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1922 marciusaban egy labdarugot megvertek
Debreeenben. Az eset onmagaban nem lenne figyelemre melto, a haboru, a forradalmak es az eppen elhalkult varospolitikai hare mellett, egy ilyen
elszigetelt, spontan er6szakos akei6 nem keltett kiilonosebb feltfinest. Emellett nyilt er6szakkal a futballpalyan mar korabban talalkozhattak a debreeeniek, 1920 juliusaban az egyik merkfizesen "a
kozonseg a palyara hatolt, s ott a jatekosokat, valamint a rendet fenntartani igyekv6 renddroket is
insultalta."! A fentebb emlftett ineidens a Debreeeni Egyetemi Atletikai Club es a Debreeeni Torna
Egylet esapatai kozott lezajlott merkozes utan tortent, a talalkozo alatt folyamatosan zsid6z6 egyeternistak megvertek a DTE jatekosat, R6thot. Az
eset azert kti lonosen figyelemre melto, mert a jatekos zsido volta miatt kapta az titeseket, es nem
azert, mert a konkurens egyesiiletben lutballozott."

Az eMu aJJzinzildnJ nemzedlk
(1867-1919)
A debreeeni zsid6k reszvetelenek alakulasa a varos sportegyesiileteiben kimutathat6an parhuzamba aIlithat6 a varos gazdasagaban, kulnirajaban,
kozeleteben betoltott szerepiik alakulasaval, vagyis
az asszimilacio folyamataval. A fenti tortenet igy amely a zsid6 asszimilacio megakadasanak eklatans peldaja - nem 1922-ben kezd6d6tt, a gy6kerek tobb mint nyolevan eyre nyril nak vissza.

Az 1840. evi 29. te. engedte meg a zsidok betelepuleset a szabad kiralyi varosokba, debreeeni Ietelepedestik azonban komoly nehezsegekbe utkozott,
akarcsak korabban a katolikusok bekoltozese. A varos 1693-ban kapott szabad kiralyi varosi rangot a
becsi udvarto], amit az 1715-6s magyar rendi orszaggyliles esak azzal a feltetellel er6sitett meg,
hogy a varosba katolikusokat is beengednek, es
azok templomot epithetnek, A zsid6kat - akarcsak
a katolikusokat - a varos igyekezett falain kiviil
tartani, aminek vallasi es gazdasagi okai egyarant
voltak. A katolikusokkal szembeni idegenkedes az
ellenreformacio szamlajara Irhato, ertheto, hogy a
debreeeni polgarok a kalvinista Rornaba nem szivesen engedtek be katolikusokat. A zsidok
tavoltartasa esak reszben magyarazb ato vallasi
okokkal, egy, a debreeeni zsid6k tortenetevel foglalkoz6 Iras szerint ". . .6si hagyomanyos elfogultsagbol, a debreeeni polgarsag idegenkedett a zsidokto], holott itt mindenki olvasgatta [ J M6zes
ot konyvet, Izrael profetainak Irasait [ J De a keresked6k es iparosok foglalkozasuk j6vedelmez6seget, keresetiiket, kenyeriiket feltettek az elelmesebb, iigyesebb, 6sszetart6bb heberseg versenyet61."3 A zsidok 1863-ban nyertek el a varoson beliiu f6Id - es telekvasarlas, ilIetve -birtoklas jogat, de
e jog megszerzeseben a varosi hatosag szinte esak
hatraltatta 6ket, ami azt mutatja, hogy a szabad
k6lt6zes joganak bevezetese utan negyedszazaddaI meg mindig nagy volt az ellenallas, pedig ekkor mar mintegy ezren k6lt6ztek be Debreeenbe.

" A tanulmany a Budapesti Kozgazdasagtudomanyi Egyetemen 1998. aprilis 25-en, a ..Futball es kuluira Ausztriaban es Magyarorszagon" cfmfi rendezvenysorozat kereteben megrendezett "Futball a tortenelernben" konferencian elhangzott beszed alapjan keszult,
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A debreceni zsid6silS szamanak alakulasa"

A bekoltozes me llett a valodi beil leszkedest vegul
az konnyftette meg, ho gy mar a kiegyezes elott
megindult egy erjedesi folyamat a hagyornanyos
civistarsadalmon be lu l, ami 1867 u tan felgyors ult .
Nyilvanvalova valt, hogy a meg mindig ce hes keretek kozott termeld ipart, a fej letlen kereskedelmet nem a "szfnhaz he lyett magtarat" gondolkodasti cfvisek fogjak Ielviragoztatni. A zsidok kiilonbozo berletek reven egyre fontosabb partnereive valtak a varosnak, es a varos vezetesenek
arcula ta is folyamatosan atalakult, koszonhetoen
tob bek kozott a - tobbnyire nem magyar new, de
reforrnatus - kereskeddk" egyre nagyobb ternye-

resenek.
A kiegyezes lehetfive tette, hogy elenk egyesiileti elet in duljon meg az orszagban, ekkor alakultak
meg az elsa sp ortegyesiiletek is. 1867-ben hfvtak
eletre a D eb receni Torna Egyletet, s az alapito tago k tarsadalmi osszetetele jol reprezentalja a varosban ekkor meg csak korvonalazodo, az elso vilaghaborii utan meg szorosabba valo kapcsolatot a re formatus es zsido elit kozott. A koze] szazorven
alapito kozott" - bar az alapftoi cfmhez kesobb is
hozza lehetett jutni, am i nemileg megnehezfti a kutatast - gyakorlatilag nem ta lalhato sem cfviscsalad leszarrnazottja, sem katolikus vallasu kozeleti
szerepld, Az alapftok kozott volt Szollosi .Ianosne,
a varos elozo po lgarrnesterenek Ielesege: Kovacs
Lajos, az eppen hivatalban leva, es SimonffJr Imre, az ot koveta p ol ga r rnest er ," A klu b elnoke
Simonlly Samuel, a Varosi Z ened e kesobb igazgatoja, Simonffy Imre testvere volt. Alapfto volt

gr. Degenleld J ozsef foispan; Molnar Gyorgy es
Szabo Kalman kesobbi orszaggyfilesi ke pviselok,
a varos torvenyhatosagi bizottsaganak szarnos tagja, es tObb ismert kereskedo." Tisza Ka lman felesege, Degenfeld Ilo na grOfno volt a "zaszloanya",
aki sajat keziileg hfrnzett szalaggal d fszftette fel az
egyesiilet zaszlajat,
Ternank szernpontjabol azonban a reforrnatusok
es mindenekelott a zsidok reszvetele erdekes. Az
eddig felsoroltak kozott gyakorlatilag csak reformatusok vo ltak, sot a reforrnatus egyhaz p uspoke ,
R evesz Balint es Armos Ba lint egyhazrnegyei fojegyzo is alapito volt, de itt kell megjegyezni azt is,
hogy a varos mindenkori polgarmestere - aki altalaban tagja volt az egyesiilet ve zetosegenek - a re Iormatus egyhazban is to b b lunkciot viselt. A mar
emlftett Sirnonlly Imre pe ldaul egyhazi fogond nok, a presbiterium vilagi elnoke, a R efor rnatus
Kollegiu m go ndnoka, a Deb receni Egyhazmegye
zs inati kepviseloje es egyhazkertileti elnok volt.
A Debreceni Torna Egylet azonban ezek utan sem
konyvelheto el reforrnatus egyestiletkent, a reforrnatus p uspok mellett ugyanis alapft6 vo lt a zsid6
kozosseg vezetoje is.' Steinfeld Antalrol van szo,
akinek elenitja, illetve csaladjanak sorsa iskolapeldaja annak, milyen a tokeletes asszimilacio, Steinfeld Mihaly - Steinfeld Antal apja - az elso betelepulokkel erkezett Debrecenbe, s Klein Ignaccal
a zsido kozosseg elso vezetoje volt." Az 1850-51es adokonyv mint haztulajdonost emlfti Steinfeld
Mihalyt es Aron Manot, ok ketten vo ltak az elso
zsidok, akik hazar tudtak venni D ebr ecen ben ."

SZ EGED I
Z SIDOK

A

DEB RECE N I

PE TE R
SPO RTEG YES U L ETE K BE N

%

100
95 ,6

92 ,3
Qf'l8
,

80

~

77 ,2
72 ,9

69 ,7

68 ,3

65,7

66 ,3656
,

60
-

Reforrnatus
Katolikus
Izraelita

40

20

I~,~
6,2
, :" n 7

o v .vv ,
18441857

13 ,7

15 ,2

4 ,2

6,1

18701880

20,4

20 ,::;

?? 7

18 ,6
6,9

8 ,3

9

9,9

189019001910

236
, 25,4
8,4

19201930

7 ,3
1941

Dcbrcccn fclckclcti mcgoszlasa 1844 es 1941 kOlott

Az 1868-as zsidokongresszuson - ahol a va ras hitkozseget Steinfeld Antal kepviselte - a debreceni
zsidosag tobbsege nem kapcsolodott cgyik ininyzathoz sern, mfg kis reszuk a neo l6gokh oz huzott.
A neol6g es status quo ante hitkozseg 1886-os egye sulesekor sziiletett csak meg az ortodox hitkozseg,
vagyis mintegy hiisz eve n keresztii l az ,,6siseget"
kepviselfi ortodox zsido sag nem volt jelen a va rosban, de kes6bb is csak mini malis kise bbseget alkotott." Ami kor Stein feld Antal testvere - Steinfeld
Ignac - 1889-ben elhunyt, a temetesen reszt vett
Degenleld gr6f f6ispan, es Simonlly Imre polgarmester; az elhunyt egye bkent jelen t6s osszeget hagyott a Refor matu s Kollegiumra. " Az 1896-ban elhunyt Steinfeld Antalr6 1fgy emlekezett meg a zsid6 heti lap: "A megboldogult szep allasokat toltott
be, es tarsadalmi alias a olyan volt a kalvinista R6mahan, mint egy regi patriciuse. Testestol-lelkest61 a magyar fold hoz tapadt. "1 3 A csalad harm adik
nemzedeke mar teljesen elfordult a zsidosagtol, az
1891-ben sziiletett Steinfeld Istvan - aki alapft6
tagja, " 192 1-t61 I 939-ig pedig elnoke volt a DTEnek - a reforrnatus egyhaz kotelekebe tartozott.
Az alapftok ko zott talaljuk meg Falk Lajost, aki a
XX. szazad elejen a Kereskedelmi es Iparkamara

elnoke volt. S ajnos sok alapfto eseteben nehez
feladatot jelent az adatgyfijtes, fgy a va llasi osszetetelt is csak becsiilni lehet, a mintegy 85-90%-os
ka lvinista reszvetel mellett az alapft6k kb. 10, maximum I5%-a volt zsido, mas vallasuakra adatot
ne m ta laltam.
Az ass zirnilac io utja mindenhol mutat helyi elte reseket, am i a bbol adodik, hogy a tobbsegi tarsadalom jele nt6sen kiilonbozik az orszag egy es reszein. D eb recen mezfigazdasagra epiil6 ga zdalkodasa, ka lvinista kulniraja mas strategiakat kovetelt meg az asszimilalodni kfvanoktol. Egyreszt a
reforrnatusokhoz kell alkalmazkodni - mint tudjuk,
Magyarorszagon a megkeresztelkedett zsidok nagy
resze a r6mai katolik us egyhaz kotelekebe keriilt
- , masreszt foldet ke ll birtokolni. Jogos lehet a felvetes, hogy miert nem a szinten kisebbsegi sorban
el6 katolikusok fele nyitottak a zsidok." A kerdes
azert erdemel kiilonos figye lmet, mert a ket vilaghabonl koz ott ot nagyobb sportegyesiilet mfiko dott Debrecenben, ezek koziil harom vezetosegeben els6sorban reformatusok es zsidok vettek reszt
(DTE, DKASE, Bocskay FC), a masik kettoeben
katolikusok es reforrnatu sok vegyesen (DEAC,
DVSC) , teh at a zsidok a sportegyesiiletekben sem
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erintkeztek a katoliku sokk al. A ka lvinista Debrecent azonban a koztudat "a magy arsag f6varosakent" tartotta szamon , rnarpedig a katolikusokat
sokan egyszertien "nemet k ern eknek" tekintettek. "
Egy asszirnilalodni kivano zsid6 szamara fgy egyaltalan nem volt j6 taktika, ha a varosban kisebbsegben el6, raadasul a tob bseg altai a vallas i hagyomanyokb61 fakad6an nem kedvelt, s6t, idegennek tartott vallaskozosseg fele nyit. A reformatusok fele
iranyulo kapcsolatk er eses fgy azt is jelentette, hogy
a zsidok folyamatosan kirnutattak a magyarsaghoz
valo lnis eguket, I i ami a "reformatus, tehat magyar"
uralkod6 nezet miatt Debrecenben ta lan meg leny egesebb volt, mint az orszag mas reszein. A reformatus egyhazhoz val6 kozeledes ugyanakkor ma gyarazhat6 az za l is, hogy az elofteletess eg ta lan naluk kisebb: a kalvinistak - bar sokaig nem lattak
szfvesen a zsidokat a varosban - nagyon j61 tudtak, milyen erzes, ha valakit a vallasa miatt uldoznek, fgy elkepzelhetfi, hogy 6k is nyitottabbak vol tak a zsidok fele . A viszony mindenkeppen kolcsonos vo lt, tobb, mint egy egyoldalu asszimilacios folyamat, legalabbis erre utal, hogy a harmincas evek
kozepeig a zsidok tevekeny reszt vev6i voltak Debrecen kozeletenek. Az asszimilacio rnasik jellegzetessege az volt, hogy a klasszikus kereskedelmi,
majd ipari es ertelm isegi palyak mellett a tehet6sebb debreceni zsid6k - igazodva a helyi viszonyokhoz - igy ekeztek foldet vasarolni, hisz a marmar szakralis konnotaciokkal bir6 fold tulajdonlasa eleve az asszimilaciora val6 torekvesre uta l. A ket
vilaghaboru kozott, az 1000 hold feletti debreceni
birtokok teruletenek 43,7%-a volt zsido foldbirtoko s tulajdonaban - osszesen het ilyen foldbirtokos
volt, koztuk az egyik eppen Steinfeld Istvan, a
DTE alapit6 Steinfeld Antal fia.
Uthat6, hogy a zsid6 sport teljesen mas alapokr61indult Debrecenben, mint Budapesten. Az MTK
alapitasara a f6varosban azert volt sziikseg, mert
a wbbi sportegy esiiletb e - kiilonosen a Magyar
Athletikai Clubba - nem engedtek be zsid6kat,
vagy legalabbis korlatoztak szamukat, Debrecenben viszont a DT E alapi t6ja volt a reformatus piisp ok mellett a zsid 6 kozosseg vezet6je is. Az MTK
eseteben maga a nevvalaszta s - a rovidites minden
egyes szava - is asszimilaci6ra va l6 tCirekvesre utal.
A f6varosi csapatok koziil az M T K egyediilall6
m6don felve tte az egyesiilet nevebe a "M agyar"
jelz6t, a masod ik es harmad ik sz6 az igen magyarosan hangz 6 "Testgv akorl6k" (te hat nem "Tor-

na ", ,A tletikai" vagy "Sport"), illetv e ,.Kore" (ne rn
"Klub ", s6t "Club") . Debrecenben erre nem volt
sz tlkseg, a lo kalita s bd] ad6d6an "univerzalis "
(vagyis a "debreceni" je lz6, ami esetiinkben ekvivalens a "magyar"-ral) elnevezesfi egyesiiletbe beengedtek a zsidokat, akik abban egyenrangii debreceni po lgarokkent vettek reszt. "
A XX. szazad elejen - a labdarugas rnegje lenesenek koszonhetden - sorra jelentek meg a kiil onboz6 sportegyesiiletek, melyek a varosi tarsadalorn
egyre finomabb tagozodasanak betudhat6an tarsadalmi dimenzi6k menten jottek letre, 190 2-ben
alakult meg az er6sen katolikus kot6desu vasutascsapat, az Egyetertes FC, mely 19 12-ben felvette
a Debreceni Vasutas Sport Clu b nevet, 1910-ben
jott letre a joreszt zsidokra tamaszkodo Debreceni Kereskedelmi Alkalmazottak Sport Egyesulete,
19I9-ben pedig a kifejezetten antiszemita Debreceni Egyetemi Atletikai Club. A varos sporteletenek szfnes ebbe valasaval a DTE folyamatosan meggyengiilt. Egy 1911 oktobereben megjelent cikk
mar jelzi a DTE hamarosan bekovetkezo hanyatlas at: "Z iillott allap otok uralkodnak a DTE vezeteseben. Valasztmanyi gyti lesek h6napok 6ta nin csenek, iigyvezet6 elnoke regen le rno n d ott, hely e
betoltetlen, s igazan a football szakosztaly egyediiIi elt et6 eleme, melynek sikerei ne lkii ] ta lan el is felejtett ek volna, hogy a DTE meg lelegzik! Hova
siillyedt a dics6 mult, negyven ev esernenye hova
enyeszett el?":" Az 1912 aprilisaban tartott ko zgytilesen megvaIasztott vezetfiseg osszetete le mar
ezt a sil llyedest jelzi,20 hisz - bar a tisztelet beli elnoksegi tagok kozott bizo nyara tobb ismert sze me lyiseg szerepel - a klub iigy eit tenylegesen intezfik ekkor meg joresz ismeretl enek voltak a varos eleteben. Lestyan Adorjan udvari tanacsos, a
de breceni kozjegyz6i kamara elnoke, Magoss
Gyorgy 1923 es 1928 kozott Debrecen polgarmestere volt. Aczel Geza mGszaki f6tanacsos, illetve varosi f6mernok volt 1897- 1924 kozott, J aszi Viktor
pedig 1902-t61 a debreceni jogakademia tanarakent tevekenykedett, 1914 es 1915 kozott a debreceni egyetemen tanftott. Rostas Istvan volt Debrecen rend6rf6kapitanya, mig Rad6 Dezs6 csak kes6bb valt ismertt e, divataruiizletet In l-ben alapftotta, 1940-ben mar 10 alkalmazottal dolgozott.
Kes6bb valas ztmanyi tagja, majd tiszteletbeli elnoke volt a zsid6k koreben nepszeru Kereskedelmi
Csarnoknak, majd a debreceni Kereskedelmi Kamara f6 titkara, es kormanyf6tanacsos lett. Sza-
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munkra azert erdekes ktilonosen az 1912-es ve zetoseg, mert az abban szerepld 11 tagnak mar ko zel fele zsido volt. N em tudni, mi okozta a reformatusok es zsidok kozotti aranyeltolodast. A tobbi sportegyesiilet megjelenese sernmikeppen sem,
hisz e zart klubok kozott gyakorlatilag nem volt "atjaras". A legfontosabb ok mindenkeppen az , hogy
1867 es 19 10 kozott a zsid6k szarna majdnem
megotszorozddott. Masreszt feltetelezhetd az is,
hogy a zsid6k tovabbra is az asszimilacio egyik terepenek tekintettek a sportegyesiileteket, mfg a
nem zsido polgarok szarnara 1867- ben a DTE esupan egy kitoresi leh eto seget jelentett az elrmi lt evek
zartsaga u tan, illetv e akkor a testedzes az arisztokratikus ertekre n ddel szemben, a test e1hanyagolasanak oppozfciojakent jelent meg, fgy a szazadelfire vesztett ko ra bb i vonzerejebdl.
A ket vilaghaboru kozotti idoszakban debreeeni
zsido egyesuletkent a Debreeeni Kereskedelmi Alkalmazottak Sport Egyesuletet, a DKASE-t tartottak sza rnon, me lyet 1910. szeptember 5-en a lapftottak, a la bdarugo- mellett kesobb birkozo-, atletika- es korcsolya-szakosztalyt mfikodtetett. Mint
az egyesulet neve mutatja, kereskeddk alapitottak,
szfne kek-feher volt. Debreeenben a zsidok koreben sokaig a foldszerzes volt az elsf szarmi celkitfizes, a szazadfordulotol aramlottak egyre tobben
a - terrneszetesen addig is nepszerfi - kereskedelembe," illetve az iparba es az ertelmisegi paly akra, A ket vilaghaboru kozotti D eb reeenben - akaresak egesz Magyarorszagon - a kereskedoknek
mar tekintelyes resze, 193 0-ban 46,6%-a volt zsido, illetve a zsidok 18,4 %-a volt keresked o. A szazadelon azonban ez az arany meg j6va1kise bb volt,
ennek tudhat6 be, hogy az egyesiilet nem zsido
esapatkent a1akult meg, elsa elnoksegebe n 1egfeljebb 50% volt a zsid6k aranya, mive1 az onban az
elnoksegi tagok vallasi hovatartozasar61 nines feljegyzes, raadasu1 egyik nev sem aru1ja e1 egyerte1muen, hogy vise1aje milyen felekezethez tartozik,
ez esak egy beesii1t adat. 22 A nevsorb61 elsasorban
a reformatus Sesztina Jenot kell kiemelni, ak inek
apja - Sesztina Lajos - a DTE alapft6 tagja volt.
Az a1apft6k kozii1 ketsegte1eniil a legerdekesebb
szemely egy masik elnok, Janosi Zoltan, a Habsburg-ellenessegeral ismert reformatus lelk esz, ismert "valas zt6jogi aktivista", a torvenyhat6sagi bizottsag tagja, 19 18 novemberetal be1iigyi allamtitkar, akit 19 18-ban, illetvel924-ben orszaggylilesi
kepviselonek va1asztottak.23 Az egyesii1et szfnva-
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lasztasa - bar a tudatossag nem bizonyfthat6 - a
zsido esapatok ra jellemzo. Kek -feherben - Izrael
Allam szfneiben - jatszik a fa varosi MTK, a Iondoni Tottenham, ilyenben jatszott az 1919-20 ko zott Iennallt de breeeni Makkabea, vagy Maramarossziget zsido esapata, a Samson." Merkazeseit az
ugetoteren jatszotta,25ami nem utal ugyan a zsid6
jellegre, de annyib61 fontos jelentese van, hogy a 16versenyre jaras tipikus polgari szorakozas, marpedig a po lgarok nagy resze - a ket vi1aghaboru ko zott kulonosen - zsid6 volt.

DiMzimiIo.nJok IJ a nuiJodilc aJJzimiIo.nJ nemdJtk
(1919-1935)
A zsidok debreeeni beilleszkedese latszolag zavartalanul ment vegbe, a reforrnatus egyhazzal fenn tartott j6 kapeso1atoknak is koszonhetoen, me lyek
a kozismert zsidobarat Baltazar Dezsa 1911 -es pilspoki kinevezese utan meg szorosabba valtak. A szazad elejen zsid6 volt a villamos he lyierdekfi vastit
es a gazgyar igazgat6ja, az ugyvedi, il1etve a kereskede1mi es iparkamara elnoke, 1901 -ben pedig a
debreeeni zsido , Bakonyi Samu orszaggyfilesi kepviseld lett. Ennek ellenere, elsosorban a eionizmus
megjelenesenek betudhat6an - amely bar j6val kisebb sullyal volt jelen, mint a favarosban, megis letezett - , 1920-ban, a roman rnegszallas idejen egy
olyan sportegyesiilet alakult Debreeenben, me lynek lete mar egyaltala n nem az asszimilaciot es
akkulturaciot sz olgalta, es az, hogy egyaltala n
megalakult, jelzi az asszimilacio csupan Ielemas sikeret. Mindossze egy evig mfikodott a stflsz erfien
kek-Ieherbe oltozo tt Makkabea. Szervezoje R 6th
Miksa, es Krausz J ena (a D T E jatekosa), Krausz
Vilmos rabbi fia . Mint 1attuk , a DTE alapftasaban
reszt vett az akkori zsid6 kozosseg vilagi vezetaje,
es a ket vilaghaboru kozotti id oben is gyakran elafordult, hogy a zsid6 kozosseg magas rangu kepviselai szerepet vallaltak valamilyen sportegyesiilet vezetasegeben, de esak olyan egyesiiletben, mely
vallalta - a kor kovetelmenyekent, es termeszetesen esak iires frazisokban - a "hazafias" szerepet.
Most fordult e1a elsa es egyben utols6 alkalommal,
hogy ha nem is egy rabbi, de annak leszar mazottja sportegyesiiletben reszt vegyen. Talan nem veletlen az sem, hogy eppen Krausz Vilmos fia volt
a faszerveza. Krausz Vilmos Debreeenbe kerii1ese elatt kiskunhalasi ortodox rabbi volt, fgy - meg
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ha 0 is a "hazafias magyar zsidosaghoz" tartozott
- bizonyara mas ertekrendet kepviselt, mint a reforrnatusokkal szoros kapcsolatot fenntart6 "hagyomany os", egyebkent is status quo debreceni zsid6scig. 26 Az alapit6 Krausz .I end egyebkent szombatonkent nem futballozott, a csapat tagjai pedig
a futball regi szabaly ai szerint sapkaban jatszottak, a hol az ellenfelek elsosorban mas - a rornanok
altal megszallt te ruleten tobb helyen a lakult - zsido egyestiletek koziil kerultek ki. 1920 nyaran a
Gazdasagi Akademia hallgat6i megvertek a csapatukat (GASE) legyozo Makkabea ja tekosait, az
egyestilet pedig nem sokkal e botrany utan feloszlott." Az in cidens tenye jelzi, hogy egyreszt a korabbi varoson beluli szovetseg az elso vi laghaboru
uta ni idoszakra maximum egymas mellett elesse
va ltozik, ma sreszt a sport - mely a kiegyezes utan
kapocs volt a zsidok es a va ros kozott - ekkorra a
megosztott scigot rnanilesztalo te nyezdve valt. Ahogy
a DTE-t az MTK-val has o nlftottuk ossze, s lattuk,
hogy a zsido sport gyokerese n mas alapok rol indult
Budapesten es De brecen ben , ugy figyelemre melt6 a ket varos cion ista ha rrerti sp ortegyestiletein ek
kulonbsege. A sportegyes iilett el megegyezo new

mozgalmat Debrecenben a hiiszas evek elejen Beesbol ha za te r f diakok alapftottak, Budapesten a
M akkabea mar 1903 szepternbereben let r ejott.
A sportegyesulet a roman megszallas idejen a la kult, es alig egy evig mfikodott. Ezzel ellent etben
Budapesten mar 1906-ban megalakult a D omeny
Lajos cionista vezetf altai alapitott Viv6 es
Athletikai Cl u b (VAC) - melyet a Magyar ZJw6 Lex ikon az egyetlen budapesti zsido sportegyesuletnek tartott." A ket varos zsido sportjanak kiilonbsegeit egyreszt okozhatja az , hogy Debrecenben
el eve kisebb sza rnban es a r anyban eltek zsidok,
mint Budapesten, masreszt - es e dolgozatnak ez
a fo m ondanival6ja - az asszimilacio milyensege
hatarozza meg a zsid6 sportegyesu letek je lleget is,
igy Debrecenben (az alapvetoen sikeres asszimilacio es a tobbsegi tarsadalorn befogadokeszsege
miatt) nem letezhetett tisztan zsido egyesulet, ktilonosen cionista hatterfi klub.
A ket vil aghaboru kozotti idoszakban a sportegyestiletek kozotti lege rdseb b ellentet a zsid6-antiszemita dichotomian alapult, egyik oldalon a DTE
es a kereskedok csapata allt, szemben ve luk pedig
a z egyetemistak csa pata , a DEAC. A korabbi re-
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forrnatus-esido szovetseg mellett pedig fontos tenyezc5 lett a sokaig csak masodrendfi, de ekkorra
mar megerdsodo, a varos lakossaganak kozel negyedet kitevc5 katolikus tarsadalom. Ha az egyetem,
illetve a - a jobboldal biztos tamaszakent ismert gazdatiszteket kepzc5 Gazdasagi Akadernia tanu-

loinak vallasi osszetetelet megvizsgaljuk, kitfinik,
hogy az egyetemen enyhen, a Gazdasagi Akade. mian azonban erc5sen Ielulreprezentalt aranyban
tanultak katolikusok. Mindket intezmeny hallgat6i
- ez kiilonosen a Gazdasagi Akaderniara igaz - elc5szeretettel zaklattcik a varos zsido lakossagat (gondoljunk a GASE - Makkabea merkdzesre l), az
egyeternistak pedig a zsido diakokat, ami miatt
tobbszor komoly osszenizesbe keriiltek a szarnukra helyet biztosfto Retormatus Kollegium vezetdivel, ktilonosen Baltazar ptispokkel. A Debreceni
Egyetemi Atletikai Club szellernisegere egyebkent
is erc5sen ranyomta belyeget az 1920-ban bevezetett numerus clausus torveny, nem veletlen, hogy
a mar emlitett 1922-es incidens - amikor egy zsido labdarugot megvertek - eppen a DTE-DEAC
merkdzesen torrent. A DEACalapit6i kozott joreszt
egyetemi tanarokat talalunk, de kepviseltette rnagat az akkor Debrecenbe keriilt, egyebkent a
jobboldalhoz kozel a1l6 Lindenberger Janos apostoli prepost, a katolikus egyhaz helyi vezetc5je, az
elnok pedig sokaig a katolikus Milleker Rezsc5 egyetemi tanar volt. Az alapftok kozott talaljuk Ivanyi
Bela jogciszprofesszort is, az ebredd magyarok debreceni vezetc5jet. 29 A megosztottsagot viszont semmikeppen sem a vezetosegi tagok kozotti ktilonbsegekben kell keresni, a DEAC elnok Milleker peldaull931-ben a DTE vezetosegenek is tagja volt,
a mar-mar kibekithetetlennek tunc5 ellentetet elsc5sorban a DEAC antiszemita szurkol6i gerjesztettek. 30 Az egyesiilet antiszemita jellegenek kialakulasaert egyertelmuen a numerus clausus tOrveny
okolhat6, amit j6l mutat, hogy az elsc5 vilaghaboru
elc5tt - amikor az egyetem terve mar elkesziilt - a
zsid6k is orommel fogadtak annak megnyitasat.
A szazadfordul6n Lefkovits Artur zsid6 ekszeresz
1000 forinttal tamogatta az egyetem megnyitasat,
mig ugyanekkor a zsid6 hitkozseg elnoke,
Reichmann Armin a zsid6k koreben orszagos gyiljtest szervezett az egyetem felallitasara. Meg kell jegyezniink azt is, hogy az eddig leirtak ellenere elnagyolt lenne az az allitas, hogy a katolikusok antiszemitak, a reformatusok pedig egytc51 egyig harcos filoszemitak lettek volna. Nem tudjuk, hogy az
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egyetemi zavargasok kezdernenyezdi milyen vallasuak voltak, Ieltetelezhetd, hogy mind az egyetern,
mind a va r os egesz tarsadalmaban az antiszemitizmus nem ismert vallasi hatarokat, A Reformatus
Koll egium viszont tovabb c5rizte regi szellernet - a
kimondottan zsidobarat puspok szemelye mellett
minden bizonnyal azert is, mert ezt az intezrnenyt
a numerus clausus nem siijtotta,
A roman rnegszallas elmultaval eles hatalmi harc
folyt a varos vezeteseert, mely az egyesiiletek tamogat6it is erintette. Meg 1920-ban fegyelmit inditottak Magoss Gyorgy, Aczel Geza es Rostas
Istvan ellen (1912-ben mindharrnan a DTE vezetc5segi tagjai voltak), tamadasok ertek a reformatus egyhazat es magat Baltazar ptlspokot. A regi
politikai elitnek 1921 kozepere sikeriilt rnegszilarditania hatalmat, "A varosi tarsadalom felsc5 retegen belul zajl6 hatalmi kiizdelemben az a csoport
maradt feliil, amelynek mersekelt liberalis kepviselc5i az onkormanyzati es a reforrnatus egyhazi
tertileteken, az igazgat6i apparatusban addig is
meghatarozo szereppel rendelkeztek, s amely szerteagazo gazdasagi, tarsadalmi kapcsolataira es a fc5leg retormatus es zsido - lakossag koreben elvezett nagyobb befolyasara tamaszkodhatott.'? ' Az
1922-ben megtartott parlamenti valasztasokon harom olyan jelolt nyert, akik az orszagos politikai
elet alakftoihoz kepest kimondottan ellenzekieknek
szamitottak. A zsido Gyorki Imre (aki a varos professzionalista labdariigo csapatanak, a Bocskay
FC-nek is volt elnoksegi tagja) a szocialdernokratak tarnogatasaval jutott be a parlamentbe, Rassayparti programmal indult es kapott rnandatumot
.Ianosi Zoltan, az a kimondottan radikalis refermatus lelkesz, aki alapft6ja volt a DKASE-nek,
1920 utan pedig aktiv szerepet jatszott a DTE
iigyeinek rendbeteteleben , vegiil Hegymegi Kiss
Pal (aki elnoke is volt kesc5bb a Bocskay FC-nek),
a reformatus piispok, Hegymegi Kiss Aron leszarmazottja.

Ez a rovid politikai kiterc5 azert fontos, mert a
DTE elnoksegenek tagjai pontosan ebbc51 a regiuj vezetc5 elitbc51 keriiltek ki, a haboru elc5tti helyzethez kepest annyi valtozassal, hogy ekkorra mar
egyertelmu volt a zsid6 tulsuly , a harmincas evek
kozepeig a vezetc5segi tagok mintegy fele zsid6
volt, gyakorlatilag a mindenkori polgarmesteren,
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foispanon es mas tiszteletbeli tagokon kfviil szinte mindenki.
1921 es 1939 kozott a dolgozat elejen mar bernutatott Steinfeld csalad leszarrnazottja, Steinfeld Istvan volt a DTE elnoke. 1891-ben sziiletett, a ket
vilaghaboru kozott minden virilisjegyzek az 0 ne vevel kezdodott, jovedelmei - 0 volt az egyik leg nagyobb debreceni foldbirtokos - birtokaibol szarmaztak. Vallasa szerint reformatus volt, tagja volt
a varos torvenyhatosagi bizottsaganak, es kormanyfotanacsosi cimet szerzett, az 1928. januar 9-en
megalakult Egyseges Part debreceni szervezeteben pe dig alelnoki tisztseget vallalt . Steinfeld Istvan mar reformatus volt, es a kormanylfitanacsosi
cfrn is asszimilalodasra utal." Az 1930-as evek elejen a birkozoszovetseg keleti ke ruletenek elnoke,
es igen jelentfis osszegekkel tamogatta a DTE-t.
1926-ban Letay Lajos a DTE iigyvezeto elnoke." 1872-ben sztiletett, tagja volt a torvenyhatosagi bizottsagnak, elnoke lett az 1927-ben Debrecenben is megalakult OMIKE-nek (Orszagos Magyar Izraelita Kozmuvelodesi Egyesiilet). Az Altalanos Forgalmi Bank vezerigazgatoja, a Bekessy
Vfv6 Club elnoke. A DTE egyik legaktfvabb tamogat6ja, Romer Richard 1894-ben sziiletett Debrecenben. Az egykori tornasz egy operacio miatt bicegett, fgy fel kellett hagynia az aktfv sportolassal,
A labdarug6k Keletmagyarorszcigi Alszovetsegenek
alelnoki, majd fotitkari tisztet is betoltotte. UjsagIroi palyajat a zsido ujsagban, az Egyetertuben kezdte, majd a zsido napilapkent szarnon tartott Debreceni Fiiggetlen U;ddghoz ment at. 1925-ben az egy
evvel korabban megalakult Debreczen ujsaghoz ke rult, 1934-ben hunyt el, neve - a megernlekezes
szerint - "osszeforrt a DTE-vel". A zsid6 ternetoben ternettek el, Steinfeld Istvan "beszede vegen a
DTE gyonyorti sarga-kek szalagos baberkoszortijat eresztette le a sfrba"." A tarselnok egy kereskedo, a szinten zsid o Mittelmann Miksa, a Kereskedelmi Csarnok ellendre volt.
1927-ben, illetve 1931-ben a varos kozeletenek ismert zsid6 tagjai koziil a v ezetdseg b en reszt vett"
- a mar fentebb em lftetteken kfvtil - a zsido gimnaziurnban az asszirnilaci ot gatlo tenyezdt lato, es
annak meg gondolatat is elveto, az egyetem es muzeum megny ita sara v iszon t bokezuen adakoz6
Lefkovics Artlir ekszeresz, a mar 1912-ben is vezetosegi tag Ra d 6 Dezso, az 1933-t61a zsid6 iskolaszeket vezet o iigyved , dr. Fe ny es Jeno, a szeszkereskedo N uszbaum J eno , az 1921-tol a zsid6

hitkozseg vezetese ben reszt vevf Keiner Armin, a
dolgozat elejen bemutatott, igaz, ekkor mar reforrnatus Steinfeld Istvan.

A ket vilaghaboru kozotti idoszakban az amatfir
[abdariigccsapatok koziil a kereskeddk egyesuletenek csapata a vasutasok mogott a masodik
legeredmenyesebb egyesulet volt nemcsak Debrecenben, de egesz Kelet-Magyarorszagon is . Az
egyesiilet a ket vilaghaboru kozotti idoszakban a
debreceni zsido sport egyesiilet szerepet toltotte be,
meg akkor is, ha keretein bel iil nemcsak zsid6k
sportoltak, es a vezetfisegben is jelentds szamban
(kb. 25-30%) vettek reszt nem zsidok. Az egyesiiletet a zsid6k es a nem zsid6k is zsid6 csapatkent
tartottak szamon, fontos azonban megjegyezni,
hogy a DKASE ossze sem hasonlfthato a rovid eletu Makkabeaval, hisz mfg az a zsid6 disszimilacio
"ter meke" volt, addig a DKASE azert volt zsido
egyesulet, mert a kereskeddk tekintelyes resze is zsid6 volt, vagyis a "merftesi tertilet" hatarozta meg
elsosorban az egyesiilet jelleget. Ezert sem meglepo, hogy a kereskeddk egyestiletenek beszamoloi,
szabalyzatai sem fukarkodtak a sok esetben kife jezetten nacionalista frazisokkal, melyekkel a klub
Steinfeld Istvlln
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"hazafias" mivoltat hangsiilyoztak.P A KASE sem
maradt el ebben a tobbi egyesiilettc5l- bar esetiikben j6val kevesebb, illetve kevesbe harcias - a harmincas evekben megszaporod6 - ilyen utalast talalunk, mint peldaul a vasutas vagy az egyetemi
sportegyesiilet eseteben, Az 1934-es alapszabaly
peldau] kimondta, hogy "Az egyesiilet celja: a tagoknak egyeni hajlamaik es tehetseguk szerinti kikepzese a sport teren, a test edzese, a tarsas erintkezesnek es szellemnek hazafias iranyban val6 fejlesztese"."

Mar emlitettiik, hogy az egyesiilet szfne kek-Ieher volt, es rnerkozeseit az ugetoteren jatszotta:
mindket elemnek igen erc5s masodlagos jelentesei
vannak. Az egyesiilet klubhelyisege a Royal kavehazban volt, de elnoksegi iileseit esetenkent a Kereskedelmi Csarnokban is tartotta. Gonda Moshe
Elijahu szerint a zsidok beszelgetesre, kartyazasra
rendszerint a Kereskedelmi Csarnokot kerestek
Iel, de a Royal kavehaz is a kedvelt zsido helyek
koze tartozott." 1940-ben egy detektiv pedig a kovetkezc5ket jegyezte le a Kereskedelmi Csarnokrol:
"Tagjai 98%-ban zsidok, megpedig zsid6 intellektuelek [ ...] A Kereskedelmi Csarnokot zsido kaszin6nak is emlegetik."39A DKASE eleterc51 sz616 hirek rendszeresen a Debreceni Fiiggetlen U;Jdgban jelentek meg, ami zsido ujsagnak szamftott,
1925-ben a klub tiszteletbeli elnoke'" Riman6czy
Bela volt, aki egyetemi tanulmanyait a Muegyetemen kezdte, majd Chicag6ban folytatta. A roman
megszallas idejen szulovarosaban, Nagyvaradon
volt a helyi vilagftasi vallalat igazgat6ja, 1922-ben
keriilt Debrecenbe, es itt is a vilagftasi vallalat igazgat6ja lett. A Gyariparosok Orszagos Szovetsege
debreceni fi6kjanak elnoki tisztjet is betoltotte, Vele kapcsolatban a legerdekesebb informacio, hogy
katolikus volt, ami azt mutatja, hogy az egyesiilet
nem akarta a diszelnoki tisztsegen keresztiil kifejezni azt, hogy tagjai kozott sok zsid6 van. Pedig
- mint azt a DTE megalakulasakor is lattuk - zsid6 hitkozsegi vezetc5 mar volt vezetc5segi tag sportegyesiiletben, ez a ket vilaghaboru kozott idc5szakban sem ritkasag - gondoljunk Ungar Jenc5nek, a
zsid6 hitkozseg kesc5bbi elnokenek vagy Freund
J enc5 alelnoknek tagsagara a Bocskay FC elnoksegeben -, val6szinu, hogy a KASE-ban is vallalt
volna tiszteletbeli tisztseget zsid6 hitkozsegi vezetc5. Riman6czy diszelnoki posztja inkabb a klub
tisztan kereskedc5 - es nem zsid6 - jelleget hangsulyozta.
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Kr6h Vilmos - aki a harmincas evekben a klub
elsc5 szarmi vezetc5je volt - reszt vett a torvenyhatosagi bizottsagban, elnoki tisztet toltott be a Kereskedc5k es U taz6k Egyesuleteben, valasztmanyi
tagja volt a Kereskedelmi Csarnoknak, tagja a status
quo ante izraelita hitkozseg eloljarosaganak. A harmincas evekben - annak megsztineseig - ismet elnoke az egyesiiletnek. A tarselnok, Szekely Simon
1880-ban Nagysuranyban szuletett, 1906-t611923ig polgari fiuiskolai igazgat6 Debrecenben, jegyzc5je a talmud-t6ra kurat6riumnak, 1930-t61 a Magyar Cionista Szovetseg debreceni csoportjanak
egyik alelnoke. Tagja a zsid6 dalkor valasztmanyanak, akarcsak az elnoksegben szinten szereplc5
Waldmann Geza.
1926-ban elnoksegi tag volt" Rex Ferenc gy6gyszeresz, aki a szazadelon a Rex gyogyszergyar egyik
alapftoja, Dr. Hajnal Dezsc5 fogorvos jelenlete azt
mutatja, hogy a KASE tarsadalmi hattere nemileg
ktilonbozik a Debreceni Torna Egylet hatteretol.
Lattuk, hogy a DTE vezetosegeben csak asszimilalr vagy asszimilalodo zsidok vettek reszt, Hajnal
Dezsc5 viszont az elsc5 debreceni cionistak egyike.
A htiszas evekben a Becsbol visszaterd egyetemistak megalakftottak a futballcsapattal megegyezc5
new Makkabeat, a cionista egyeternistak szervezetet, melynek vezetc5je Hajnal Dezsc5volt. Az igazsaghoz viszont az is hozzatartozik, hogy Hajnal aki a zsid6 hitkozsegnek is egyik elnoksegi tagja a Reformatus Kollegiurnban tanult. Lenyegesebb
kulonbseg, hogy a DTE vezetosegeben helyet foglalo zsidok a varos tarsadalmaban elc5kelc5bb helyet, magasabb poziciokat foglaltak el, mig a kereskeddknel a .nevtelenek" nagyobb szerepet jatszottak. Az elteresek ellenere a DTE es a KASE tarsadalmi bazisa hasonlitott leginkabb egymasra a
debreceni egyesiiletek kozott. A kozeli kapcsolatot
mutatja, hogy a ket egyesiilet tObbszor jatszott baratsagos merkc5zeseket kozos csapattal, es tobbszor felmeriilt az egyesiiles lehetc5sege is. 1925-ben,
majd 1928-ban is sz6 volt r6la, mivel "ugy a DTE,
mint a DKASE kifejezetten polgari egyesiilet, tagjai ugyanazon tarsadalmi retegbc51 ke riilnek ki. " 42
A terv szerint az egyesiilet a DTE nevet tartotta
volna meg, a KASE vezetc5i pedig a DTE vezetc5segben mukodtek volna tovabb. 1934 februarj aban Kr6h Vilmos bejelentette, hogy a KASE egyesiil a DTE-vel nehez anyagi helyzete miatt, de az
egyesiiles vegiil nem jott letre.
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1926-ban M agyarorszag on letrehoztak a professzionali sta labdarugo-bajnoksagot, a sportag magyarorszagi t o rten ete ben eloszor nyilt arra lehetcseg, hogy videki csapatok bekap csol6djanak az orszag os labdarugoele tbe. fgy ala ku lt meg Debrecenbe n a Bocskay Futball Club." es elso vezetosegenek osszetetele oagyon h asonlft a Debreceoi Torna Egylet alapft6inak tarsadalrni hatterere, meg ha
a tarsadalorn osszetetele jelentosen va ltozott is 1867
6ta.44 A DTE egykori alapftasaban reszt vett az akkori relormatus puspok, a polgarrnester es a foispan . A Bocskay elso elnoksegeben szerepel t Magoss
Gyorgy polgarmester, aki ezzel parhuzamosan a
DTE vezet fiseg e b en is re szt vett, df sz elnok volt
Had hazy Z sigmond foisp an. A klub eln ok e az a
Vasary Istvan volt, aki a debrecen i v ezetok koz iil
m el tan a leg nagyob b sp or t barat hireben a llt , Elnoke volt a DTE-ne k, a Bocsk aynak, alapft6ja a
D EAC-nak. 1887-b en szulet ett, tosgyoker es debrecen i csalad b an. 1925-to l p olga rmester-hely ettes,
1928-1935 kozott, majd 1944-b eo isme t polgarmester. 1939- tol kisgazda orszaggyfilesi kepvise10, 1944-1945 kozott penzu gyminiszter. 1946-ban kizartak az
FKGP-bo l, 1955-ben hu nyt el
Debrece nben. Az D T E alapft6i
kozott ket kesob bi parlam enti
kepviselo nevevel is taIalkozu nk, a Bocskay eseteben pedig
Vasary melle tt ke pvise lo vo lt
az 1931- be n elno klo libe ra lis
Hegymegi Kis Pal liberalis orszaggyiilesi kepviselo, az egy ko ri relorrnatus pusp o k, Hegymegi Kis Ar on leszarmazottja,
illetve az 1936-os eln okseg tagja volt a szocialdernokrata kepviseld - az egyebkent zsido Gyorki Imre, es Laz ar Andor
igazsagiigy-miniszter.
1867-be n DTE alapft6 volt a
zsid6 hitkozseg vezetoje, es tobben az elsd betelepulok kozu].
1921-ben Freund J enot k e rtek
fel a zsid6 hitk ozseg vezetes ere, amit 0 nem va llalt el, vegul
a h itkozseg a le ln o ke lett, a
Bocskay elso elno ksegeb en pe-
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dig mint tarselnok szerepelt. 1865 -ben szul etett
Miskolcon, Budapesten jogot tanult, majd gyakornok Debrecenben. 1896-ban mar tagja a torvenyhatosagi bizottsagnak, 1914-tol alelnoke a zsid6
hitkozsegnek, az okt6beri forradalomban a helyfirseg parancsnoka. Szamos vallalat igazgatobizottsa gaban vett reszt, alapft6ja volt a Hegedus es Sandor Irodalmi es Nyomdai Rt. -nek - mely tobbek
kozdtt a Debreceni Fiiggetlen rJ;:/agot kiadta - , es szinten alapft6ja volt a Kereskedelmi Csarnoknak. 6 is
az erSsen asszimilalodott , "hazafias" zsidosag kepviseloje, aki a DTE-ben elnoksegi tag Lefkovits
Arturhoz hasonl6an "zsid6 onerzet hfjan, nem latta helyesnek zsido gimnazium alapftasat"." 1931.
julius 9-en hunyt el Debrecenben, a megernlekezes
szerint "egy ike volt azoknak, akik eveken at kuzdottek azert, hogy a magyar sz6t bevigyek a templomba, hogy a predikacio magy ar nyelvfi es szellerna legyen , az osi tradfcio eletben tartasa mellett'l."
Freun d J eno - meg ha nem volt is to sgyokeres
debrecen i - mindenkeppen regi p olga rnak szam ftott, akarcsak egy masik tarseln ok, H egedus .I eno,
az ugyved i ka mara elno ke, 6 tagja volt az izraelita hitkozse g iskolaszek e n e k , a torvenyhatosagi bi-

Hcgcdus Jcno

SZEGEDI
Z SI D OK

A

DEBRECENI

PE TE R
SPO RTEGYUCI L E TE K BEN

hordoz ," Egyfelol jelzi,
ho gy a csapat nemcsak
D eb recen , hanem az egesz
regio csapata (az egyesiilet
Hal mErUl~1 latllzlk a Bocskal ,
hivatalos elnevezeseben
sem szerepelt a varos nePal(1Sllinaban i' <!dig me~ nern szere- P all.'xzlia5ha n es aprilis h6 19-en er·
ve!), igy epftett a regioban
A keznek majd vissza,
peltek magyar futhallcsspatok . A Bocskaihau remelik, hogy teljes meglevfi Bocskai-kultuszBocskai az \illara. A debreceni Beeskai yczct iiinE:1c pompns ossl ekoltele-. csapattnl tudnak eluts zni cs megfclcl6 ra, Masreszt Bocskai szeseik vanns a Palesztinaban h czert sl- sikert ernek el. A hirek szerlnt a Bocs. melye jelkepe a relormaciolieriill nyelheutni Ii csnpat palesztina] ka i Tel-Avivba n egyengetnl fogja ar nak, a fiiggetlensegnek tu r~jal, amelv ill l1 Y3 g ila ~ is igen jOl egyik budapest! pro fi csap at pal es»- talan megkockaztathato, biIlles van :tll1 p0l.'·:\. A dcbreceni jAt~ tinia l tu rnja t is. Val6szinii tehat, hogy zonyos ertelernben a .,videkosok marc ius 23·on indulnak ('I Tel, a Bocskni ulan jov6re mas budapesti
kisegriek ", a "masik Ma•\\·i ~bil . Hal nlerk o1.csl jats~allak majd csapato k is elliilogatnak Pa lesztinaba.
gyarorszagnak" -, es szemben all az idegen hatalorn A Dcbrcczcn 1936. marclus 5-ci szamab61
mal, a katolicizmussal es a
fovarossal. Zsido szernszogzottsagnak, elnoke a Kereskedelmi Csarnoknak. bo l leny eges, hogy hazafias mivoltukat azon keSzinten regi deb receni polgarnak sza mitott Gal Sa- reszttil is bizonyfthattak, hogy egy ilyen "hazafias
mu, a villamos helyi erdekfi vasiit igazgatoja, 1930 - elnevezesfi" k1ub munkajaban reszt vcsznek. l" mas tol az O MIKE vezetoje," 193 1-ben es 1936-ban
reszt Bocskai szernelye hez kapcsolodoan fontos
vezetosegi tag. Ifj. Sc hwartz Vilmos 188 7 ota volt szimbo lik us elem leh et a szabadsag eszmenye, vekeres kedo Debrecenben, 1896 ota tagja a torveny- giil arro] sem felejtkezhetiink el, hogy a debreceni
hatosagi bizottsagnak, 1927-tol az izraelita hitkoz- zsido k milyen szoros kapcsolatban alltak a referseg alelnoke, valasztma nyi tagja a Kereskedo Tar- matus okkal, 5 1
sulatnak es a Kereskedelmi Csarnok nak, to bb va lA mindossze Iutballszakosztalyt mfikodtettetd
lalatnal igaz gato sagi tag. Fia - 1930-ban va lasztBocskayt azonban - akarcsak a DTE-t es a
manyi tag, az 1934-ben atadott Nagyerdei Stadion D KA S E-t - ezek utan sem lehet zsido csapatkent
tervezoje - , Sajo Istvan pedig allitolag nemcsak kezelni, hiszen hasonlo fu nkciot toltott be a varos
neveben asszimilalodott, hanem meg is keresztel- eleteben, mint a Debreceni Torn a Egylet a szazadkedett." 1931-ben es 1936-ba n elnoksegi tag volt ford uloig. A Bocskay vezetosegeinek osszetetele a zsido hitkoz seg et 193 1 es 1944 kozott vezeto bar ab ban a varosi szamaranyukhoz kepest naba nki gazgato Ungar J end,
gy obb sullyal vett ek res zt zsidok - gyakorlatilag
Alapfto volt es kesobb is bekertil t az elnoksegbe
reprezentalta a varosi elit osszetetelet. Ezt alataa D KAS E elnoke, Kro h Vilmos, a D T E zsido szar- masztja, hogy vezetosegeben szinte minden am amazas u vezetosegi tagjai koziil pedig a Bocskay
toregyesiilet kep viseltette magat, es a yaros lakosegyik fo szervezoje volt N uszbaum Jeno szeszke- saganak ekkor mar kozel negyedet kitevo romai, ilres kedo, Letay Lajos bankigazgato, Mittelmann
letve gorog katolik us felekezet tagjai is reszt vetMiksa kereskedo, es a Bocskay egyik legh usege- tek benne.
sebb tamogatoja, az egyesiiletnek nevet ado Romer
Ri ch ard. E lso hallasra tala n kiilonosnek han gzik,
h ogy a kimondottan magyar haza fia s hang za su
A Jportegyuiiletelc »ZJwtft!o.n.flMa»
Bocsk ay FC-nek zsido nevadoja volt, ha azonban
(1935-1942)
megvi zsgaljuk a Bo cskay szimbolikajat, akkor ez
mar egyaltalan nem t un ik ily en szokatlannak . Az
A harmincas evekben lezajlott gazdasagi es po egyesiilet szine kek-sarga volt, akarcsak a varose litikai valtozasok ketszeresen is hatranyosan erines a DTE- e, erdekes viszont, hogy nem volt cime- tettek a zsidokat, fgy azokat a sportegyesiileteket
riik: a klub cimere megegyezett a varoseval. Ma- is, amelyek vezetosegeben jele ntos volt a zsido reszga a Bocskay elnevezes nagyon sok informaciot vetel. A gazdasagi valsag visszavetette a Speyer-
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kolcsonnek koszonhetcen a huszas evek
vegen megindult gazdasagi fellendulest,
ami termeszetesen kulonosen erzekenyen
erintette a jelent6s zsid6 kereskedelmet
is. A politikaban tobb ev alatt lezajlott
va lt oza so k - bar csak kozvetve e reztettek hatasukat a sporteletre, es a z osszefiiggesek sok esetben csak hipotetikusak
- valtozasokat indukaltak az egyesuletekben. A - gyakorlatilag 1867 6ta vezerszerepet jatszo - reforrnatus es zsid6 polgarokra tamaszkodo debreceni politikai
elit 1935~ben megbukott. A bukas termeszetesen nem egyik pillanatrol a rnasikra kovetkezett be. a tortenet 1931-re '
nytilik vis sz a, amikor Debrecen orszaggyUlesi kepviseloje, Bethlen Istvan tavozott a miniszterelnoki szekb61. A va rosi
vezetes Bethlen pol itikai iranyvonal at
kovette, az orszagos politika "job b rafordulasa" itt is valtozasokat idezett e16. 1932-ben a
lemondott Hadhazy f6ispan helyet a fajved6 Vay
Laszlo vette at. 1934 aprilisaban a beliigyminiszter vizsgalatot rendelt el a varos gazdalkodasanak
feliilvizsgalatara, a politikai vezetes megbuktatasara inditott akci6 mogott a f6ispan allt. Vasaryt felfiiggesztettek polgarrnesteri allasabol, bar az ellene felhozott vadakat soha nem tudtak bizonyitani.
A varosi torvenyhatosagi bizottsag ketteszakadt,
egyik oldalon a Vasaryt tamogato Var osi Szovetseg, masikon Yay Laszl6 csoportja allt. 1934 vegen
a virilisvalasztason a Yay Laszl6 altai vezetett Nernzeti Egyseg Partja elsoprd gy6zelmet aratott, akarcsak az 1935-os orszaggyfilesi valasztasokon, Bethlen Istvan - aki egy evtizeden keresztiil a varos
egyik orszaggyfilesi kepviseloje volt - a valtozasok
miatt mar Nagykanizsan, es nem Debrecenben indult. A helyi vezetes teljesen kicserelddott, ami szern pontunkbol azert Iontos, mert ez ek a vezet6k tartottak fent a sportegyesuleteket, es vettek reszt vezetesukben, a zsidosag pedig gyakorlatilag tobb
mint fel ev szazadon kereszttil eppen ehhez az elithez asszirnilalodott, s6t ennek az elitnek a tagja volt.

A harom sportegyesiilet haromfelekeppen reagalt a valtoza sokra. Mint a yaros legregebbi sportegyesiilete, a DTE volt a legerdekesebb helyzetben.
Steinfeld Istva n szemelye b en zsid6 szarmazasu -
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A DlE futballcsapata

bar reforrnatus vallasu - az egyesiilet elnoke, az
elnokseg tekintelyes reszet zsidok alkottak, a DTE
multja alapjan azonban els6sorban a varosi elitet tomoritf egyesulet volt, es a valtozrisokra is ennek
megfelel6en reagalt. A legnagyobb t6meget mar
ebben az id6szakban is a Eutball vonzotta, azonban
a profizmus bevezetesevel az amat6rfutbalI iranti
erdekl6des megcsappant, es a DTE futballcsapata
1934-ben elsokent oszlott Eel a varosban. Ez azt
jelentette, hogy az egyesulet tevekenysege nemileg zartabb lett a kulvilagtol, mar a futballrnerkfizeseken nemegyszer el6fordult atrocitasoktol sem
kellett tartani. A k lub mfikodesehez azonban igy is
penzre volt szukseg, aminek el6teremtese artol filg gott, hogy a varos milyen mertekben kivanja tamogatni a klubot. A DTE eleve szerencses helyzetben
volt. mert a kozepiskolasok tornegei mar ekkor
hasznaltak nagyerdei palyajukat, amit kes6bb leventekepzesr e is Ielhasznalrak, ez pedig azt jelentette, hogy a sokaig hangoztatott hazafias eszrnet
a gyakorlatban is meg tudtak honosftani. Az egyestilet mfikodeseben tehat igazodott a korhoz, ami
a nilelest jelentette, de igazodnia kellett vezetosegenek osszeteteleben is. Az 1938-as elnokseg osszeteteIe azt mutatja," hogy a kl ubhoz kozel allo szemelyek tarsadalmi helyzete gyakorlatilag reprezentalta a megvaltozott varosi elit tarsadalmi helyzetet. Az egyesillet valamikor a gazdaseigi elit kepvisel6inek is csapata volt, ekkor mar j6forman csak
a kozigazgatas. illetve allamigazgatas prominens
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kepviselfii vannak je len, egyediil a foldbirtokos
Steinfeld Istvan tartozott a gazdasagi elithez.
A D TE ekkor mar nem a tosgyokeres reformatusok es zsidok egyesiilete. A 62 elnoksegi tag kozul
csupan 29 sziiletett Debrecenben, a reforrnatusok
szama 38, jele n volt 18 rornai katolikus, mindossze
3 izraelita, 2 evangelikus, 1 go rag katolikus. Az
egyesiiletre addig jellemzd politikai arculat is elnint.
Az elnoksegben helyet kapott a Vasary Istvant
1934-ben megbuktato - ekkor mar allamtitkar Vay Laszlo foispan (ugyanakk or Vasary Istvan is
tagja az elnoksegnek), de elnoksegi tag volt a meg
szelsosegesebb foispan, Bessenyei Lajos is. akinek
szereperol sokat elmond, hogy 1920-ban meg az eb redo magyarok egyik vezetoje, 1944 . oktober 9-en
pedig elmenekiilt a varosbol.
.Ielentosebb valtozas torrent 1939-ben. amikor
lekoszont a 18 eve elnoklo Steinfeld Istvan. helyet

Bocskay Fe

a debreceni szuletesf Ferenczy Ti bor budapesti
nyugalmazott rendorfokapitany foglalta el, aki harom honap rmilva mar a Magyar E let Partja szfneiben lett orszaggyfilesi kepviselo. Nem leh et tudni,
hogy az elnok onszantabol tavo zott-e az egyesiilet
elerol. az iijsagok szerint igen, sot nyilatkozata szerint utodjaban megfelelo szernelyt latott . N em bizonyfthato, de a varos kozeleteben, rnegfigyelhetd
folyamatok azt sugalljak, hogy ez a valtas korantsem lehetett ilyen zokkendmentes. Egyreszt
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Steinfeld Istvan szarrnazasa reformatus vallasa ellenere kozismert volt - es ekkor mar 1939-et irtak
- , masreszt figye lemre me lto, hogy utodja r ovidesen a MEP orszaggyfilesi kepviseloje lett. Steinfeld
1928-ban alapftoja volt az Egyseges Part debreceni szervezetenek, mely Vasary polgarmestert is tamogatta. A kormanypart jobbratolodasaval 1935ben Vasary tamogatasara - a NEP-pel szembenmegalakult a Varosi Szovetseg, az 1939-es valasztasokon Vasary azonban mar a Kisgazdapart - a
MEP legnagy obb ellenfele - szineiben indult. Vegiil nem elhanyagolhato momentum az sem, hogy
az orninozus kozgyliles elott alig harorn honappal
tobben beadvanyt nyiijtottak be a varos vezetesehez, hogy teves adokimutatas miatt Steinfeld Istvanto] vegyek el az orokos torvenyhatosagi bizottsagi tag cimet, ami vegiil nem kovetkezett be .53
Az egyesiilet kesobb ki is zarta zsido tagjait. Az
1942-es alapszabaly kimondta, hogy
zsid6 nem lehet az egyesiilet tagja,
az egylet ce ljait pedig a kovetkezokeppen hatarozta meg: "Az egy esiilet celja amator alapon a testedzo
sport againak mfivelese [ . . . Ja nagy
egyetemes nemzeti es keresztyen eelkittizesek szolgalataban, Mukodesenek egesz teruleten ervenyre juttatja a honvedelmi nev eles es a helyes jellernneveles eszmeit, " 54

.Ioval nehezebb hely zetbe keriilt a
Bo cskay . E gy profi fu tba llcsap a t
fenntartasa jele n t fis osszegeket
ernesztett fel, am it nagymertekben a
varos finan sz irozo tt . Az a v a ros,
melynek re gi, liberalis v e ze te se sem
nezte sok esetben jo sz ernmel, hogy
egyesek - amikor p edig az hazafias
feladat lenne - p e nzert sportolnak. A Bocskay a nehezsegek athidalasa erdekeben mas fel ev alatt harom ku lcsjate kosat adta el,.l5 illetve - akar csak a
D TE - megprobalt a me gvaltozott politikai ko rul meny ekhez igazod ni. 1935-ben felme riilt annak lehetosege, hogy a nernzetiszocialistak vezetdjet,
F estetich grOfot kerik fel elnoknek, ami az t jelzi,
hogy az egyesiilet ekkorra mar egyaltalan nem volt
politikailag elkotelezett, 1935-tol a vezetes egyre nagyobb ta rtozassal kiis zkodik. Szinten ez evben szo -
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ba kertilt, hogy Miskolcnak es Debrecennek kozos
csapata legyen, sot jiiliusban a Nemzeti 20 000 pengot ajanlott fel a Bocskaynak, ha a fovarosi egyestilet javara visszalep a masodik osztalyba, A jegybevetel kritikus mertekben lecso k ken t, A gazdasagi valsag eldtt a klubnak merkdzesenkent meg
2300-2600 pengo bevetele volt, ekkora mar csak
1500, mfg ugyanekkor egy fovarosi egyesiilet jegybevetele 30 00 es 20 000 pengo kozott m ozgott." A
siillyedest jelzi az is, hogy 1936- ban az elnokseg mar
to bb mint szaz tagot szamlalt, az osszetetel pedig
azt mu tatja, hogy a DTE-hez hasonloan a Bocskay
is probalt igazod ni a megvalto zott elithez. A klu b
megalakulasan ak elso eveiben elke pzelhetetlen lett
vo lna, hogy a bethleni p olitikai iranytol jobbra talal hat6 po litik usok tiszteletbeli tisztseget to ltsenek
be . Diszelnok volt Kolcsey Sandor po lgarmester,
elodje, Vasary Istvan, Raso Istvan alispan, sot a fiiggetlensegi Hegymegi Kiss Pal, de a nevsor Lazar
Andor igazsagugy-rniniszter - aki az 1935-os valaszta sokon a Magyar Elet Partja orszaggytilesi
kepviseloje lett - es a foispan Yay Laszl6 nevevel
kezdodott." Az elnokseg tekintelyes resze tovabbra is zsido volt, a tarsejnokok kozott meg Gyorki
Imre is szerepelt (Lazar Andor es Yay Laszlo mellett egy zsido szarrnazasu szocialdemokrata l) , taIan az 0 ellensulyozasara kerult be Vidoni Janos
szalamigyaros, aki a debreceni olasz ko lonia ,,fascio
cs oportjanak" elnoke volt ...
Ez vo lt az utolso elnokseg, melynek nevsorat az
ujsag kozolte. Talan a csapat kesobbi gye ngebb
szereplese idejen mar kenyelrnetlen vo lt egy elnoksegi pozfci o, d e az is elkepzelheto, ho gy nem sikerult legitim elnokseget valasztani, a me ghirdetett
kozgyfilesekre ugyanis sok esetben alig me ntek el
a tagok. Az 1938 -as vezetosegi osszetetel meg erdekeseb b. A leve ltciri forras 58 dr. Balogh Gyula kormanyf6tanacsost, torvenyhat6sagi bizottsagi tagot,
a debreceni egyetem gazdasagi hivatalanak igazgat6jat, a Baross Szovetseg elnoket, a Stefania Szovetseg tarselnoket tiinteti fel a Bocskay elnokekent. 6 nem fogadta el a felkerest, allftasa szerint
mar nem tagja a klubnak. Ennek ellenere 1939 novembereig - amikor a klub ve zete se re megalakult
a "tizenkettes bizottsag"59- az ujsagok ot tiintettek
fel elnoknek.60 A klubigazgat 6 a Debreceni Fiiggetlen
rJ;:,ag fiatal hfrlapfr6j a, Beb er Laszl6 , fot itka ra a
szinten fiatal korosztalyhoz tartoz6 Thomas Henrik iigyvedjelolt volt, aki 1943 -ban mar a D VSC vezetosegeben runt feL es evtizede k ig ism ert alakja
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volt a d ebreceni labdarugoeletnek. Az egyesiilet
titkara Szeszich Gyula bfrosagi joggyakornok, Haraszti Sandor tanar es Sz, Kovacs Imre hfrlapiro.
E nevsor ossze sem vethetd a par evvel azelotti elit
vezetoseggel. A klub eros zsido tarnogatottsaga teljesen megszfint, amit jelez Papp Lajosnak (1940ben 0 volt a klub egyik legnagyobb tarnogatoja)
Zold Istvan alpolgarrnesterhez Irt levele: ". . .fgy
kellett cselekednem a jobboldali gondolat megvedeseert, mert a niloldalon mar koszortilte k a pennakat [sicl ], es fentek a fogukat, mint a fenevadak, hogy sikeriil mar ujbol be bizonyftaniok, ho gy
zsid6 vezetes nelkiil n e rn lehet meglen ni [ ...] es a
jobbo ldali vezetosegek nem kepesek arra, hogy egy
ily en egyesiiletet elvezessenek."61 Nem voltak ke pesek. Az 1939/40-es bajnoksagban mar csak azert
indulhatott a Bocskay, mert idokozben a Nemzeti
le losz lott." 1940-re az egyesiilet teljesen eladosodott, a klub tartozasa mar kozel50 000 pengo volt."
1940 februarjat61 Zold Istvan az egyesulet hatosagi biztosa. 6 1940 juniusaban a f6ispanhoz Irt felterjeszteseben keri a Bocskay feloszlatcisat (szerinte mar 1939-ben meg kellett vo lna tenni, es az amatoregyesiileteket ke ll tamogatni). Az indoklas szerint . D e br ece n tarsadalma a Bocskay FC irant kozonyosen viseltetik"." A be liigym iniszter vegul
1940. julius 3 1-en feloszlatta az egyesiiletet.

A harem egyesiilet koziil ketsegkfvul a kereskedok csapata kertilt a legnehezeb b he lyzetbe. A gazdasagi valsag igen erzekenyen erintette a kereskedok altal fen ntartott csapatot," masreszt mivel a
legka rak teresebb zsido jelleggel ok rende lk eztek,
az egyre nacio nalistabb, jobboldali kozhangulat
oket erintette legerzekeny eb ben. A DTE-vel ellentetben megmaradt a la bdarug6csapatuk, sot ez volt
a legjelentosebb szakosztalyuk, ami azt jelentette,
hogy sokkal inkabb "szem elott" voltak, mint a
DTE. Ehhez kapcsol6dik, hogy az 1932 novembereben lezajlott KA SE-DEAC merkozes volt a felvez et ese a masnap kezdodo egyetemi rendzavarasoknak, a merkozesen vegig zsid6z6 egyetemistak
a sziinetben megvertek egy KASE-szurkoI6t. A ke reskedok elott jarhatatlan volt az az ut, melyet a
DTE kovetett, hisz a KASE nem rendelkezett hasonl6an mely helyi beagyazottsaggal, raadasul torten etenek egeszere jellemzo a zsid6 reszvetel.
A Boc skay - a DTE-hez hasonl6, vegiil kudarcot
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hoz6 - utja is jarhatatlan volt, egy olyan varosban ,
a hol a kereskedok tobb mint fele zsido, nem lehete tt oly an v ezetoseget oss zehozni, melyben nem
veszne k reszt e felekezet tagjai. A KASE par ev alatt
teljesen elsorvadt, nevleg a zonban meg evekig letezett, amit a radikalizalodo jobboldali v ezetes mar
nem tfirhetett el. Nem vele tlen, hogy amikor 1945ben a KASE ujjaalakult, a z egyik varoshazi kepvis elfi olyan klubrol beszelt, "melyet a rmiltban iildoztek".66 1937-ben megszfint a mar regota vegeta16 Iutballszakosztaly, de az "utolso dofest" a ha talom adta meg. 1939 novernbereben a beliigyminiszter vizsgalatot rendelt el a DKAS E ellen, es
felfiiggesztette onkormanyzatat, mert "p enzk ezelesev el kapcsolatban bfincselekrnenyek gyanuja latszik fennforogni ". Szabo Lajo s, a klubhoz kirendelt
hatosagi bi ztos jelentese a beliigyminiszternek fgy
szolt: "T isztelettel jelentem N agymel tosagodnak,
ho gy az osszes vizsgalati iratokat a magyar ki ralyi
re nd fir se g debreceni kapitany sagahoz tettem at ,
miutan ismeretlen tettesek alta l elkovetett bfincse lekrneny gyanuja la ts zik fen nforog ni."67 1940 rna jusaban a polgarrnesterhez Irt jelentesben ez all:

A hiany tehat nem haladta m eg meg a szaz pengdt
se m . 1940. november 7-e n ez er t az egyesiilet et
Ieloszlattek, az iigy koncepcios jellege re utal, ho gy
a felo szl a tas utan negy h6nappal a hfitlen kezeles
cimen ismeretlen te ttesek ellen indfto tt eljaras t megszuntettek. Bar a koncepci6s jelleget egyertelrmlen
meg ez sem bizonyftja, az mindenesetre erdekes,
hogy fel ev leforgasa alatt a hatosagok tobbek kozott Ieloszlattrik a KASE-t, a Bo cskayt, es a fov arosi MTK-ra is olyan nyomast gyakoroltak, hogy
onmaga volt kenytelen kimondani feloszlasat.71
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vala mint a kihallgatott tamik va llomasa bol megallapfthato egyebkent, ho gy az egyesiiletnek az utobbi ev ekben rendes be vetele alig volt. Adornanyokb61 tartotta fenn magat, s er r e, vala mint arra figyelemmel, hogy evek 6ta rmikodest nem fejtett ki,
az egyesiilet fe losalatasa Ielretlenul kfvanatos.I'"
Maga Kr6h Vilmos elnok is elismerte meghallgatasan: "Az egyesiilet iigyviteleben tevekeny reszt soha nem Yettem. Az egyesiilet tudomasorn szerint
tob b mint harom eve nem mukodik."69 A feloszlatas Ieltetelezhetd oka az volt, hogy a hatalmon levok n ek nem tetszett, hogy - meg ha csak forrnalisan is, de - a varosban letezik egy zsido klub. Ez
nyilvanvalo, hisz az a bi zonyos "h u tlen kezeles "
azt jelentett e, hogy a klub nehany pengovel nem tud
elszamolni. "O sszesen penztari maradvany 12.49 [ !]
pengoben allapfttatott meg. Ezen penztari maradvany a vizsgalatnal nem talaltatott. Az egyesiilet
p enztarosa, Kohn Jozse f Bu enos Ai r es b e tavozott."70 Az egyesiilet ezenkfviil nem tudott els za molni egy kb . hatvan (!) pengo ertek u eziistlabdaval, melyet allft61ag Budapesten ertekesftettek.
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I S:inb.i.:: I.' Sport, 1920. aug. 8. A merkdzes 1920. julius 22en zajlott Ie a Debreceni Torna Egy let es a Debreceni Vasutas pa n Club csapatai kozott ,
2 .Ami kor Rott (D T E) a merkozes utan lejott a palyarol,
az all6hely kozonsege (egyetemi hallgat6k) utan a vetette magit. egyikojiik az oltozo korl atjan al elert e es belerugott [.. .J
Itt megjegye zni kivanjuk, hogy a ket part kozotr eles ellent etek voltak a merkozes alatt felekezeti szemponrbol, ami kulonfele nem spo rrterr e val6 kifejezesekben nyilv anult meg." In:
&ki-magyarord:::dgi Sportbirlap, 1922. marcius 27.
3 Zo ltai Lajos: A zsid6k letelepedese Dehrecenben.i11agyar
z,iJJS:Lmu, 1934.51. sz., idezi: Gonda: 38-39. o. Az 1843-44es orszaggytllesen 3000 debreceni po lgar alafrasaval tiltakozott a zsid6 polgarjogok bevezetese ellen .
4 A dolgozatban kozolt abrak adatainak Iorrasai: Tfrnar:
72-74. 0. , Debrecen katoliku» nuilt]« i.Jje/me 85-87. 0. , Kovats:
51. o .

· 5 Tob hek kozott az orrneny Csanak, a salav Sesztina,
Kaszanyi tzky, a nernet Rickl stb, csaladokrol van sz6.
6 Az alapfroi nevsor: Erdelyi: 6-7. o.
7 zollosi Janos 1861-1867. Kovacs Lajo s 1867-1875,
SimonfIY 1mre 1875-1902 kozott volt polgarmester.
8 Tobbek kozott Sesztina Lajos, Csanak J6zsef, Rickl J6zsef Kaszanyitzky Endre, Vecsey Irnre, GyorfIY Aladar, Kardos Laszlo, Berghofer Istvan, Gerebi Fu lop,
9 Gonda: 41. o.
10 Gonda : 43. o. Talan nem veletlen , hogy Aron Man6 szinten sze repel a DTE-alapft6k kozott, 0 a kiegyezes utani evekhen Dehrecen egyik legnagyobh serte stenyesztfije. A sertestenyesztes kerazeresen is szemben all a magyar zsido topo sszal,
egyre szt mezdgazdasagi foglalkozas , rna sresz t onmagab an is
erdekes, ha egy zsid6 a vallasi tabu ala eso allat tenyesztesevel foglalkozik.
11 Az 1920-as evekben mar jelentos kisebhseghen voltak az
ortodoxok, ar anyuk elerte a 20%-ot .
12 Gonda: 66. o.
13 Idezi: Gonda: 89. o.
14 1896-ig 25 forinttal, kesabb 200 koronaval az alapft6i cfmet meg lehetett vasarolni. Erdelyi: 6. o.
15 A katol ikusokkal csak akkor keriiltek kozelebbi kapcsolatba, amiko r a XIX. szazad vegen W olafka N and or volt a r6mai egyh az helyi vezetoje, akivel Krausz Vilmos forabbi igen
j6 viszonyt tartott fent .
16 Jellemzo ujsagcikk 1878-b61: ..Debrecen az asi, eredeti
magyarsag hevehetetlen vara, a nemzeti osero megdonthetetlen bastyaja , [ .. .J a magyar haza val6di fovarosa, classicus
R6maja." Dehreczen, 1878. majus 9.
17 Az anekdota szerint az 1877-es orosz-torok haboru
idejen a debreceni zsid6k a t1irokoket tamogattak, azzal ,
hogy "Paszkievics 1849-ben eltiporta a magyar szabadsagot. de a t1irokok most visszafizetik a muszkaknak". Gonda:
61. o.
18 A dolgozatban csak sportv ezetok szerepelnek, a sporto16kkozotti vallasi es nemzetisegi viszonyokat lehetetlen megallapftani. A szazad elejen megalakult DTE futballcsapat 20 jatekosa kozott - amennyire a nevekbol megallapfthat6 - Iegalabh
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50% a zsid6k aranya, tehat a megosztas a sportolokra is (tobbnyire) ervenyes.
19 Sport Hfrek, 1911. okt6ber 9. A cikk boru latasa ellenere,
a DTE ekkor meg mindig a legjelentdsebb sportegyesiilet a varosban. 1938-ban, az egyesiilet hetveneves evfordulojan megjelent cikk pedig ugy jellemzi ezeket az eveket, hogy ez az
idoszak "az egyesiilet igazi fenykora", amikor ,Jehetove valt
az egyesiile t minden irany ban val6 fejlodese [.. .J, anyagilag
elegge gondtalan mflkode se." Debreczen, 1938. rnajus 15. Kiss
Gabor fotitkar a DTE torteneterdl.
20 Forras: Sport Elet, 1912. aprilis 22.
21 A kereskedelem es ipar vonzasa regebben is eros volt gondoljunk a Zoltai-idezet "elelmes hebersegere " -, viszont a
zsidok szarn a es aranya is par evtized alatt megsokszoroz6dott.
22 Az elsa elnokseg felallasa a kovetkezd: Lehmann Lasz16 tiszte letbeli elnok : Sesztina Jeno, Bardos K., Janosi Zoltan elnokok: Tolnai J6zsef es Koszteczky Lajos alelnokok:
Fekete Kalman I. titkar : Lusz tig Frigye s II. titk ar , Forras:
Sport Hfrek, 1911. december 4.
23 .Janosi sokak szemeben persona non grata volt, 1921-ben
elmozd ftottak az egyhazi kotelekb dl, 1924-ben megfosztottak
parlamenti mand atumatol .
24 T errneszetesen rengeteg ellenpelda t lehet hozni arra,
amikor egy zsid6 csapat szfne nem kek -Ieher, ilyen peldaul a
legismertebb zsid6 gyokerekkel rendelkezo csapat, az amszterd ami Ajax .
25 Elotte a Margit-fiirdo mellett volt sporttelepuk. A ket vilagh aboru kozott hazai rnerkfizeseiket az iigetoteren jatszortak.
26 Erdekes adalek a Krausz csaladdal kapcsolathan az is,
hogy az 1911-es bazeli cionista konferencian Debrecenbfil
Krausz Vilmos masik Iia, Krausz J6zsef vett reszt.
27 A M akkabeara vonatkoz6 informaciok: Gonda: 112. o.
28 A VAC az orsz agos bajnoksag elso osztaly aban is reszt
vett, 1921 es 1925 kozott ot idenyen keresztiil. A 98 csap atot
szamIal6 bajnoki orokranglistan a 45. helyet foglalja el.
29 Ivanyi Bela 1923-ban Magyar Nemzetiszocialista Part
debreceni megszervezesere is kfserletet tett.
30 Nemcsak Debrecenben radikalizal6dtak az egyetemista
szurkol6k, 1927 szeptemherehen a Soproni Faiskolai FC a
Soproni FAC- cal merkozott. A vegig zsid6z6 egyetem istaknak
a merkazes kozhen a SFAC egyik jatekosa visszasz6 lt, mire
azok a palyara ozonlottek. Dehrec:wl, 1927. szeptemher 29.
31 Ver ess: 199-200. o.
32 A novekva antiszemitizmus koraban tehetos zsid6k
30 000 pengoert vasaroltak ezt a cfmet, mellyel egyiitt jart a
melt6sagos megsz6lftas. Gond a: 188. o.
33 Az 1926-os vezetoseg nevsora: Dehreczell, 1926. jtilius 16.
34 Dehreczell, 1933. decemher 21.
35 Az 1927-es vezetoseg nevsora: HBmL, X. 301. 8d . 139.,
az 1931-es vezetasege: Dehreczen, 1931. aprilis 1.
36 Tohh mint fel evszazad tavlatab6l nehezen lehet megallapftani, hogy a "hazafias" jelszavak hangoztatasaval csupan
a korszellemhez kfvantak igazodni (a ket vilaghahoru kozott
mar-mar gepiesen hangsulyoztak a sport nemzeti jelleg et),
vagy - egyehkent kozism ert - tarsadalmi heagyazottsagukr61
akartak elterelni a figyelmet.
37 HBmL, X.301 8d . 138.
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38 Gonda: 165. o. A Kereskedelmi Csarnok 1939-tollett a
zsid6 tarsasagi elet kozpontja, ad dig elsdsorban a H u ngaria Kavehaz, de az Ara ny Bika Szallo nagyterme is a zsidok altai kedvelt helynek szamftott,
39 HBmL, X I. 9 detektfvjelentesek, Idezi: Tfmar: 198-199. o.
40 Forras: Debreceni Fiiggetlen rJ;:1tig, 1925. ma rcius 11.
4 1 Forras: HBmL, X.301 8d . 138.
42 Kelet-lTUlgyaror,J:liigi Sportbtrlap, 1928. junius 5.
43 Az 1926. 1927, 1929. 1930, 193 1, 1936, 1938-as elnoksegek nevsora: Debreczen, 1926. julius 30., HBmL, X.3 01. 2d.
7., Debreczen, 1929. szeptemb er 10.• Debreczen, 1930. oktober 7.,
Debreczen, 1931. de cember 13., Debreczen, 1936. augusztus 19.,
HBmL, X.30 1. 2d . 7.
44 Az a la pftok tarsadalmi osszetete le az egy kori DTE-vel
mutat pa rhuzarnot, az elso evek be n a jate koso k tobbseger a
D ebreceni Vasutas SC adta, en nek ellenere a DKASE volt a
Bocskay hivatalos .any a egyesulete ".
45 Go nda: 122. o .
46 Dehreczen, 1931. julius 10.
47 A DTE es a Bocskay vezetdsegeben is hely et Ioglalo,
1930-ban elhunyt Letay Lajostol vette at az O Ml KE vezeteset.
48 Go nda: 156. o.
49 A Bocskay vegen levo -y o- ba r nem felel meg a hely esfras szabalyai nak - nem nyomdahiba, hanem eze n a neven
szerepelt a klub. A revedes (?) oka valoszfrnlleg a korszellem.
ben keresendo.
50 Terrneszetesen az egyesulet alapszabalyaban - akarcsak
a tobb i sportegyesil let - is megfogalmazta hazafias elveit:
2. §: ,.Az egyesulet celja [.'O] a labdaru gosport nepszerfisitese es a nemzeti iranyl1 propaganda szo lgalaraba allftasa.; 5.§:
,.Azegyesiilet tagjai [.. .] nemzeti es hazafias gondo lkodasa minden ketsegen feliil all." In: HBmL , X.301. 2d . 7. 1929-ben az
egyesiilet csatlakozott az Ujpesr es a Somogy akciojahoz, a nem
magyar nevfi jatekosok uj nevet vettek fel (nern hivatalosan,
csa k a palyan !), fgy lett Hubner bdl Hu bai, D ett r ich bdl
Debreczeni , Va mpetichbdl Va mos, Keviczkybdl Keveh a zi,
Se mlerbo l Szemes, Mertinbo l M ar osi.
5 1 Erdekes ad alek, hogy a T uru l Szovetseg alta i is tam ogatott egyetemista zavargasokban egyediil a reform atu s teol6gus hallgat 6k bajtarsi egy esiilete nem vett reszt . A sze rv ezet a
Bocskai Bajtarsi Egyesillet nevet vise lte. A temahoz pedi g
csa k er into leges en kap csol6d ik az a teny. hogy a zsid 6n egyed
legn agy ob b utjan , a H atvan ut can volt Br au n Sandor ko nyvesboltja , mely tortenetesen Bocskai nevet viselte.
52 Az egyesillet vezetosege 1938-ban: HBmL, X. 301. 8d. 139.
53 Dehrec.un, 1938. december 15. A DTE kozgyGlesere 1939.
marcius 14-en kerii lt sor.
54 Idezet az 1942-es alapszabaly 5. §-b61. HBmL, X. 301. 8d.
139.
55 1933 ju liusaban M6re Janos allft61ag 800 0 pengoert a
Ferencvarosba, 19M -ben a kap us Alberti Gyu la Madridba, mig
1935 jan uarjaban Vmcze Jeno 15 000 pengoert az Ujpestbe
tavozott. Kesobb - 1936 szeptembereben - a Bocskay legeredmenyesebb valogatott jatekosa Markos Imre (19 alkalommal
szerepelt dmeres mezben) 700 0 pengoert a fran cia Rennesbe igazo lt, 0 es M6re kesobb visszatert a Bocskayba.
56 HBnzL. X. 301. 2d. 7.
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57 Nem ismert azo nban, hogy va lojaban kik vittek az egye su let ilgyeit. jellernzd, hogy az el nokseg megvalasztasa utan ket

hertel - melyben Kolcsey Sandor is dfszelnok volt - az egyik
merkozesrol rudoslto ujsagcikk szerint "Uj arc is runt fel a
dfszpaho lyban, dr . Kolcsey Sa ndo r sze rnelyeben.' In: Debrecxen,
1936. szeptember. 1.
58 HBnzL, X. 301. 2d . 7.
59 A bizottsag 1939. augusztus 18-an a lit fel, oktober kozepere mar csak hata n maradtak . "Minde nki otthagyta a
Bocs kay sul lyedfi haj6jat." Debreczen, 1939. okt6ber 21.
60 1939 sze pte rnbereben to bb min t 100 embert tu dtuk nelkill va lasztottak be a Bocskay vezetfisegebe, az O rszagos Tarsadalomb iztos ftas i Intezet rajtuk akarta behajtani a klub 23 000
pengo tartozasat. Debreczen, 1939. szeptembe r 12. Elkepzelhetd, hogy Balogh Gyu la is ezert tagadta le, hogy k oze lenn e
a klubhoz.
6 1 1940 marciu sab an kelt level. HBmL, X.30 1. 2d . 7.
62 N em csa k a Bocskayt sii jtotta a p en zt el en seg , 1939 juliusaban a Ph ebus, egy evvel kesobb - 1940 jtin iusan ak vegen - a Nemzeti oszlott fel ne hez anyagi hely zeter e valo te kintettel, alig masfe l hertel kesob b pedig a Hungriria is hiva talosan a pe nzhiany miatt sziinterte be rrnikodeset. Az anyagi
gon dok rneg szaporodas a elsdsorban a nirak hiany ara vezetheto vissza, A Bocskay 1938 nyaran vert reszt utoljara tiiran,
Svedorszagban. Az egyesiilet sorsa szernpontjabol szimbo likus
tarta!ommal bfr, hogy ezt kovetfien, 1939 tavaszan a jateko sok a vasutallornason rud tak meg , hogy alban (!) niraj ukat
rneghfvcik indoklas nelkul lernondjak. Ket nap rmilva Ol aszorszag megtamadta Albaniat.
63 HBmL, X.301. 2d . 7.
64 HBnzL, X.3 01. 2d. 7. .Iellernzd, hogy a Bocskay m eg szfinese utan a klub eleterol rendszeresen hfrt ad6 Dcbrcczen ujsag egy rovid hfrb en kozolte. hogy a Nemzeti Sport cikk ben emlekezett meg a Bocskayrol, a varosi lapban viszo nt semmi tob b
nem jelent meg az egyesiiletrol...
65 "Tobb mint 25 eve az e1so vir ilisek koze sorozort ad61izeto polgara vagyok varosunknak ['O .] 20 evi ona1l6sagom es
elso nagykeresk ed o mivolt om uta n to nkrementem, ga zdak ,
kereskedok , iparosok , tobb mint 600 ezer pengovel ad6som maradta k" -frja 1932-b en Kr6h Vilmo s a foisp ann ak . (Idez i: T fmar Lajos: 183. o. Forras: HBnzL, IV.b . 90l/d. 1. F 144/1932.)
Ha egy egyesil let leggazd agabb elnoksegi tagja to nkremegy
(ne m ismert persze, hogy Kr6h Vilmos mily en mertek be n tamogatta anyagilag az egyes illetet. hiszen a tagsaghoz elegendo vo lt evi 6 pe ngo befizetese). akkor ez 6hatatlanul magaval
vonja a klub anyagi hely zetenek megingasat.
66 HBmL, X. 30 1 8d 138.
67 HBnzL. X. 30 1 8d 138.
68 HBnzL. X. 301 8d 138.
69 HBmL, X. 301 8d 138.
70 HBmL, X. 30 1 8d 138. Szab6 Lasz l6 hat 6sagi biz tos jelentese.
71 A Debreczen 1937. okt6ber 9-ei szama szamolt be a KASE
megszuneserol. A torteneti huseg okan meg kell emlfteni, hogy
az ujsagban keso bb nem jelent meg hfradas a re ndorsegi vizs galatr61, am i szin te n megkerdojelezi az ilgy koncepc i6s jellegenek hipoteziset.

