munka val dol ·
gozn.lk a spon feJbzlesen. a magyar leslnevele.s erde keben. hog y erosebbek legye nek a magyar
oklok. clle nallobb a mag yar Sl.erveu l is el ludja vegelJl i a kOl elesen rea harul o nagy nehez
nemzeti felada lo kaC .
14 . DcbreCl:en. 1928. o kl6ber 2.
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jele nte tte k a tradfcion ah s Buda pest-ellenes erzelmek. Eld szdr azonban e rde rnes
kitem i a Bocskay szim boli kaj ara, hisz a fovaros-ellenesscg fen nta rtasa ba n e nnek
is nagy sz e repe vo lt.
A debrecen i egyes iiletek koziil a Bocskay esetebe n talalko zunk a legtobb
sz im bolikus ele mm el. A z egyesule t szfne ke k- sa rga volt, aka rcsa k a varosc es a
DTE-e, erdekes viszont, hogy nem volt cfmeriik, hanem a klub cfme re megegyezett a varoseval (ujabb e rv a " varos i valogatou'' f unkclo mellett). Maga a Bocskay

el nevezes nagyon so k informacict hord ol . 15 Egyfel61 jelzi. hogy a csapat nem
csak Debrecen, hanem az egesz regia csapata (az egyesiilet hivatalos elnevezesebe n sc m sze re pelt a varos neve l), fgy e pftett a regioba n megl e vf Bocs kai -kultus zra. Mdsreszt Bocskai szemelyc jel ke pe a refor rr uicionak. a fugge rlcnsegnck - taIan megk oc kdztat hato , bizonyos ertelcmbcn a .videkisegnek'', a "mas ik Magyarorszag nak" - , sze mben all az idegen hatalommal, a katolici zmussal, es a fovrirossa l. Mi nde n sz urkolo szeme ben eg ye rtelrrul volt (meg ha ez nem is volt tudalOS). hogy ha a cs apar egy fovar osi egy es i.i lette l me rkczik. akkor ott " ket vihig" all
egymassal s zem be n - csak itt nem varoso n beliil, mi nt az a fdvarosban . vagy
Ny ugar-Europaba n elterjedt - , a nem ze ti fuggetlenseg ke pviseldi a nem zet iet le n
fOvarossal. a protestansok a katolikusokkal cs apnak osszc. A d olog e rde kessege.
hogy a nev kitahil oj a a mar tobbszor e mlfte n DTE-s Romer R icha rd , vagy is a kifej ezetten magyar es kalvi nista szimbobkaj u Bocskaynak zs ido ne vadoj a volt.
A z eleve melyen begyokerezett fd varos -ellenes han gulatot tova bb fok ozta,
hogy a budapesri eg yes uletek kihasznaltak videki vetely tarsaikkal sze mbe ni a nya gi erofcle nyuket. ami kom ol y ind ulatok at valtott ki nemcsak De brecenben. de
szerte az orszagban .!'' A Bocskay 1- 2 ezer pengds seg elye kert konyorgotr.
meccse nken t cs ak 100--200 pen go be ve tele vo lt so kszor. pedig jate ke reje megkozelftetre a fdvarosi csapa roke t. A prof baj noksa g bol a fOva ros i csapato k huztdk a
legnagyobb hasznot. raadasul anyag! ereji.iket kihasznal va so k ese tben megveue k a
paly avalasztoi jogOI.17 igy a ta bellan e lfog la h hely e zesek nem ni krozte k a valodt
e rd vis zo nyokar. A Bocskay azert is volt a korsza k egye rtelrmle n lege rdsebb vide ki
csapara. me n ottbon tud ta mcgtartani merkdzeseit a nagy egyesule te kkel, mel yek et
so ksz or meg is nyer t. A mas lk - min d a mai napig elo - proble m at az jelen tetre,
hogy iga zi kitores i le hetoseg csak fO va rosi klubokon ke reszni l vo lt lehe tseges,
eze rt a vide ki j ate koso k sz fvese n me nte k a fdva rosba j atszani. raadrisu l az ertuk
adott penz rovid id cre megcldotta a vide ki klu bok a nyagi gondj ait . Egy videki kl ub

15. A Bocskay vegen levf ..y" - bar nem felel meg a helycsfras szabalyamak - nem nyomdahiha.
hanem eze n a ncven szerepelt a klub. A levedes(?) o ka val6szfnfileg a korszellemben kcrescnda
16. Ez iddszakra jellemzd, hogy a dcb receni sajto ige n melcg hangon itt a ..szegeny es ctnvcmon''
videkt egyesulcte krdl. Ez az amato rkorszakban egyahalan nem volt jcllcmzfi. A sl1izadcl5 debreceni sportsajtoja tobbszcr ostorozta a vetelyta rsakat, amiben jc lcntfis szerepe t jatszoltak az
idcgenheli merkzzescken szerzett kellemellen emle kek (Szimc hihelet1en: 19 12-be n(!) a Miskoicra hilogato DTE dru kkcreket a merkozes utan a helyie k egyszerilen meg akanak Iincselni. )
17. 1928. novemhcreben a Hungaria 4000 pengot aja nlott a Bocskaynak . ha az feladja a palyavalasz toijogot. A debreceni csapat elozo hazai baj noki merkfizcsenek bevete lc 200 pengo volt...
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viszont cs ak akkor tudott hossz u raven s ikeres le nn i. ha legj obb j atekosalt megta rtotta . 18 A fcvarost egyesule tekkel vale hadakozas az egesz korsz akot veg lgkiserte.
- 1928-ban a palyavalaszto t jog eladasa mtatt a veze rka r a Nepjoleti Miniszteriumba Irt le vele ben megj egyzi, hogy "A Bocskay kl ubbal Debrece n e~e s z
spo rtele te osszeomlana. puszta n nehany fd va rosi egylet anyagi e rde ke i miau." 9
- Az ali g tel evvel kesdbb lej.itszott Bocsk ay - FTC mer kfizes kommen tarj a:
" ...a vide ki egyesuletekn e k veg re ossze ke llen e fo gn i, hogy ne ilyen bovli bfrok
vezesse k merkczeseiket. a ki k ne m tudjak le vetni a fovar osi csaparta l sze mbe n e rzett szim pa na jukat.; EI kell mar fosz lani a nnak a fe lfo gas nak , hogy cs ak pesri biro tud mer kozest vezetni pesti csa patnak.,,20 1931 eleje n a csa pat masod ik hel ye n
all. am i az djstig szennt .Debrecenben orome t kelt. ... az onzd es feltekeny pesti
korokbe n irtgysege t, bosszusagot es idegessege t....,,21
- I9 32-be n te rvbe vettek a vide ki es budapest! la bdar ugas s zetvalasz tasa t. A
komme ntar sze n nt "a magyar profi futball budapesti vezet6i ege sz egyszen1e n halalra ak arj.ik Itelni a magyar vi dek la bda rugos portja t...' ,22
- Egy honap m ul va mar a nezfik is .akcloba lepte k''. A Bocsk ay - III. Ke nl let merkczes utan kovekke l megdobal tak a birot es a fOvarosi jatekosokar .
- 1934 apritisaban a Bocskay - Uj pest me rkfizes utan torneg ve re ked es tort
kt. az e redmeny tobb se rult , tiz e mbe rt eloallft oua k.
- Egy honappal kesobb is met az FTC - Bcc skay me rko zes ker ul refle ktorfeny be : "A Boc ska y... job b, mint a Ferencvaros, a gy 6zelme t kivfvta, de hogy hata lmi e rdve l veze test csi nalta k bel61e es 2: 1 le tt a sz dms ze rf e redme ny a Fe re ncvaros javar a. erro l a Bocs kay nem te het. Bfroi revede s. sot nyomas. te rror elle n
nines orvossag. ,,23
A hann incas e vek elejetol a pro fi futball egeszen tij arca t mutatta meg a debrece uie k szauuira . Ne m vele tlen. hogy az a Vasa ry Istvan. aki alig ket eve meg
sze m bcn alit a profiz muss al, mo st me lle tte foglalt allast . Ez a tenyezc az idege nforgalom es a vdros i propaga nda vo lt. A fdva ros i es apatokkal vale hadak ozas me llett par evig a debreceni futball felz arkozon a budapest i me lle, ami ko mo lyabb l<l.mogatas t vent maga uni n a vdros reszerdl. Ek kor kezdfdot t Vasa ry Ist van pol ga rmestcr sege . Eu rop a nyu gat i felcbe n mar j ava ba n tart ott a gazdasag i vals ag, a mikor itt a Speyer-kclcso n e rezte tte ked vezd hat asat . es a va ros regen laton fejlodesne k indul t. A pro fi fut bullrd l akk or va ltoztak meg a veleme nye k. a mikor a cs apa t
egy re szeb b cs e redme nyesebb jate kot jats zva egy re tobb nezot vo nzott. nem csa k
l ~.

1929-bcn a Hung.ina 1(WOO pengo\(!) kinall Teleki Pdlert. de a klub meg nehez anyagi bclyzete
cllencrc se m adta . Az credmcny: kct ev vel kcsobb kozep-eu rcpa i kupamerkfizes, Dcbrecen ben
sp~re pe l t a vilaghir u Vien na. cs or e vtg tartc sikcrsorozar. 1935-bcn mar kcnytele n volt cladni az
Uj pestnck 15.000 peng6c rt Vincl c knot , al crcdmcny: a csapat mar suha nc m (Udta mcgismetelni regi ered menye ir. iil ev mulva pedig fcluSl loti.
19. Debreclcn. 192K.junius 2.
20. De breczen. 19 29. marcius 17 .
21. De breczen. 1931. fcbru ar 15.
22. Debrecl en. 1932. majus II.
23. Debreczen, 1934. majus ll.
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Debrecenbo l.24 1931 j umusaban a Bocskay indulhatott a Kozep-eurcpai Kupa ban .
enne k alkalmabd l a vilaghirf bees ! Vienna latogatott Debrecenbe. Erre az idoszakra teheto. hogy az egyes ulet mar nemcsak a futball on keresztiil probalt lam a garokat keresni maganak. A min den ev februa rja ba n megrendezend6 brilok soraba
iIleszkedett az 1929 februarjaban el6sz 6r megren deze u Bocskay-bal . ame ly 1000
pen go bevctelt hozott a klub nak . A Debreczen beszamoloja szertnt az Arany Bika
szallo ban keriil klalakftasra a Saj6 Istvan altai tervezett (kesdbb az () tervei alapjan
epiilt meg a Stadio n is) Bocskay etterem. amel y az ujsagci kk alapjan ki fejezetten a
Bocskay nepsze rfisege re epft: .Ez a Bocs kay ettere m lcgala bb olya n m';pszeru
lesz, mint maga az a sportklub es futballcsapat, ame lynek never viseln i fogja.,,25
A prof! csapatok az adomanyokon es a je gybevetele n kiviil a kulfoldi tomakbe l j utottak be vetelhez . Termeszetesen cs ak azt a cs apatot hfvtak , ame ly komoly
jatek erdt kep viselt, ismert vo lt, fgy sok nezfit vonzo U. A Bocs kay minden evbe n
uir azou, fgy Deb reeen neve egesz Europaban ismertte ya h , koszonhetoen a valeban lenezeu futballnak.26 A magyar csa patok kiilfold i s tkeres vende gszereplesere
pedi g r igy neztek . hogy azz al a magyarsag felsdbbrendfi seg et is bizonyitja. Az
192 8-as go rog u iraro l ha zaterf Boc skayt Kald y Zs igmond klubigaz gat c a kovetkezf sz avakka l fogadta a vasutallo mason: "A Boes kay dtcsosegtelj es szereples eve l bebi zonyftoua, hogy a triano ni szerzodes esak egy pap fr fecni. mert a magyar
ne mzel el ni akar es el m is fog, es enne k Iegszebb bizonyfteka ez a dicsdsegteljes
nira. mert a Bocskay a m ag ~ ar sportot ott csillog tatta meg , ah onnan a testi kulnira
2000 es ztendd vel kiin du lt." 7
1932 -re viszont mar ko mo lyan erzfdott a valsag hatasa, amely a futballra is
ran yomta bel yeget. Meg 193 1 elejen jele nt meg az az olvasoi level, amely mar azt
jelezte, hogy rovidese n egyre kevesebb bevetele lesz a klu bnak a jegyeladasba l:28
" ... min t videki es kisfizetesf hivataln ok alig tudom a bajn ok i meccsek jeg ya ni t s
az un kolts eger megsporot m.v-? Enn ek ellen ere - a nagyani nyu vdrosfejlcsztes
reszekent - Deb reeen veze tese ugy dontott. hogy megepfti a mar evekkel azelo u
ter vbe ven Stad iont. 1929. junuar 1 3 ~ a n Steinfe ld Istvan. Debrecen legnagyobb
ado fizetoje (es a DTE el noke) ind itvanyozta a jogi es pen zu gyi bizott sagban, hogy
- mivel tc rveny kotelezi a varoso kat megfelelo sportte lep letesftes re - a Na gyerd on epitse n a varos egy ilyen je ltegf telepet (az indo klasban rerrneszete sen sze 24. " rvle lycn tisztelt hatosagok. idegcnfcrgalm i hivatal, tetszett hitm aZI a sok idegent, vide kit. akik
mind a Ienczeu , tccsep un futballme rkdzdsre gyiiltc k ossze . urazrak Debrecenbe. Mcgszallttcnl[etrm , Pestrfil. Hajdusagbol. Szabolcs bol, BiharbOl. Azokar nz tdegcn jel zesu autc kat. vidC ki aurobuszoka r... amclyek mind II vtdckieket sza11ftollak be a Bocskay - Hungari a merk61esre. Erdemcs eZI meglarm es cbben uz iranyban kifejle szteni az idege nforgalmi propag andar." Dcnrecze n,

1931 . februrir 24.
25. Debreczcn. 1931. junius 28.
26, A csupat erejet jIll mutatja. hogy az 1932 uuguszxusdban lebonyolucu holland turcn 3:Q-ra verte
az Eindhov cnt , cs 7: I-re az Ajaxot!

27. Dchreczen, 1929. januar 10.
28 . A csapat jo s7.c replcse cs ncpszcrCisege e llencre az egesz id6szakba n go nd volt, hogy II jegye1adaslxll csak rninimalis bevetelre tudoll szen te nni.
29. Deb recze n. 193 1. februa r 21 .
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re pelt a korszakban altandoan han gozlatott erv : "A spo rt rna mar nem csak szcrakozas. hanem nemzeti ilgy,,30). A bizotrs ag a ja vaslatot elfogadta, a ke rde s azonban hosszu idcre lekerlilt a na pirendrdl . majd a Bocskay sikerci ismet eldterbe allitottak. 193 1-ben jott Dcbreeenbe a Vie nna , es egyre tobb ve ndegszurkolo is e rkezen a baj noki merkozesek re (itt vo lt nagy jelentosege an na k, hogy a Bocs kay
ottho n tudta megta rta ni merkc zeseu . es ne m adta el a palyavalasztci jogot). A
gazdasagi vals ag hat asainak ellensulyozasra pedig a varosna k is erdeke volt , hogy
min el tobb vend eg szu rkolc jojjon , hiszen az ujsagci kkek szen nt ok komol y pen zosszegeket hagytak a v{lrosban3 [ (a csa pat segel yezese kapcs an is gy akorlatilag
mi nd ig a legfontosabb erv volt az idegen forga lm i tenyezd). A Stadio n epitese koriili csend 19 32 vegen tort meg, amikor Vasary Istvan at verte az e pftesi terveket. 32
A DVSC s por tte lcpene k e pftes ekor vo lt megfigye lhet6 , hogy egy sportletesitme nyt nem csak spo rtcelbol epfthe tnek . Ott so kat sza mitott a mub elyfdnok sege k ko zcni rivaliz dlas , mig a Na gyerde i Stad lon esetebe n a munkanel kuliseg enyhitese vo lt uz egy ik ee l. O lyannyira fontos eel volt ez. ann yira han gsul yo s erv a
Stadion epitese me llett, hog y azt a kijel en test is meg lehet kockaztatnt. az e pitkezes nek j oforman ez volt az egyctlen oka. A vasu tas pal ya hasznalanival kapcsolatban voltak - so kszor egesze n kom ol y - surlod aso k a DVSC es a Bocska y vezetosege kozott. de ez nem indokoha azt, hogy a Boc skaynak saj at palyaja legye n
(Pontes megj egyezn i, ho g)' a Stadion a varos tulajdona volt, es nem is volt szo arrcl , ho gy a Bocskaye legye n. Ezze l ka pcsolatban erdekes parh uzamot vonhatunk a
DT E I 896+ban epult tom acsarnok a. es a Stad ion kozou. A tornacsarnokot par ev
mulva ken ytelen a varos megvasarolni. ru ert a DTE keptele n volt azt fennta rtan i,
mig a Boeska y ese tebe n mar fel se m meru lt. hogy az az eg yes lilet tulaj do na legye n). Sok szor zxufolastg megte lt a Dtoszegt uti DVSC palya . de egysze r se m volt
utalas arra. hogy nagy t6meg a palyan kfvul rekedt vo lna. A Stadi on volt az utolso
epftme ny a bban a sorbun. melyet a nagyerdei e pftkezesek soran letrehozni kiva nta k (egyet emi epule tek. egyete m s uganit, koztemerd. krematorium , furdd). A St adio n epftesenek ce ljat illet6e n a terv eket arvevd polg arm ester nem hagyott ket sege ket, amikor kijelen tette : .A menny ire lehet a testn eveles ciljdt is sz olg alj uk az
igen yeket kiele gu o pdlydval. de egyuttal a m unk astom egek erdeke t is azzal. ho gy
so kka l kozelebb ju mak a mun kaho z."J3 Az e lfogadott tervben az szerepe lt, hogy a
lelat ot egy fold san cra epuik. a foldet pedig an nan nyeri k, hogy a stad ion pal yajrit
lesully eszuk. A ..hiva talos" meg fogalmazas s zerint, Igy a stadiont .rc met mintara" foldsanc vesz i konil. Ez cs od alatos an hangzik, gyakorla tila g ko rant sem ez vo lt
a ee l, arr dl volt szo. hogy fgy nemcsak szakmunkasoknak ad nak munkat, han em
kubik osoknak is, hlszen a folde r ok rermel tek ki. A szamttasok sze rint cs ak a fold30. Dcbreczen, 1929. janwir [ -I.
3 J. J932 dpnhseban a Bocskay - Arnlu (Miskolc) merkzzesre 1500 vendegszurkolo erkezeu. majd a
Bocskay - Fcrencvaros merkol.e..rc otez rcn(!).erkeZlek a f6varosb61. Becslesek szerint eze n a
ket napon a vendeg:;zurko[ok 50-60.000 pengot hagylak a varosban. Debrecze n. 1932. aprilis 3.,
19 32. majus 3.
32. Debreczcn, 1932. novcmhcr-l .
33. Debreczen . 1932. november -l.
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munka 650 e mberne k ad munk at. akiknek 30 .000 m3 fa ldet kell kite rmelniiik. A
Sta dion epftesenek kcltsege igy .csak'' I00 .000 pengo volt. A tor ven yhatosagi bizottsag jegyzdkonyvei j61 mutatj ak aZI a folyamatot, ahogy - a valsag hatasara
- az epitkeze s ce lja megfe le16 s porttcres ftme ny letreh ozasa he lyett egy jol sze rveze tt Insega kcio leu. I933-han meg csak magarc l a klubr dl volt szo: ,.A nevezet t
s portegyesule t nem csa k abban a vonatkozasban erde mli meg a varos kozonsegenek tamogani sat. hogy a kiilf6ldi:in is rendezen rnerkozeseken becstileter sze rzett
varos unknak. ha nem a deb receni merkozesekke l ka pcsolatb an jel ente keny renyezojc len varos unk idegenforgal manak es sain te nelk t ilozhetetlenul fog beilleszke dn i v riros u n k sporte letene k a bba a m e gn a g y obb odotl ke retebe. a m it a S tadio n
letesftese tesz le he tove .,,34 A S ta di o n megep itese utan mar maskepp erte kelte k an nak jele ntdseget: " A mun kalatok meginditasa uuin kezdodott 1933- 34 . ev i Inseg akcic so ran a varos elhatarozta. bogy a stadio nt teljescn kie pfti. a te l folyam an eZ
ze l szam tala n munkanelkiili iparosnak is kenyeret ad. m fg a varos o lya n obje ktu mho z j ut. m ely ne k re ven egy resz r j ovedel mezo. masreszt pedi g az ors zag e ls6
stadion jav al jelentds ide ge nforga lrni tenyezot ny er. ,,35
A nyomaszto pcn ztelenscgrc vall. hogy a Stadiont tervczf S aj D ISlvan 36 a .sport es
a varos sze reretetd l veze rclvc" ingyen dolgozott. mig a fObejara t ele tervezen To ld i szobrot. Ne me rhy L as zl o sretlcmi imegmu nkdban keszften e volna el. A szobor
veg iil azert nem keszult el, mert bro nzra nem vo lt anyagi keret.. 37 A S tadio nt a z
1934 . junius 4 . es junius 10. kozou megrendezesre kerillt Dcbreceni Het kereteben
aduik {It (ez kiilon bozfi s porteseme nyekbcl, felv onuhisok bol es kiallft asokbol alit) .
Az a ta tl,is e l6 keszilesenCi is meg mutatk ozott. h o g y a Stadion nem kim o nd otta n
lubdnruga s celj aru e piilt. A megnyitdn kat on a i bcmutatora is sor kertilt. aminek a
tervek sze rint az is reszet kepezte. h og y a fi ives pal ya n (ez na g y ritkasagna k szrimfton ukkor) rigyukknl es lovak kal aka rtak keres ztiil m en n i (a Bocskaynak komo ly feladatot jeler uet t. hogy eZI megakudal yozza). A megnyit on reszt ve il Bethlen Is t va n is. a varos orszaggyf il es i kepviselcje . A Debrecen i Het veg iil ere dmenyesen zarult . ideje a lan a becslcsek sze rin t ,1 varosban felmillio pengo vo lt a
penzforgalom. Az epitkeze st legaktivabbun szorgulmazo vtisa ry Ist van pedl g meg
19 33 vegen elnyene a Nemzeti S po rt nugydfj.it (ext a dfjnt addi g Klebel sberg
Kun o a Po varost Nemzer i U szodu letrehoz as.iert. illetve Karafhi th Jend a testnevelesi torveny kidol gozrisuert kapta}. Az elsa futbaltmerkoz est a megn yito utan lui4

ro m henel jatszo tta k . a B oc skuy Ko ze p -e uro pa i ku pam erkoze s en fog ad ta az o lasz

Bolognrit. A de brec eniek nyert ek 2: I-re . a mer kozes jelenrdsege az volt. hogy az34. Debrcccn <r , kir. vnros liirvenyhal. biz. kozgyiilcscinck jegyti,kiinyl c. 1933/371.
35. lk nrcccn sZ. kir. d rus ltirvcnynm. biz. kozgyiilcscinck jegyzi;kim~ ve. 1934/53l:\. Pedig 41 l"htIaruglls (lkkor cgy[}hal{in nem volt ii/Jet. MJ mlir nevelsege., ne k llinik. de a Sladionnan az_crt nem
hel)'ezlek el rekl[} ml;\hl,lk;ll...merl az nem eszletikus".
36. SajU Islvllil Deh;eccntx:n sziilelcll. ,1 hnhoru uuin a 11.1liegyetcmcn lanult. majd Ncmelors/ agb4l n
es az Egyesiilt Allamokhan dolgowlI (t("lbb fclhokan:olot is lerveZClt ). Dchrcce nhcn 0 fervezlC 41
zsid6 hilkozscg Il<\Ivan ulcai herMz<it. Apj,l 411. a7. it]. Schwartz Vilrnos. aki az izrac lila hilko7.SCg
alelniikc, iII~lvc h;mkigazgal() cs a Bocskay elnokscge nek is lagja volt.
37. Dchreceni UJ ~ ag - HajdtlfOld. 1934. ;iprilis 21.
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elcn soha nem laton tomeg nezte vegig a taldlkozot. A varas lakossaga mintegy
120 .000 volt, a Stadio nba n pedig legahibb 20.000-en voltak (a mer k6zes r6l tuddsite ujsag 12.000 nezon')) II', az egyesule t labdani goja. Teleki pal vlssz aemle keze 38
se ben legah i bb 25 .000 nezorol tesz emlftest ) .
A Stadto n fe tep fteseben fontos szerepet j atszou a munkanel kultseg csok kentese. es ezt jol jelzi anna k kesdb bi so rsa. A vriros veze tese tulajdo nke ppen nem tudolt mit kezdeni ezzel a hatalm as epitmer myel. a rnegn yito unnepi hangulani nak
el rmiltava l megmutarkozon annak az eredm enye, hogy a Stadion nem n sztan
s portce lbd l kesztilt. Augusztus 20-an Sze nt Istvan napi kcrmerk c zest rendeztek. A
ternan ncves cs ap atok vettek resz t (Bocskay. Hungaria. Vienna, R usj), ket nap
alatt negy merkfizes t rendez tek. a napi nezoszam pedig cs ak 5.000 volt, a torn a deficittel zrirult. Az 1934 . szeptem bereben lej atszou Boesk ai - Somogy merk6zes r6l
sz6 16 tudosftas ba n pedtg mar az rillt. hogy "a kozonseg elveszetr a hatalmas nezotere n." Az 1935 tavaszun megje lem ujsrigci kk sze rin r a Bocs kay nem edz he t a Stadtonban , mert koplk a fU O). es a varosnak nin es penz e re ndben tartani. Az amatdr egyes ule teket sc m seg ftene a Stadion , hiszen ok egy alt ala n nem jatsz ha uak be nne.
Gom bossy Zoltan a DM T E el noke az epitkczes igazi hatterere kerde zett ra a tarvenyhatosagt btzousdgban: .Hejlando-e a Polg armester Dr nyila tkozni az iranyban. hog y a Stad iont a spo rt celjara lctesfteuek -e, mert a harom-negy hetben megturton pro fesszion lsta labdani go-merkozesen kiviil a Stadion heteki g uresen all,
rn ely fgy az amut or sportna k. ame ly a legn agyobb nehezseggel kuzd , nem
ren -

all

delkezesere.,,]9
A Bccskuy scrsat vcgul az pecsetelre meg, hogy - a ga zdasagi va lsag mellett - az a tarsadalm i cso port. mely letrehozta es mogotte alit, batterbe szo rult.
Az 193 2-ben Debrece nbe keriilt fajvedo Yay Laszlo fdtspan vez etese vel megb uktattak az addig i poli tikai elitet. Meg 1934 aprilisaban rendelt el vizsgalato t a be lugymmi szter a varas gazddlkodas anak felul vizsgtilatrira. 1934 nyaran a polgarmestert felfuggeszteue k. A fegyelmi targyala s I9 35-he n Nyfregyhazan zaj lott le,
de a Va sary ellen fel hozou vadakat elejtettek. Ennek elle nere Yay fdispan keresere
a pol garm esten a be liigyminiszter 1935. novem ber I-jei hatally al nyugdfja zta.
Utodja - dr. Kolc sey Sa ndor - tagj a volt a vasary elle n szervezkedf csoportnak. Ezt megelo zcen az 1934 decembereben megta rtott hely i valasztason a polgannester kore torno riilfi Varosi Szovctseg vereseget szenvedett, a kepviselfik koziil kirnarad t a kozgytiles sok zs id6 tagja , es ismert jobboldaliak keriiltek a helyukreoAz 1935-os ors zaggyfi lesi valasztaso kon pedig az addigi kepviself Bethle n Istvri nt csa k olyan kor ulme nyek kozott jeloltek volna, amit 0 nem fogadott e l. A
Boes kayb6 1 rovi desc n kozepcsapm lett , a job bo ldali valtas miatt pedi g zs ido ni38. Szoclologtai vonat koz:isa inkabb a nczoszamnn k, minI az eredmcnynek van. A labdanjga_~ szerepCl mindennc l jo hban mUlatja. ha egy futball mcrkozest egy varos lakossaganak minlegy hUsz
sziizalc ka a hely szincn nc,. meg (bar nem ismert , mennyien ji.ittek mas vnrosokbOl). Ehhez meg
hnu a kel ilenni . hogy cHo r volt a gazdasiigi viihiig, mad,lsul - mivel merkozcsekre akkor is cs
most is gyakorl:lliJag csa k fcrli<l k j<i rnak - ez n nczoszam a varos fcrli lakossagann k Ibbb minI
30%·at(!) je lenlenc .
] 9 . Dcbrccen sz. kiT. varos lorvcnyhat. biz. kbzgyUlcscinc k jegyz5kbnyve , 1934/462.
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mog atoit is elvesztene . 1935-bcn felme riilt annak a leherdsege. hogy a nemzeti
szocial lsnik veze toje t, Pestetich grofot kerik fel eln6kne k, ami aZI jelzi . hogy az
egyes ule t ekkorru mar egy altala n nem volt politika ilag elkotele zett. 1935-t61 egy re
nagyobb tartozassa l kiiszkodik a vezetes . Az 1938-as vezetdseg i osszerete l is mutatja . hogy a vriros i gazdasag l- polttikat elit tarnogarasat elvesztette a cs apat. 40
Az eln ok nek fel kert dr: Btllo[:h Gyula I 880-ban szulctert M akon. I 924-to! a
debrecen i egyetem gazdasagi hivatala nak igazga toj a. 1935-hen korma nyfdta nacsossa nevezrek ki. A Baross-szovetseg elnoke. a Stefania Szovetseg tarsel noke . a
Tfizharcos Szo vetseg ale lnoke, az Egyetemi Dalard a dfszelnoki tiszrseget is betelrotte . tagj u volt a vrirosi torvenyhardsagl bizousagnak . A jelolest azzal az indo kkal
utasfton a el , hogy ma r ne m tagja a klubnak . A klubi gazga to Bi ber Laszlo hfrlapIro, a fotitkar Th omas Henrik iigyvedje lolt volt, aki par ev vel kesdbb mar a DYSCben nl nt fel, es ev tize de kig ismert alakj a volt a debrecen i la bdani goelemek. Az
egyesule t tit kara Sresridi Gyuto bfrosagi j ogg yakomok. Harasni Sal/ dar tan ar. es
Se. Kovacs tm re hirlapiro voltak. E nevsor cssze se m vethetc a par evvel aze l6tti
eli t vez etosegevel. Ez is jelz i azonban, hogy korabban milyen komo 1y mu nkat vegezhe ttek az ak kori elnoksegi tagok . vagyis az egyesiileti u sztseg elscsorban az
abban reszrvevdk ..ran gehseget'' volt hivatva cs illa pitanl. Ahogy az egyesule t helyzete rosszra fordull, az eln ck segi tagsag hirtelen elveszrene vonze rej er.
A vdrosban lezajlott politikai vdltozasokat kovet ve tehat a Bocska yban is
valrozasok volta k. A klub eros zsid6 tarnoga tousaga megszflnt, amit jelez Papp
Lajosn ak ( 1940-be n Q volt a klu b egy ik legnagyobb trimogatoja ) Z6 1d Ist van alpolg arm esterhez frt tevele : ..... fgy ke llett csele kedne m a jobbolda li gondo lat megvedese ert . rnert a niloldalo n mar koszc rultek a permakat (sic !) es fentek a foguk at
mint a fen evad ak. hogy sikerul mar ujbc l be bizonyitaniuk. hogy zsido veze tes nelkiil nem lehet meg lenni... es a j obbolda li vezetdsegek ncm kepesek arra , hogy egy
ilyen egy esule tct e lvezessenek.',41 1940-re az egy es ulet telj esen eladosodou . a
klub tartozasa mar kozel 50.000 pengo voll.42 1940 aprilisatol Zcld Istvan az
egyesule t hutosagi btztosa. 6 1940 juliusab an a foispanhoz Irt felterjeszteseben
kert a Bocskay felo szla tasat (szen nte mar 1939-ben meg kellett volna ten ni, es az
am atcregyesu leteket kell nimogami) . A beltigyminiszter vegul 1940 . ju lius Sf-en
feloszlatta az egyes uletet.
T ulzas lenn e azo nban aZI allitani, hogy a pollttkaban berillott fordu lat vezetett a Bocskay buka sahoz (a futba ll gazd asag t. tarsad alm i, politik ai kornyezete j elent dsen meghatarozza a sportag illet ve az egyesuletek belyzetet . de a kap cso lat
43
na g y on r itk rin kozvel len ) .
I. A Bocskay bukasa torvenyszerf vo lt, rnert egy vide ki csapat keptele n volt
ma r akkor is felv enni a verse nyt a f6va rosi verelynirsakkal (ez cs ak akkor si kerul t,
40. HBmL, X. 301 . 2d.7.
4 1. 1940 marciusaban kelt level. HBmL, X. 301. 2d.7.
42. HBm L. X. 30 1. 2d.7.
4 3. ru azonban azt is meg kelljegyezni. hogy ez az az id5szak, amikor OJ poluika mar koz vetlen nyumast gyakorol a fUlballra. eleg , ha a Hungaria (MT K) I940-es felosz latasara gondolu nk.

Volt egyszer egy Bocskay...

6 35

amikor az 1945 utani rcndszerben egyes videk i nagyvallal atok az egyes tilet melle
allt ak. eze rt tudott eredm enyes lenni a Gy6ri Raba. a Videoton stb.).
2. A koltsege k legnagyobb reszet a bel' tette ki. jellemz6 , hogy az egyesulet
egyal tahin nem foglalk ozon utanpotlas-nevclessel. de mas szakosz talyo kat sem
muk6dteteu .44 A tobbi videki viirosbnn meg rossznbb volt a hel yzet (k ulonosen a
pdlydk volta!'; rossz min osegf iek ).
3. A bukashoz hozzaja rult uz amatcregyesuletek es a Bocskay kozoui rossz
viszony.45 Az ujsagokban rendszercsen jele ntck meg olyan kezde menyezesek .
hogy a bcle pokbc l befclyt osszeg egy reszcr a Bocskay adju at az amatcr ok nek .
M ivel a Bocskay nem foglalkozott utrinpotlas-nevelessel. az egyes tiler bazisat kezde tbe n a debreeeni az amar oregyesi il etek jel entettek .
4. A Bocskay peldaja azr mutatja, bogy a .varost valoga tott" szerepenek betclt ese nagy kudarcok lehercseget is magdban hordozza. Ha a csapatnak rosszul
ment , a nezck nagyon gyorsun elpartoltak me1l61i.ik , a varosi valogatou szerep
egyuttal azt is jel ent enc. hogy legtobben csuk uze n jartak a rn erkozcsekre. men a
csapat jol j atszott. abban a pillanarban mikor visszaes tek. a s zurkolo k mar nem teklntenek saj atj uknak csapa tukat. Valosziml . hogy egy vasutas sokkal hf lscgescbb a
vasutascs apathoz . kotcdese mel yebb. mint a varos i cs apathoz. meg ha az nagyob b
jatekerf ir kepvisel is. es nevesebb eg yesule tek az ellenfelet.
5. A vtdekt j.itekosoknak - habar penzcrt fociztak - nem jele ntett kom oly
kiugrasi lehetdseget a futball, de meg a megelheresuker sem fedez te teljesen. Az
.ji tlugembemel" jobban eltek. ugyanakkor a fut ball me lieU dolgoztak is. Te leki
Pal I 928-ban kertilt Debrecenbe. heu 40 pengo fizetcst kaport. 32 pengot egy gyozelemert. t o-or dontetlene rt. emellett az egyetemi gepeszetnel dolgozolt. Mark os
Imre c raleolv aso volt. uka rcsuk Pulotas Istvan . Vineze Jen f havi orven pengc r keresen egy banknal. tobbek kozon azert is igazolt at I935-hen az Uj pesthez, mert
ott 180 pengo! kapou az Egyesiilt Izzogyarban. terrncszeresen a futball mellett.
Egyediil Den nch Jenf - aki az MTK -t61e rkeze tt a Bocska yhc z - szarnara jelenten a futbal l ..reklamot", egy 1929 aug usztusaba n megjelent hlrderes szerint 0
az Alfold Etterem tulajdo nosa volt. I 940-ben More Janos kapott a legtobbet, 170
pengot, az edzo. Palotas Istvan csuk 100-at.

44. " MegJcpcl6 scl ertexulte r nazonban arrol. hogy nz egyesulet alapjaban vcvc nem rcncctkcztk tagtaborral, cgycsuleu clcnel, labdanigocsapauin kfvi l mas sportagak sxakosztalyaival s cs upan egy
igazgatosag, igalgatos,igi tagok kozrcmflkodesevel lntdzi a klub ugyen." Te leki Pal: i.m .
45. .,ANemzen Baj nnk sag kezdese 11936Jugyams azdrt togtalkoztnua ,11 illctckescket es a kozvelemenyr, mcrt a prof es az am.llilr egycsulctck kozotu ka pcsula zok mind ellensegesebbe valta k a
prufi egyesuletck s7.abaUrabl.lsi jog osultsaga miatl." Telcki P,il: Lm,
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