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"FUTBALL-VIDEKISEG" A KET

HABORU KOZOTT'

A keleti regia
1. A videk iseg fogalmcinak nehciny saj citossciga a magyar futballban

A magyar futball hii lenyomata an nak az oriasi szakadeknak, mely a f6vamst
es videket elvalasztja: mig egy ferencvarosi, ujpesti vagy eppen kispesti szurkol6
szernebe n a helyi vete lytars legyozese bir nagy szimbolikus jelentoseggel, addig
egy fovaro si egyesUlet videki fellepesen sokszor a "kollektiv ellenszenv" egeszen
magas fokaval talalkozhatunk, A fovaro sban es a videki varosokba n is Budapest
a "viszonyitasi pont" , egy videki csapat legyozese korantsern valt ki akko ra oromot
a szurkolokbol; a f6varo sban sokan':"- ha kimondatlanu l is - meg rna sem tekintik
6ket egyenrangti partnernek, videken pedig a valam ilyen forrn aban mindenhol
fellelhet6 vi deki identitas miatt a gy6zelem feletti orc m melle a "sorstarssal "
szembeni ernpat ia is tarsul, Videken a f6varosiakkal szembeni ellens zenv foka
alig-alig fUgg at tdl, hogy pontosan melyik egyesUlet az ellenfel, s e derb ik jelent6se~ehez csak a regionalis ellenfellel yivott merkozes merheto, Amit a fovaros ban
az Ujpest- Ferencvaro s, azt videken a Szombathely-Zalaegerszeg, Gy6r-Sopron,
Szomba t hely-Gy6r, Szek esfehervar-Du nauj varo s, Debrecen-Nyiregyh aza, Miskolc-Nyiregyhaza, Bekescsaba-D ebr ecen stb. osszecsapas jelenti. Vegyiik eszre ,
ezek az ellen tetek - legyen az fovaros-videk, vagy ket videki varos kozctti messze tul mu tat nak a labdanigason . Az, hogy egy videki drukker hogyan tekint
egy fovaros i egyesUletre (es ford itva) nem pusztan olyan szirnpatia kerdese, mely
veletlenszerfien iranyul egyes klub okra vagy azok ellen. A futballnak az a saja tossaga, hogy csapatsportag leven, kollektiv erzelmeket tu d mozg6sitani; a merk6zeseknek az a tulajdonsaga, hogy ezen erzuletek kielesenek meglehet6sen tag
teret hagy, kizarja a veletlen szeruseget - a futball az identitas "megelesenek"
egyik leghat asosabb m6dja napjainkban. Az el6z6 gondolatmenetet folytatva: az,
hogy egy videki drukker hogyan te kint egy fovarosi egyesiiletre, megfelel annak ,
hogyan tekin t magara a fovaros ra, mikeppen eli meg - a legtagabb ertelernben
veve - sajat videkiseget . Az ellenerzes foka Magyarorszagon igy nagyjabol att61
fiigg, hogy egyreszt milyen mer te kben erzi hatranyat annak, hogy 6 videki, es
mennyire erzi azt, hogy az 6 vcirosa elszigetelt, marginalis helyzetii, sot elny om ott,
egyalt ala n mennyire erz i onmagat es varosat hatranyos helyzetii ne k pusztan videki volta miatt. Masreszt hogyan viszonyu l azokho z az ertekekhez, melyeket
lakhelyevel, esetleg ma gaval a videkkel kapcsol ossze es hangstilyoz a f6varossal
.. Ez a ta nu lmany kesziil6 PhD disszertaciom resze. Hadas Miklos es Gyan i Gabo r segt tseget ,
ertekes tanacsait ezu to n koszdncm.
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szemben. A regionalis ellenfellel szembeni merkozes pedig ugyan ennek a videki
identitasnak "kiteIjesztese", azaz , ha a klub (mely ebben a megkozellt esben magat
a otirost jelenti) esetleg nem is tud a f6varos role kerek edni , logalabb a regie feletti
(szimbolikus) hatalmat magaen ak tudhatja . Nem veletlen, hogy milyen sok kozos
vonas van a ket tal an legmarkan sabb regionalis parvi adal kozott, mind a Szombathely- Zalaegerszeg, mind a Debrecen-Nyiregyhaza ellentetekben igen hasonlo
a ket fel pozici6ja. Az egyik oldal a tradiciot, a mtiltat : sot, a regio felett i tradicionalis hatalmat kepviseli (Szombathely, Debrecen ), a masik oldal - legalabbis
onke puk szerint - a feltorekvo, fiatal var osoke, a dinamikus fejlddese (Zalaegerszeg, Nyiregyhaza ). Mind a nyugati, min d a keleti peldan ak azonb an van egy
ternank szernpo ntjabol egyaltalan nem elha nyagolhat6 vettilete : a videkiseg fogalrna is folyama tosan atertelmezodik, tijradefinialodik ab b61a szempont b61, hogy a
ket verseng6 Yaros kozott mekk ora a "tavolsag" . Ma Debrecen es Nyiregyhaza
labdarugocsapatai egyenrangii par tne rek, mivel olya n bajnoksagban jatszanak,
aho l a fovarosi egyestiletek dominalnak - igy mindketten uidehieh , A kilt ha borti
kozott ez nem mindig volt 11,'1', s ez elmondh at6 a Szombathely-Zalaegerszeg peldara is. Akkor Nyiregyhaza - nemesak a futballban - Debrecen videke volt, a
videk nagyon sokaig mas jelentest hordozott mind a debreceniek, mind a nyiregyhaziak szemeben, meg a nyirs egiek is onmagukat Debrecenhez hepest videkiken t definialtak.
Kelet-Kozep-Europaban ugyanakkor a videk (s ezen beliil a videki fut ball)
sajatos, a nyugat-eur6pait61 eltero - nega tiv konnotacicktdl sem mentes - je lentest hord oz, melyre j6 pelda egy, imm ar tobb evtizedes rmiltra visszatekint6
(nem hivatalos) elm. Vannak kifejezesek , melyeke t habar le lehet idegen nyelvr e
Iorditani, erte lmet azonban - mivel annak megerte sehez az adot t kozossegbe n
eles, es az abbol szar rnazo rnelyen begyokerezett tudas szukseges - ata dni nem
lehet . Egy angol vagy nernet szurk olo val6sziniileg nem er te ne azt a kerd est, hogy
a Premier League-ban , vagy a Bundesligaban melyik egyesulet volt a vide" leg jobbja . A Man chester United, vagy eppen a Bayern Mun chen nevenek osszeillesztese a videk legjobbja kifejezessel, meg egy kozep-europai futballbarat nak is legalabb fiilsertone k hat . Magyarorszagon elsdsorban az 1960-70-es evekben volt
(szimboliku s) jelentesege annak, ha egy klub a bajnoksagban a videk legjobbja
lehetett, bar ezt a pozici6t aze l6tt es azota is sokan szamon tartjak , Ez a elm melyn ek elnyerese (irracionalis) buszkeseggel toltotte el a szurkol6kat - a nyomoru sagrol szol: egy videki egyesillet csak ku lonos szerencsejenek, esetleg a helyi
hatalom, egyes vallalkozasok jotekony hozzajarulasanak koszonh etoen , de tobbnyir e a fovrircsi egyestiletek pillanatnyi visszaesesenek kovetke zt eben tu dott es
tud csak bajnok lenni, szarnukra az egyetlen kitoresi lehetoseg, ha a tobbi videki
vetelytarsukat mege16zhetik. Ebben az osszefuggesben a ba jnoki tabellak a val6 sag, a minden napi elet szimbolikus lekepezeset jelentik: ez a valosag a szegenysegrol, a videki masodrangusagrol, a f6vm-os megkerdojelezhetetl en szuprernaciajar61, az egyenl dsegre torekves lehetetlensegerol szol, A videk legjobbja elm resz ben elfedte, reszben meger6sitette a valosagot , Elfedte, mert a "Iegjobb" kifejezes
hamis illtizi6kat keltett, de egyben meg is er6site tte azt, hisz legjobbnak csak a
videkiek kozntt lehetett es lehet lenni . A fovarosi egyesiiletck ";r,eki neps zerusege
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pedig az egyenldtlen seg erzetebol fakad6 rossz erzes merseklese: a videki futballbarat ok nagy reszenek a labdanigas szeretete ku dareok sorat jelenten e, ezert a
he lyi egyesii let me llett (sot , sokszor ann ak ellen eben ) egy fovarosi esapa tnak is
- m indeneke16tt a Feren cvarosnak - drukkolnak. Nem nehez itt sem felfed ezni
az analogiat a val6saggal: a videki szu rkesegbol, provin cializrnusb ol tobbnyire a
f6varosban , a fovaroson kereszt iil lehet kitorni, ha egy videki drukker sikerelmenyekre vagyik, egy budapesti egyesiiletnek (is) fog szurkolni. E z u gyanakkor nem
mond ellent annak , h ogy a videki merkozesek en - ah ol fdvarosi egyesiilet az
ellenfel - a kollektiv ellenszenv gyakran egeszen magas fokaval talalkozhatunk.
E gyr eszt ne felejtsiik el, akik a merkozesek en az ellenfe let - tobbnyir e esak
vorbalisan - "megsemmisitenek", meg a stadionban is kisebbseget alkotnak, a
potencialis szu rkol6knak (vagyis aki k nern jarnak merkdzesekre) csak egeszen kis
hanyadat teszik ki , Mas reszt hiaba drukkol valaki videkike nt a Feren cvarosnak
vagy az Ujp estnek, ha a fovarosi kedvenc a varo saba erkezik mar "atalakul" [0 varosiva, azaz a ver sen g6 identit aselernek kozott tobbnyir e - bar nem feltetlenul
- a lokalis valik dominanssa,
Csupan nagy vonalakban utalnek ra: nem neh ez belatni, hogy a kelet -kozepeur6pai fut ball fOvaro s-eentrikus saga nak eredete megegyezik maganak a f6varoscen trikussagn ak az eredetevel, A " keleti" modernizacio a f6varo sokra koncentralt,
az eleve "hatranybOl indul6" videki var osok es a gyorsan fejl6d6 fovarosok kozotti
szakadek t ovabb n6tt. Az Angliabo l erkezo jate k pedig a fOvarosokban t erjedt el
h am arabb , es lenyegesen nepszerubbe is valt , mint a videki varosokban , Az ok
kezenfekvo: a fut bal l ott lett igazan nepsze r u, ahol je lent6s polgari lakossag el,
ame ly novekvo mennyisegu sza badidejet e kulon os szorakozassal (futballozassal
es merkoz esre jarassal ) t olti el. Ez a tarsadal mi csoport Eu ropa keleti Jelen a zonban joreszt a fovar osokra kon centralodott. Nem veletlen , hogy mig Nyugat-Eur6pa
hajn oksagaiban mill' a kezdete kt 61 fogva re szt vettek a nagyvarosok egyesiilet ei,
addig Magyarorszagon , Ausztriaban vagy Cseh orszagban jore szt fOvarosiak, de a
versenges kesobbi kiterjesztese is esak a varosok kis h an yadat eri nte t te. Vagyi s a
bajnoki taballak tagabb osszefuggesben is a valdsag lekepezeseken t ~rtelmezhe·
t 6ek : az a fdvaros-centriku s struktiira, mely Kelet-Kozep-Europara oly jellemz6,
a fu tballra is ra nyomta belyeget . Ha az orszag nagyvarosainak ket h ab oni kozotti
lab dartigasat vizsgalju k, nyomban pen zt elen seggel, n emegyszer koz onnyel es a tortenelrni hagyomanyokbol .os a mindennap okb61 is tap lalkozo - fovaros-ellenesseggel tal aljuk magunkat szembe. Sokszor ugyanazokkal a jelensegekkel, melyekkel a m inden napi elet ben is talalkozhatu nk . Mind ez Nyugat-Eu rop aban szinte
t eljesen ism eretl en jelenseg. Hiaba jelentOs a fOvaros sze repe to bb orszagban, meg
a centralizalt Fran ciaorszagba n is olyan vide ki een tru mok alakultak ki, ah ol a
helyi fu tballklubok megelozt ek es megel6zik fdvarosi vetelytarsaikat . Angli ab an
ritkan jut fel lon doni esapa t a "csuesra" , a Barcelona allando vet elyt arsa a Real
Ma dridnak, akarcsak a Porto a Benfiea-nak vagy a Sporting Lisszabonnak , Parizs
rit kan ad bajnokcsapatot. Nemetorszagban embere rnlekezet 6ta ne m jatszott komoly sze repet berlini csa pat az els6 osztalyban, az AS Roma vagy a Lazio szarnara
ren dre esak ep iz6dsz erep jut. De ha atlepjuk a " kelet .nyu gat i" hatart, a ke p azon nal megvaltozik. Aus tria Wien vagy Rap id Wien, Slavi a Praha vagy Sparta
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Praha, Levszki Sz6fia vagy CSZKA Sz6fia, Panathinaikosz vagy Olympiakosz, a
sor sokaig folytathat6 lenne. Az alabbi grafikon - melyben a kozep- es kelet-eur6pai orszagokat fe!k6ver betiivel es s600t oszloppal jel6ltem - j6l mutatja, hogy
(Magyarorszagra ez fokozott an erve nyes ) Kelet-Europaban a videki futball helyzete val6ban nyomorusagos,
A nem {ouarosi bajn okok aranya a hezdetehto! napjainkig 1
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Ebben a dolgozatban ket kerdest klvan ok megvizsgalni . Az elso (kiemelve
az egyik legregebbi es legmar kan sabb regionalis parharcot): milyen eldzrnenyei
vannak a Debrecen- Nyir egyhaza rivalizalasnak a ket haboru kozot t, milyen konfliktusok voltak a ket varos labdariigasa kozott ebben az idoszakban , A maso dik
kerdes arra iranyul, hogy milyen gy6kerei fedezhet6k fel a fovaro s-ellen essegnek
a debreceni futballban a ket vilaghaboru kozott, s hogyan valtozott a fovaroshoz
1 a) A "rorpeaJ lam okat", az alacsony Ielekszamu Ciprust , Izlandot es Eszak-Irorszagct, az
angcltdl fiiggetlen, saja t nem zeti bajnc ksdgct csak nehany eve indttd Wales -t, es az 1990 utan Jetre·
jOlt orszagokat nem Yett em be a statisztikakba.
b) Az adatok az 199 8199-es, illetve az eszaki ors zagok esetc~ben az 1999-es bajnoksagi g le rjed6 idas zak ra vonatk oznak. Az orszagok utan zarojelben az elsa bajnoks ag kiinisanak id6po ntja szerepel.
c) Ttirokq,rsz3g esetebe n az isztambu li, Csehs zlovakiaban csak a pragai, az NSZK eseteben a nyu·
gat-be rlini, Hollandiaban mind a hagai , min d az ams zterdami, Gorogorszagban az ath<: ni es a pireuszi, Litvan iaban a vilniusi es kaunasi egyesiile tek et is fOvarosinak te kinte ttem. Sz inten fOvirosinak
te kintet tem Magyarorszag esc teben az Ujpes tet es a Csepe lt (mindketten 1945 e16tt kvrlzi videki ke nt
tfibb bqjnoksa got is nyertekl.
d) A halti alla mokban es Feh eroroszorszagban a szo \ojet korszakb an is volt helyi baj noksag , a lcgjobb
klubok azo nban a szovjet bajnoksag han indultak. Kaunas a masodik vilaghabonit kovet6en - rDvarosi rangja e lves ztese utan ~ is megorizte e l6nyos pozici6it a litvan futballban , am i viszo nt an nak
is koszonhetii , hog)' a legjobb vilniusi csapato k <pI. a Zalgiris ) a szovjet bajnoksa gban szerepelte k.
Mindezek kovet kezte be n ezen o rszagok adatai csupan jelzese rtekunek tekinthetOk.
e) Csehors zag (19 19 elatt es 1992 utAn ) adatait egyi.itt sui moltam a cse hs ztovak adatokkal . A cseh s zlovak bajnoks3gban 1945 elatt csak nehany ideny ben vett ek Teszt szlovak egyesii letek, es a csehek
kozott is kimagas16 volt a pragaiak aranya .
Az adatok forrasaul az RSSSF nevU, futballstatisztikakkal foglalko zo sze rvezet honlapja n kozolt
baj noki tabell ak szo lgaltak. A fenti adato k sajat szam £t.isok e redmenyei . A sze rvezet ho nlapja:
WWW. fsss f.com.

o
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vaI6 viszony e 25 ev aIatt. VaI6szimi sitheto, hogy mas varosokban es 1945 u tan
is hasonl 6 jelen segekkel tal al kozhatunk, de ez a dolgozat nem nyujt leljes kepet
a "fu t baIl-videki seg" jelen t estartal mainak es problematikajanak valtozasairol,
Egyreszt kutatasaim nem terjedtek ki a II. vilaghab oru utani idoszakra. J 61ismert,
hogy a szoeialista korszak tiibb videki egyesiiletet " hozott helyzetb e" es kerulhettek igy ki azok a "videki nyomorusagbol" , Masre szt hianyzik az orszag mas
regio inak behatO vizsgalata, Nem tud om, hogy a videkiseg fOvaros-elienes dimenzi6ja mikeppen jelent meg az orszag fejlettebb reszein, vagy rnikeppen jel ent meg
a katolikus tobbsegii regiokban? Min t ahogy nem t udom azt se m, az egyes videki
varosok kozotti ellentetek hogyan valtoztak idoben . A szombathe lyiek szemeben
mikor lett Zalaegerszeg a fa rivalis - Gyar heIyett? A ket varo s kozotti jelento s
kulonb segek miatt milyen volt a rival izalas Bekescsaba es Szeged kozott, mi volt
a verse nges tetje? Volt-e Miskolenak regionali s vetelytarsa? A kerdesekot sokaig
lehetne folytatni, rnegvalaszolasuk azonban re szben e dolgozat keretein, de eddigi
kutatasairnon is tulmutatnak. A rajuk adott valaszok hianyoznak ahhoz, hogy
pontosan leirjuk a videki futbaI l pozici6inak, illetve a videkiseg jelentesenek id6beli valtozasait, ugyanakkor a ket habo ru kozot ti t iszantuli labdanigas peldaja
elegendo ahhoz, hogy az elsa Iepeseket megtegyiik, a ker dese kn ek legalabb egy
r eszet megvalaszoljuk,

2. A vidtik tis a baj naki rendszer 1945-ig
1901-1926: Bu dap est tis vidtik - hulon. utakon
Az elso futball merkdzest Magyarorszagon a vasutasok Torckves dalardajab ol
alakult ket csapat jatszotta a Pekerdon 1896 novernbereben .s A gyorsan nepszeruve valo sportag elsosorban a fovarosban h6ditott, de a videke t sem hagyta t eljesen erintetlenul : 1899-ben Pozsonyban a PTE mar sorra jatszot ta a nemzetkozi
merkozeseket, Bees kozelsege nagy hatassal volt a pozsonyi fut baIl fejlodesere .3
A szazadelo videki Magyarorszagan azonban nem ez volt a t ipiku s, meg a nagyvarosokban is esak elvetva ismertek a futball -labdat, olyan palya pedig alig alit
rendelkezesre, melyen labdarugo-merkozest lehetet t volna rendez ni. Nem is meglepo, hogy az 1901 januarjaban megalaku lt labdarugo szovetseg (MLSZ) alt ai m eghirdet ett elsd bajnoksagb an esak fovarosi esapato k indultak. Az egykori radioriporter es szakir6 Pluh ar Istvan szerint az MLSZ megosztotla Bud apestet es a
videket, mert "a favaros nem vezetni, hanem uralkodni akart, 5 a videket csak
gyarmatnak, kiaknazhato es kihasznalhat6 teriilelnek nyilvanitotta akaratlanul
is ezzel a bajnoki re ndszerrel." 4 1905-ben a Temesvari Fe kiirta Del-Magyarorszag
bajnoks agat , a Pozsonyi TE pedig vandordijat ala pitott. Eloszor jelent meg a favaros-ellenesseg: a pozsonyiak nem engedtek meg, hogy a dijert fOwosi egyesiilet ek is jatsz hassa nak, Pluhar szavaival elve: "egyediil Pozsony kerest e a vid ek
jogat." A Budapest-videk bajnoki megosztas mogott azonban korantsem a fovaros
Antal Zoltcin - Sas T iber: A magyar sport keaikonyv e. Budapest, Sport, 1983: 3 10.
Pluluir Istvan : A videk futballja es a magyar bajnoki rendszer; In: Nem zeti Sport , 1926.
decem ber 24 .
" Plutuir Ist van : i .m.
2

3
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diktatorikus hajlama hiizodott meg, csupan az eriik realis felmeres e. A:z 1908/09-es
bajn oksagban el6sz6r rendeztek ors zagos dontot , s Budapest bajnoka, az FT C 11:0
aranyban legy6zte a videki bajnok Kassai AC-t. Ebben az id6ben honosodott meg
annak a bajnoki rendszernek az alapja, am ely szerint a ket vilaghaboni kozott is
rendezte k a bajnoksagokat, Az orszagot kerii letekre osztottak, ha azok nagyobb
kiterjedesiiek voltak, akkor ott egy-egy nagyobb t elepul es kozpontjaval keriileti
alosztalyokat hoztak letre. Ev vegen a keriileti bajnokok egymas ellen jatszot t ak ,
melyen eldontottek, hogy az adott evben melyik (videki) egyesiilet a legjobb Magyarorszagon . Bar az egyes kerii letek hatarait t6b bsz6r valtoztattak, ez a rendszer
kepezte az alapjat a bajnoki kiizdelmeknek .5 Ebben a rendszerben - 1926-ig a f6vliros es videk kozotti erintkezes elenyeszo volt. A budapestiek kiil6n bajnoksagban jatszottak, a "vi deki kapcsolat" min d6ssze annyi volt, hogy a fovarosi
csapatok jelent6s koltsegmegterites elleneben lemente k uidehre, vagyis "bemutatat" tartottak labdarugas bol.
1926-1935: Profizm us - a uidek .felemeiese''
A:z 1920-a, evek elejen a nezoszam emelkedesevel egyre t6bb penz aramlott
a f6varosi labdanigasba. Az egyesiilet ek p rofitjukat tigy tudtak t ovabb gyarapitani,
ha minosegi futballt jatszva noveltek nezoszamukat. Eppen ezert megn 6tt a futballi sta erte ke: mar nem az 6n maga testet kedvtelesbol fejleszt6 sporto lo al lt a
kozeppontban , han em az, aki latvanyos es ered rnenyes ja tekaval egyre t6bb es
tobb nezo t tudott a lelat ora csalogat ni. Igy a futballistanak nem egyszeriien a
"szimbolikus erteke" n6tt meg - vagyis nem pusztan arrol volt szo, hogy a labdanigas nepszerusegevel a futbal listak a figyelem kozeppontjaba keriiltek - ez
az ertek valodi volt: koronaban (szazezer es millie koronakban) volt merhetd. Ezt
az erteket a fu tballist ak is felfedeztek, a legjobbak nem voltak hajlandok ingyen
jatszani , az egyesiilete k pedig kenytelanek volt ak fizetni. Ez az illegalis alamat or
rendszer - melyet Friedrich Istvan f a prostituciohoz hasonlitott, Combos Gyula
szerint pedig a testiiket bocsatottak aruba a jatekosok - tarthatatlanna tette az
egyesiilet ek helyzetet.? Az 1920 -as evek elejen a legjobb labdarugok kulfoldre tavoztak, ahol t obb penzert jatszha ttak: kezdetben els6so rban cseh egyesiiletekhez,
kesobb t6bbnyire Olaszorszagb a, Auszt riaba.f El6s z6r Ausz triaban szamoltak fel
5 KCt pelda a teru let i felosztasra (a Nernzet i Sport korab eli bajnoki tabellai alepj an ):
Trianon eMu ( 19 12/13-0'<; bajf!o'~.wig )
,

1. Pestvideki keeulet i osztaly (Kecskemet-videki es Sorok sar-videki aloszta lyl: ll. Eszak magya rorszagi keruleti oszta ly (Kassavideki es Miskolcvideki alosztaly ): III. Keletm agyar ors zagi keru leti osztaly
(Nagyv aradvidek i es Ungvarvi deki alos ztaly); TV Erdelyrcs ai kerulet i cszudy; V Delmngyaror szagi
kerule ti osztaly (Aradvideki es Szegedvideki alos ztaly ): VI. Dun an t uli keruleti oszt aly (Pecavideki.
Pcaacnyvi deki es Gy6rvid6ki alosatalyj .
Trianon u.lan (1925/26·os baj rwk..,cigJ
1. Kozepmagyarorszagi kcr ulet (Vaci, Kecskemeti, Pestkorn yeki es Pcst kor nyeki-budai oldal aloszta ly): II. Eszaki kerul et tMiskolci es Matravidek i alosztaly): III. Keleti kerulet : IV Nyugnti kerulet :
V. D eh~gati keru let (Kaposvari es Bajai alosztaly): VI. Deli kerulet (Szegedi es Csaba i alos zuily) .
Miniszterelnok (9 19), a ~ lAFC egyszeres valogat ott balfedezete (904), az 1920·as evck elsa
Ielebe n a Magya r Labdanig6 Szovetseg elnoke .
7 Friedr ich (eldadas a profizmus rcl re ndezctt anke ton): Nernzeti Spo rt, 192 3. 0 1. 27.; GOmbOs
(a Tes tnevelesi Alaprol szol6 vita. parlamenti felsz61aIas): Egyetertes, 1924 . 03 . 01.
8 A kUlf6ld6n jatszo magyar labdani gokrol hisd: Denes Tama s - Peferdi Pal - Rachy Zolttin Sdmeci J6zse[ : Kalandozo magyar labdanigok. Budapest , Arena 2000. 1999.
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az alamatorizmu st, 1924 asze n legalizaltak a profizmu st, alig negy h6nap rmilva
ezt tette a eseh labdarugo szovet seg is.9 Csehorszagban a pro fizmus kezdetetol
re szt vettek videki egyesiiletek az elvonalban, t obben tartosan jo eredmenyt ertek
el, kezdetben az SK Kladno, kesobb a Zideniee Brno, az SK Prost ejov vagy a
nemet (rnorv a) Teplitzer FK (Teplice), Ausztriaban a professzionalizmus legalizalasa eri ntetlenul hagyt a a videket, csu pan 1938-ban a nernet megszallok "emelOOk fel" a videki egyesiileteket , ezzel parhuzamo san azonban a profi zmust is megszunt ettek .Iv
Buda pesten 1926 nyaran d6nt 6ttek arrol, hogy bevezetik a profizmust.U
ugyanakkor videki varosoknak is lehetove teszi k, hogy hivatasos labd anigokat
foglal koztatO egyesiileteket hozzanak letr e, "Meg kell akadalyozni azt, hogy a
videk legjobbjait a fdvaros hoditsa el, mely ezeket a nagyszeni tehetsegek et gyi1kos
elet evel id6 el6tt elfogyasztja, exportcikke gytirja. EgyenjogUsitani kell a videki
fu tballt a fovaro aival azal tal, hogy lerombolju k a mostani ost oba, az egyete mes
fejlodest akadalyozo bajnoki rendszert. Uj, egeszseges rendszert kell t eremteni,
melyben az egesz ors zag futballja vesz re szt, mely az eges z orszag futballniv6jat
emeli es fejlesz ti . Nines egyetle n orszag sem , mely an nyira elhi bazott rendszer
alapjan r endezne bajnoksagat , mint Magyarorszag." 12 Az, hogy a bajnoki kiizdelmekb e videki egyesi.ileteket is bevontak, ket okkal rnagyarazhato. Egyreszt megerds odtek a videki klubok. Az elsa vilaghaboni elott rendezett egyetlen ors zagos
d6ntOben a Kassa 11:0-as vereseget szenvedett a Ferencvarostol. Az 1922/23 -as
bajnoksagban ren deztek isrnet orszagos dontot , az MTK esak 2:0-ra tudt a legyozni
a Szombathe lyi AK-t. A kovet kezd evben ugyanez a ket egyesi.ilet jatszot ta a don tat. Ekk or mar d6ntetlen (!) lett az eredmeny; a f6varosi egyesiilet csak megisrnet elt rnerkozesen tud ott nyemi . A masik ok a korszak videket tamogato, s a fovarost
megbe lyegzd ideologiajaval van osszefuggesben , K6nnyen kimutatha t6: ahogyan
a re nd szer folyamatosan jobbra tolridott, ugy eroso dtek a videki futball poziei6i.
Az elsa videki bajnokesapat, a Nagyvaradi AC 1944-ben nyerte meg a bajnoksa got ,
1926 nyaran sorra alakultak meg a videki profi egyesiilet ek, az augusztusban
a P rofesszionista Labdarugo Szovets eget alapit6 23 egyesiilet ba l13 negy volt videki
9 Auszt riat es Csehcrszagot nem sujtot ta olyan mert ekben a labdanig6k elvandorlasa, mint
Magyarorsaa got, ott elsoscrban az motiva lta a legalizalast - ami egyebke nt Magyarc rszagon is
proble ma volt - hogy igy ktvantak veget vet ni a jate kosok mertektelen kovet eldzesenek, hiszen a
profi labdanig6k beret a Professaionista Labdanig6 Szovets eg szabalyzata maximalt a. A pragai ee
becsi proflzrnus eldkeszltese rdl , a ket varos klubjainak profizmushoz vald visznnyardl: Nemzct i
Sport, 1924, ,08. 04.
10 Az 1938/a9-es baj nokse gba feljutd negy csapa to t teruleti elv szer in t vala szto ttak ki: ESV
Wacker Wiener Ne ustad t t Niederdonau) , SK Ama teurs Steyr (Oberdonau ), Grazer SC lS te iermark ),
Austro-F 'iat Wien (Wieru . A csehsalovak es osztr ak labdarugo bejnoksagck vegeredm enyci:

se

www.rsssf.com .
Il Eloszor Anglieban vczettek be a profizmus t 1886-ban, m ajd kovet kezett (a teljesseg igeuye
nelkul ) Ausztri a ( 1924), Csebszlov aki a ( 1925l, Magyarcrszn g ( 1926), Spanyolo rsaag ( 1926), Uruguay
(1 932) , Fran ciacrszag (193 2), Braztlia (19 33), Bul garia (1934 ).
12 Nemze ti Sport, 1926. Dot. 15.
13 A prof! egyesu lete k tob bnyire nem teljesen onallo klubok voltak, han em eg)' nagyobb sport egyesule t hozott letre profess zion ista Ia bda ru go szakosztaly t (a tabellak alapjan ezert "tu ni k" ugJ;
hogy min den egye siilet nevet valt cztatott ). Az elnevezesek alapjan igv lett az FTC-hoi Feren cvaros
(vagyis a Ferencvaros tul ajdonk eppen az FTC egy ik szakosztaIya volt ), az UTE-hoi Ujpes l" az MTK~
hoi Hungaria. Teljesen ruggetlen prof! egyesulet nagy on ritkanak Sz3.m flott (ilycn vo lt pI. a dehrecen i
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(a kaposvari Somogy, a szombat helyi Sabaria, a szegedi Bastya, es a debreceni
Bocskay),14 Kesobb szamos varosban jot t letre profi labdarugoklub, kiiziiliik az
els6 osztalyban is szerepelt a miskolci Attila es a pecsi Pecs-Baranya , A labdarugo
bajno ks agot megosztottak, a profi ligab an csak hivatasos labdarugokat foglalko ztat6 egyesiiletek indulhattak, emellett tovabbra is rmikodott a re gi - teriileti
elven miikiid 6 - am atorb ajnoksag.lf A hivatasos labdanigokat foglalkoztat6 re ndszer azonban nem t ette te ljesen egyenrangiiva a videket es a fovar ost, eppen
jellege miatt, hi szen a profizmus csak gazdag nagyvaro sokban tudott volna hatekonyan rmikodni , ilyenek azonban Magyarorszagon nem volt ak. A videki varosoknak viszont nem volt mas valasztasuk, profi csapat ot kellet t letrehozniuk, ellenkez6 esetben jo kepe ssegu labdaritg6ik kivetel nelkul a fovarosba kerii ltek
volna, hiszen egy "klasszis" jatekos akar 300-400, egy kozepes kepessegu futballista is legal abb 100-150 pengct megkeresett havont a profike nt.lf A profi zmus
tehat ebben az ossze fiiggesben nemcsak lehetoseget adott, de kenyszerhelyzetet
is t erem tett a videki varosoknak.

1935-1 944: Nemzeti Bajnohstig - a videhi futball " aranykora"
A magyar futball politikai befolyasolasa soha aze16tt nem volt olyan egyert elm ii, mint a Horthy-kor ut ols6 ti z evebe n , Ahogyan radikalizalddott a politikai
r endszer, iigy avatk oztak be egyre t obbszor "feliilr61" a fu tballba. 1935-ben megsziintett6k a profi bajnoksagot, s helyette a Nemzeti Bajn oksagot vezettek be.I? Ne m
Bocekay vagy a miskolc i Attila), mivel igy nehezebb volt jatekosokat szeraddtet niu k. kl ilyen kluboknak rigynevezett "anyaegyestiletet" kellett valasztaniuk, aminek az volt a haszna, hogy onnan
an elku l ker h ettek ko lcson egy-egy merkczes re jatekcst, hogy Ie kell ett volna szerzodtetniuk.
14 A professzion ista szovetseg alapit6i: Nemzeti Sport, 1926. 07. 28. Nero egyertelmu. hogy
mely varo sokat te kintjuk videki nek . A ket hab cru koadtt kosigaz gatasilag .videki'' egyesu let volt a
Kispest, vagy az Ujpes t , azon ban ezeket a csapato kat fdvarosinak t ekintettek. Ket olyan else osatal yu
egyesul et volt, melyet akkor videkinek tekintettek, rna pedig fovarosinak szamit , ez a Sor oksar es a
Budafok. Ebben a dolgozatban a statisztikak szempontjabol minden olyan egyesuletet fovarosinak
tekin tettem , amely je lenleg kdaigazgatasilag fdvaro sinak szam it.
15 1927.ben az MLSZ 600 profi es 80000 amatdr labdan1g6t tartott szam on Lasd : Sze,·brik Ele k:
A professzionali zm us bevezetese a magyar labdanig6sportba az 1920 -as evekben. Kezirat , 'Iestnevelesi Egyetem Kcnyvtera, Budapest, 1979: 47 .
16 A jatekosok fizetese t a professzioni sta labdanigd szovetseg 1926-05 szabalyzatanak 13. es
14. §-a allapitotta meg . A jetekosok keresete ket fo forrasbd l szarmazott (Reszletezve: A Magya r
Professzionalis ta Labdarug6h S zovetsege A.l talcinos Rendszabrilyai . Budapes t, kiadja ae MPLSZ Vegrehajt6 Bizottsaga , 1926: 13-14):
1. Fizetes : A profi jatekos maximalis h eti fizet ese 60 pengo, minimum 5 pengo . Minden eltelt szolgalati ev utan joga van az egyeeule tnek a m aximal is fizet est heti 6t pengdvel emelni, a maxi mali s
heti fizetes azonban nem leh et tobb 100 pengdn el.
2. Premi um : a) A prem ium maximuma nye rt merkozesne l 40 pengo, dontet len ne l 15 pengo ; b) A
ezereplesi j utalek asze rint allap itandd meg, hany baj noki- , kupa-, vagy nem zet kozi merkczesen vett
reszt a jatekos, ennek nagysaga nem lehet tobb az evi fizetea 25 szazalekenal; c) Ju tclomjtiteh,
mely nek maximalis ossaege 100.000 pengo; d) Zsebpenz akkor foly6sftba t6, ha a csapat uton van ,
maxi malis oss zege napi 5 pengo.
17 Ebben az atalaki tasban W an a politika nemet orient acicja is szerepet jat szhat ot t, a hitleri
Ne metorszag volt az egyik legn agyobb ellensega a profizmusnak . Ne mcsak N emetorszagban nem
adtak szabad uta t a professzionalizm usnak, Au sztr iaban az Anschl uss utan megszu ntettek a profi
bajnoksa got , bet iltottek a becsi cionista Hakoah-t. Megvaltoztattak az ass airnilans becsi zsid6k egyesu lete ne k, az Austria Wien nevet - egyebkent nem teljesen logikatl an ui _.- Rr Ostmark-ra , es csak
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egyszeriien nevcsererol volt szo, az lij bajnoksagban mar amater egyesiiletek is
helyet kaptak A resztvevd csapatok Osszetetele evr61-evre ugy valtozott, hogy az egyre
inkabb megfelelt a jobboldali ,j de8lnak". Ennek az atalakulasnak ot e1eme volt.
1. A profi egyesiiletek aranya folyamatosan csokkent. A hivatasos labdarug6kat foglalkoztat6 klubok egyik legf6bb bevetele a kulfoldi turakbol szarrnazott,
ezek a leh etosegek azonban csokkentek, majd a vilaghaboru miatt megszfmte k.
Ez azzaJ jan, hogy a regi profi klub ok kozul alig egy-ketto tud ott eletben maradni
(gyak orl atilag csak a Feren cvar os es az Ujpest), de ezekben is egyre tobb am at dr
jatekos jatszctt. Nem csak vidaki profi egyesiilete k szfmte k meg (1932-ben a szombathelyi Sabaria, 1936-ban a miskolci Attila es a kap osvari Somogy), de tobb
fovarosi klub is veszelybe keriilt, sot a Soroksar majd a Phebu s fel is oszlot t .
Videhi egyesuletelt az elso osztcilyban 18
60
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2. Nem a "regi" amator egyesiiIete k tertek vissza az elso osztalyba, a MAC
peldau l (a profizmus elleni tiltakozasul ) 1925-ben orokre kivonult a fut baJl elvonalabol. Az uj jobboldaJ idealja nem a regi, alu lrol szervez kedo, polgari am at or
H ub volt, han em a felulrol szervezett, korp orativ cegsportegyesulet.19 Ekkor valt
elso osztalyii egyesulet te Budapesten a vasutas Torekves (1935), az Elektromos
tigy mdkodhettek tovabb. ha uj vezetoseget vlilasztanak (Debreceni Fuggetlen Ujsag, 1938. 03. 19.).
Nevuket negy honap rmllva "visszakapmk". Kenys zeni nevvalt oztatasra mashol is volt pelda a korszakban, ezek kozul a legisrnertebb: a rdmai os6khoz es az olas z hazah oz nem melUS nevet visel6
Inte m aaion ale, Milano vedoszentjenek nevet volt kenytel en felve nni, igy lett - Mussolini idejen
c-.

Am bros iana.
18 A ma gya r bajnoksagok t abellai es a mer kozesek eredm enyei (1926127- 1943/44 ): Antal Zoltan
- 5 as Tibor: i.m.: 370-..18i . alapjan sajat szam ttasck.
19 A cegsportegyesuletek sza ma az 1920-as evekben net t meg ugrasszeruen, koszonh etden a
'Iestnevelesi Torveny 7. §-anak: "Minden legalabb 1000 munkaerot alkalmazd keres kedelmi, ipari ,
mezdgazdasa gi vagy hat osagi uzem (gyar; vallala t stb .I koteles rnunkasai es egyeb alkalmazotta i
testnevelesi szuksegletcinek kielegtteserdl tsportte r; IUrd6hely, gyakorl6terem stb.) megfeleloen gondoskodni. Kisebb uzem ek e eel erdeke ben nagyobb u zernekhe z hozzacsa tc landdk, eset leg t6bb kisebb
uze m tarsitando." (192 1. evi LIlL Torvenycikk a testnevelesrdl. Orsza gos 'Iurvenytar; 192 1. 12.3 1.)
A ccgspcrtegyesuletek rdl resaletesen: Kun Laszl6: A sza badi dd-mozgalom es a vallala ti sport a
Horthy-kors zak ban. In: Testn eveles es Spcrttudomanj ; 1982/ 1. 17- 26 .; Szegedi Peter: Jobbra at!
Adalekok a keresateny-nemzet i sportegyesuletek debreceni szociogeneaisehez. In: Korall , 1. 2000 .
nyar: 78--79.
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(1936), a Taxisok [Szurketaxi] (1937), a Gamma (1939), a Csepeli Weisz Manfred
es a BSZKRT (1940), a Lam part (1941), vegul a be nem fejezett 1944/45-iis bajnoksagban a Gan z es a MAVAG. A profi klubokkal ellentetben ezekne k a csapatoknak nem volt szuksegu k turakra abhoz, hogy iinmagukat eltartsak. A gyarak,
iizemek szponzoraltak e klubokat.s? de emeIlett oIyan jelentos tagsagu k volt mivel az adot t gyar minden alkalmazottja automatikusan (tagdijfizet6!) tagja volt
az egyesiiletnek - ami onrnagaban elegendo garancia volt az anyagi si keressegre,
Eze ket a cegsportegyesuleteket gyakran a gyarak vezetdi hoztak letr e, sot az 1930as evek masodik feleben szamos pelda volt arra, hogy egy elszegenyedett egyesiiIetet vett at a gyar, s tette azt eredmenyesen mfikodo cegspor tegyesulette. A Lam part fegyvergyar 1937-ben vette at az else ligatol visszalepett Er.-So. (ErzsebetSoroksar) csapatat, a Gam ma FC 1939-ben egyesiilt a kilatastalan anyagi heIyzetii
Budafokkal.21 1937 novembereben a Weisz Manfred gyar a CsepeI FC-t vette at,
a Nemzet i Sport szerint "a CsepeI sorsa ah hoz a szegeny emberhez hasonIit, aki
hirteIen megnyeri a fonyerem enyt ."22 1938 juliusaban a Diosgyori Vasgyar ka pott
nagyobb teret a DVTK vezetese bcn: a klubbol cegsportegyes ulet lett, nevet DIMAVAG-ra valtozta tta, cserebe kapott egy stadiont...
3. Az 1930-as evek vegetol folyamatosan "megszabadu ltak" azoktol az egyesuletektol, melyek tarsadal mi hattere nem volt megfelelo a szelsojobboldali kurzus
szarnara. Az atalakulas elsd jeIe volt , hogy 1939 aprilisaban az Orszagos Testnevelesi Tanacs javaslatara a korrnany a Magyar Labdanigo Szovetseg onko rrnanyzatat feIfUggesztette, s mini szteri biztosnak kinevezte Gid6falvy Pal hodmezova sarhelyi (!) tiszteIetbeli tanacsnokot, a Delmagyarorszagi Labdarugo Alszovetseg
eIniiket.23 Ez a lepes nyilvan egy gesztus volt a videki labdarugas fele is, sloszor
volt videki vezetoje a szovetse gnek, Az uj vezetes latvan yosan "zsid6tlanitotta" a
labdanigast , elsa lepeskent egy honappal kinevezese utan Gid6faivy bejeIentette,
hogy csak kereszteny biro vezethe t merk ozest. Z4 A valtozaso k a futbail elsd vonalaban is ereztettek hat asukat . A jelentekeny zsid6 ha tte rrel rendelkezo Nemzet i
20 Ez nem jelenti azt, hog}' a prafik ne kapcso l6dtak volna nagyvallal atokboz. Az Uj pes tet az
Egyesul t Izz6 "eme lle fel" (Rejt(j lA szlo: Kilenc klub kroni kaja . Budapest, Sport , 1969: 170-17 1), a
Ferencvarcs a Gschwindt ceghez kotoo6tt (Rej to Las z16: i.m.: 66 9.).
:!.1 A Gamm a az 1945 elctti korsza k egy ik legsi keresebb cegspo rtegyesulete volt. A Budafokk al
val6 egyesu les utan azo nnal saerzod tet tek harem tvalogatc t t l) ferencverosi labdarugot , majd fit Hoeskay jatekost , ha re m ev mulva pedig mar 23.000 pen gdt ajanlottak az Ujpestn ek, ha az elengedi a
korszak legjobb magyar fut balli staj at. Zsengel ler Gyulat. A vallalat vezerigazgatoja e.s a klu b elnoke
- Juhasz Istvan - pedig 1942 vegen mar az Magyar Labdartigd Szovetse g elnoke volt.
2:': Nemzet i Spo rt. 1937. 12. 23.
2:1 Reezlet az Orszagos 'I'estnevelesi Tanacs indoklasabdl: "A leguepszeru bb magyar sportag
vezetesebdl hia nyaik a celtuda tos nemzet neveld keszseg. ['..l Lahdarugasunk s zelleme eros en elualeti esedett, s emiatt az uzl eties szelle m miatt nem csak a spo rtszeruseg gondolata szor u1t gyak ra n
hritterbe. de a nem zeti fontossagu feladatok jelentdsege is szenvedni volt kenytelen. I...J Mindezek a
hiba k es hianycssagnk egyre jobba n kimelyit et tek azt az ellentetet is, amely ujabban a magyar
labdarugo sport es a kereszteny kczepcsataly koznt t kifejlodott. S az ellenteteket csak sulyosbitctta
az a koru lmeny hogy a nemze tnevelesbe n hath atos te nyezd szerepere hivato tt magyar labdarugcsport
vezetdi koze nagy szarnmal keriiltek be clyanok. akik a magyar ifjusag nemzeti szelle mben vaIn
vezetesere ne m alkal masok." (Nemzeti Spo rt, 1939. 06 . 20 .)
24 Debrece ni Ujs..i.g - H ajdufOld, 1939 . 07 . 13. G idOfalvy a jatekvezeloi tap.fCl!ymn megnyit6jan
jelen tette be a dtintest , a MOVE sz ek h:izaban. Az atszervez es miatl ll: ~ 'M 'Ult k ..:zdtek toho rozni. A
tanfolyam dijat. 16-20 pen g6r61 1 peng6 re szaIlftot tilk Ie.
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on maga "vonult vissza", azaz lepett vissza a bajn oksagbol, ezutan kovetkezett a
Hungaria (1940},25 majd az MTK (1941) ellehete t lenitese illet ve betil tasa , vegul
az orszag osszes egyesuletenek "fujasitasa" (1942}.26 Nem volt kon nyii a baloldali
munkas -sportegyesul et ek helyzete sem. A Vas as t eloszor fel akartak ftigges zteni,
mivel bejelentes nelkiil jats zottak Pesterzsebeten (a Voraskeresztjavara...), kesobb
a klub elere miniszteri biztost nevezte k ki, nevet pedig Kini zsire val toz tatt ak.S?
1944-ben minden olyan sport egyesiiletet fsloszlattak, melyek nem igazoltak tagjaik szarmazasat, vagy " mti kades iik nem volt osszeegyeztethe td a keresztenynernzeti szellem kovetelmenyeivel ."28
4. Nove kedett a videki egyesiiletek szama a bajn oksagban, de akarcsak a
fOvaros ese te ben, itt sem a "re gi" videki klubok - vagyis nem a profi Sabaria,
Attila, Somogy stb. - t oltottek fel az elso osztalyt . Azokban a varosokban, ah ol
ere de tHeg is volt profi egyesiilet , helyuket cegsport egyes ulete k vettek at . Szornba thelyet a Sab aria helyett a vas utas (te hat amatdr) Haladas kepviselt e az else
osztalyban. Debrecenben ugyanez a folyama t zajlott Ie, vagyis egy profi egyesiilete t
(Bocskay) egy vas utas klub (DVSC) valtott, 1941-ben Szegednek mar ket elvonal beli csapata volt , a SZAK mellett a Szegedi Vasutas . A miskolci Attila h elyet a
Diosgyori Vasgyar (DIMAVAG) csa pata vette at. Ekkor keriilt az elsd osztalyba
tobb kisvarosi cegsportegyesulet is, igy 1935-ben a Salgotarjani Ba nyas z, 1938-ban
a Szolnoki MAV, 1940-ben a Tokod (!) .
5. A vid eki egyesiilete k szam an ak nove kedeset azonban dont oen nem a vide ki cegsportegyesiilet ek megjelen ese okozta. A hatarmodositasok kovetkezt eben
visszakerult varosok labdarugocsapatait tobb esetben azo nnal az elso oszt alyba
soro ltak be (amine k jogossagat neh any - az elvonalbeli tagsagert evekig kuz do ,
s a zert komoly anyagi rildozatokat h ozo - egyes iilet megkerdojelezt e), Elvonalbeli
csapat lett a Kassa , majd a Na gyvarad es a Kolozsvar, vegu l az Ujvi dek,
Az atalakulas "dramai" volt at jelzi, hogy az 1943/44-es bajnoks ag 16 csapat a
kozott mindossze h arem olyan volt (Feren cvaros, Ujpest , Kispest), amely az utolso
profi bajnoksagban - az 1934/35-as ben - is szerepelt. Sem azelOtt, sem azota
nem fordult eld, hogy az elso osztaly rnezonye kevesebb mint egy evt ized alatt
ilyen mertekben kicserelodjonl A korabbi evekhez kepest a videki klubok azo nban
ne mcsak szamu kat tekintve erosodtek meg. A rnas odik vilag haboriiig egyediil a
Bocskay allhatott videkikent dobogo ra, 1934-ben. Az 1940/4 1·es baj noksagban a
Szeged bron zermes lett, egy evvel kesobb peldajat kove tte a Szolno ki MAV
1942/43-ba n a Nagyvar ad lett a masodik, a kovetkezo evbe n pedig baj nok, ugy,
hogy a har ...adik he lyet is videki csapat, a Kolozsvar szerezt e meg.

25 A magyar" sportvezetes j6 tanltvanynak bizonyult: ahogy Becsben az Austr ia Wien -t , ugy
Magyarorszdgon a Hun gariat akartak arra kdtelczni, hog}' uj vezet caegct valassza nak meg. Az Aust r ia eat rnegtette, a Hu ngaria onrnaga t oszlatta fel (Hej M l. a.'al a: i.m.: 66-67 ).
26A Nemz eti Ieloszlasa : Nernzet i Sport, 1939. 11. 10.; a Hun gnria feloszlasa : Rejt6 u iszl6: i.m .:
66-67;. az MTK betiltasn: Nemzeti Sport, 1941. 03. 23.; a spor tegyes uletek teljes arjasttasa : Debrecent Ujsag - Hajdufbld. 1942 . 02. 28.
27 A Vasas ellen i tamadasok: Nemzeti Sport, 1944. 04. 18., 194 4. 04. 21.
~ Nemzeti Sport, 1944. 05. 12.
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3. A oidehiseg jelentes tartalmainak oaltozasa a k eleti regi6ban
Deb recenben 1902·ben adtak at az elsa labdarugasra is alkalmas palyat es
ket labdarugocsapat is alaku lt. A:z 1867·ben alapit ott Debreceni Toma E gyletben
es a MAV Miih ely vasutasai altal ebben az evben alapitott Egyetertes FC-ben .
(19 12·tal Debreceni Vasu tas Sport Club) is ekko r kezdtek futballozn i. Mig azonban
Bud apesten egyre jelentdsebb kozonseg el6tt jatszottak a merkozeseket, addig
Debrecenben - erdeklodes hianyaban - szinte evrol-evre iijra kellett szervezni
a csa pa tokat. .Iellemzo, hogy amikor 1909·ben (I) az Egri AC Debrecenben merkaz ott a DT E-vel, a talalkozora mindossze 40-50 em ber volt kiva ncsi. 29 A DT E
1910·b en belepett az MLSZ·b e, s eloszor vett reszt debrece ni egyesiilet a ke r u leti
bajn oks agban: a debreceni ek kassai , miskolci, nagyvaradi, eperj esi es sa toraljaujhelyi egyesiiletekkel merkdzt ek. Egy ev nuilva mar kisebb volt a kerulet, a kelet magyarorszagi bajnoksag nagyvtiradi alosztalyaban ot nagyvaradi es n egy deb receni, az unguari alosztalyban ket szatmarnerneti, egy-egy nyiregyh azi, kisvardai
es ungvari egyesiilet vett reszt. Debrecen es Nagyvarad - a keleti keriilet ket
vezetd varosa - verse nge senek azonban az elsa vilaghaboru veget vetett. 1920
utan a hatarmodositas ok kovetkezteben a keleti labdarugo-keru let terulete Iecsokkent , a bajnoki cime rt nyiregyhazi, debreceni es kisvardai egyesiilet ek jatszottak. A:z 1920/21· es bajnoksagban meg egyertelrmi volt Debrecen folenye , bar
mar ekko r is elofordu lt, hogy a nyiregyhaziak rnerkdzest nyertek debreceni csapat
ellen . Nyilvanval o volt , h ogy az uj bajnoksagban (am elyben raadasul eloszor jatszott egymas ellen debreceni es nyiregyhazi egyesiilet), a Debrecen- Nagyvarad
rivalizalast a Deb recen-Nyiregyhaza parhar c fogja atvenni, Ez a kii zdelem azonban lenyegesen kulonbozott a vilaghaboru eldtt it dl, ket szempontb61 is:
1. Egyreszt 1914-ig ket hasonl6 nagysagu es pozicioju (vagyis egyenran gti)
varos egyesiilet ei kuz dottek a bajn oki cimer t , ket olyan t elepu les, mely mar t obb
evszazad 6ta meghatarozo szerepet t olt ott be a regio politi kai , gazdasagi , valla si
elete ben. Az 1920-as evek elejen azonban a h elyzet gyokeresen megvaltozott: Debrecen ellenfele az " asi" Nagyvarad helyett a " modern" Nyi regyh aza lett. A:z a
Nyiregyh aza, mely csak neh any evtizede lett - Nagykallot valtva - Szabol cs
varrnegye szekhelye, s amely barmennyire is fejlad ott dinamikusan (tegyiik h ozza,
elsosorban korabbi on magahoz kepest, es a nyiregyhazi polgarok szemebe n) nem
volt egye n rangti Deb recennel (a hajdiisagi varosban tobb mint ketszer annyian
laktak, mint Nyiregyhazan). -Iellernzd, hogy a ket varos kozott rivalizal as rol (n emcsak a sportban !) elsoso rban Nyiregyh azan beszeltek, a debrece niek nem igaza n
tekintettek a szabolcsiakat komoly vetelytarsnak.
2. Maspeszt megvaltozott a futball tarsadalrni sze re pe. Len yegesen tobb egyesu letben , s az elsa vilaghaboni elotti id6szakhoz kepest nagysagrendekkel to bben futballoztak, es nagyobb volt a nezok erde klodese is a merko zesek irant, Mig
1910 komi sok szor csak n ehany nczo elott jats zot t ak a merkozeseket , addig 1920
utan akar tobb ezr en is ellatogatt ak egy-egy talalkoz ora, A sport ag egyre m arkansabb nepszerusege rnegvaltoztatta a sportegyesuletek arculat at is, a vezeto segi
tagok kozott egyr e gyakrabban tuntek fel a helyi kozi gazgatasi, politikai, gazdasagi
elit prominens kepvisel6i is. A sport (es els6sor ban a labd anrgas) a mindennapok
29 Debreceni Fu ggetlen Ujs<1.g, 1909 . 10. 05 .
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reszeve valt, J 61 jelzi ezt, hogy a szazadelo napilapjaib an esak elvetve kiiziiltek
sporthireket, az 1910-es evekre allandosult a sportrovat, 1920-t61 kezd6d6en pedig
sokszor a vezercikk (1) te rnaja is a sport volt. Megjelentek a sportujsagok is. 1911ben es 1912-ben a debreceni es a nagyvaradi sportujsago k nehan y szam kiad asa
utan megsziin tek, az eloszor 1920-ban megjelen 6 Ksletmagyarorszagi Sport hirlap
mar 18 evig miik iidiitt. 30
Az 1926 e16t ti st ru kturaban a f6varosi es videki klubok ritkan erint keztek
egymassal, a videki varosokban a fovarosiak vend egszereplese igazi "a t trakci6t"
jelente tt, nem is meriilt fel, hogy a bud apesti egyesiiletekben poten cialis vetelytarsat lassanak . Igy a videki varosok csak egymassal rivalizalh attak, ezert - amint
azt a bevezetesben is emlitette m - maga a videk kifejezes is sajatos jelentest
kapott. A keleti kerii let kiizpontja Debr ecenben volt, ezert 1926-ig a hajdusagi
varos egyesiileteinek drukkerei soha nem neveztek sajat csapataikat videkinek,
ezzel a kifejezessel a nyiregyhaziakat es a kisvardaiak at jeloltek. Nyiregy hazan a
videki ek alatt szinte n ezeket a varosokat, vagyis iinmagu kat es Kisvardat ertettek,
Mivel Nyirsgyhazan Budapest szinte n nem volt "viszonyitasi pont" (hanem Debrecen ), a hejdusagi varost saha nem neveztek videknek.
A profizmus bevezatesevel azonb an gyiikerese n rnegvalto zott a videkiseg jelentese is. Debrecenb en mar iinmagu kat is videkik ent defin ialt ak a szurkol6k,
Nyiregy hazarol pedig - mivel ott nem alakult profi egyesUlet - szinte eifeledkeztek (hozzate hetjuk: a debreceni am at 6regyesiiletekr61 is). Mig a videk jelentese
Debrecenb en pozitivva valt, ugy a szetvalasztas utan a nyirsegi varo srol gyakorlat ilag alig jelent meg tobbe spor thir Debrecenben , ebben a versenyfutasban Nyiregyhaza vereseget szenvedett. Nem meglep6, hogy Benes Kalm an - aki 1935-ig
volt Nyiregyhaza polgarrn est ere - egy izben azt mond ta, egyetlen dolgot irigyel
Debrecentol, a Bocskay FC-t.31 Egy evvel a Bocskay megalakulasa utan tobben
Nyiregyhazan is felvetettek, hogy alapit sanak 6k is profi egyesuletet, A videki
var osok kozott i kiizdelemb61 Nyir egyhaza sem ak art kimaradni: "Ha Szombathely, Szeged, Miskolc, Debreeen , Kaposvar, ugy Nylregyhazanak is ott kell lenni
a videk Iutballsportjaert kiizd6k sarai ban! Ha szamsze rtileg kevesebben is, de a
rmiltba n mindig megm utattuk, hogy szivvel-lelekk el dolgozva hal latunk sportmu nkankrol. Hosszu id6k nehez munkajaval mi is kijartuk az als6bb osztalyokat,
predeszt inalva erezzuk magunkat, hogy fels6bb osztalyba lephessiink! " 32 Alig telt
el azonban nehany nap, s Debreeenben mar arr61beszeltek, hogy " Nyiregyhazan
a mozgalommal kapesolatban nines sz6 komoly ember kom oly akciojarol, Bevegezte te tt..."33 Val6ban nem volt komoly a szervezkedes, erdemi vita tu lajdonkeppen esak arrol sz6lt, hogy a meg sem szuletett egyesiilet a Szab olcs FC vagy a
Bessenyei FC nevet kapja...34 Ez viszont azt jelente tte, hogy Nyir egyhazanak rnaradt a keriil eti amat6 r bajnoksag, ahol viszont - mivel a Boeskay a debreeeni
egyesulete k jate kosaibol verbuvalodott, igy azok meggyengiiltek - kiinnyii dolguk
30 Az 1920-as evek elejen valik "komoly" lappa a Ne rnzeti Sport is , hiszen a korabeli heti
egy-ket megjelenes utan rovidesen napi lapkent jelent meg.
31 Debrecen i Fu ggetl en Ujsag, 1935. 01. 27.
32 Nytrvidek. 1927. 07. 01.
33 Nyirvidek, 1927. 07. 07.
34 Nytrvidek, 1927. 06. 19.
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volt a nyirsegi egyesiiletekn ek. Ahogyan egy debreceni lap nem keyes maliciaval
irta, "a videk mohon vetette ra magat a gazdat lanna valt predara, az arvan marad t
bajnoksagra." 35 A nyirsegi drukkerek pedig meg arra is kepesek voltak, ho gy
Deb recenbe u taz zanak szurkolni - a Bocskay ellen... A Bocskay-8abaria merkozesrol tu dosito Debrecen egy - akkoriban meg - erdekes jelensegr ril szamolt be:
,,A kozonseg magaviselet erol szolva meg kell em leke znunk a tribiin6n h elyet foglalo mintegy 60-80 fOnyi nyiregyhazi kozonsegrel, akik felnin6 med on tiintettek
a Bocskay ellen. Ezt a vise lkedes t a jovore n ezve minden eset re megjegyezziik
magunknak." 36 Terrneszet esen nem ez volt a je llemz6 , a Bocsk ay a regie egyetlen
profi egyes ule tekent a nyirsegieket is vonzotta, igy peldau l t obb Bocskay-Ferencvaros merkozesre inditottak kiil6nvonatot Nyiregyhazar6I.37
A Nemz eti Bajnoksag bevezetese es a videki egyesiiletek latvanyos el6retOrese n em hagyta erintetlenu l a videki seg je lentestartalmait sem. A Budapestvidek ellent et gyako rlatilag eltu nt, a korabeli debreceni lapokb an alig talalu nk
utalast arra, hogy a favar osiak elnyornnak videki vetelyt arsaikat , A DebrecenNyi regyhaza rivalizalas is szinte te ljese n megszii nt. Az 1930-as evekben a keriilet
bajnoki cimeert mar nem csak e ket varos egyesiilete i jatszottak, sat , a korszak
legsikeresebb klubjai - akarcsak az orszagos bajn oks agb an - itt is az "lij" cegsportegyesiiletek voltak , a debreceni Villanygyar es a Puspokladanyi MAV. A debreceni egyesu lete k kozul tob b megs zu nt , de a gazdasagi valsag Nyiregyhazat sem
h agyta erin tetlenul , A Ne mzeti Bajnoksag bevezet ese utan a ri vali zalas vegkepp
megsziin t , hisz en an nak rnasodosztalyaban szerepl6 Debrecen i VSC illetve Nyiregyhazi TVE csu pan ket egyesiilet volt a 16 k6ziil. A nyirsegi varos sportelete t
ugyanakkor a MOVE fokoz6d6 jelenlete is befolyasolta . 1934-ben a helyi iparosok
sportklubja t vettek at, s alapitottak meg a MOVE -NyOTSE-t . Az egyesu let ezu tan
jelente kt elenne valt. A ket legjobb szabolcsi sportegyesu let (a z NyTVE es az NyKISE ) pedig 1942-ben egyesii lt a MOVE egisze al att (MOVE Szabolcs), am ivel Nyiregyh azan me g a helyi rivalizalas is megsziint . Ezekkel a Iepesekkel az egyebkent
(els6sor ban kisvarosokban ) sike res sportszervezo MOVE te veke nye n jamIt hozza
a nyiregyhazi sportelet elszurku lesehe z.

4. A Debrecen- Nyiregyh iiza riualiztilds is a fouaros-ellenessig elem ei
A f6var osi es videki futball k6z6tti viszonyt az 1926-ban bevezet ett (ors zagos)
professzionista baj n oksag valtoztatta meg legrnarkansabban . Feltu n o azonban,
hogy a profizmus bevezet ese el6tti Deb recen-Nyire gyha za es az azt k6vet6 Budapest-Debrecen rivalizalas j6 nehany elemben hasonlit egymasra, szinte ugyanolyan jellegiiek voltak a konlliktusok illetve azok forrasai. Az 1920-as evek elejen
eppugy megjelen t a lelatoi er6szak Nyi regyhazan es Debrecenben, mint 1926 utan
a - most mar fOvaroshoz viszonyitva - videki varosokb an, es mindket esetben
tobb szor probaltak a videki csa patok eldr etoreset adrninisztrativ eszkozokkel megakadalyozni, 1926 elott Nyiregyhazan epp ugy egysegesnek tekintettek a debrecen i
sporte let et , mint kesabb Debrecen ben a budapestit es a nyirsegiek is kerestek
35 Debreceni Fuggetlen Ujsag, 1926. 12. 25.
36 Debrecen, 1927. 10. 18.
37

Mar a Bocskay elsa hazai elvona lbeli merkdzesere (Bocskey-Ferencveros: 1927. a u gusztu a

28 .) is terv eztek kulo nvonat inditasat (Nyirvidek, 1927. 08 . 24.).
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partnereket celjaik eleresere, mint kesobb a videki nagyvarosok profi egyesiiletei .
Vegiil a sport finanszirozasaban - a rivalizalasnak kiisziinhet6en - 1926 elott
nagy reszt vallal t Nyiregyhaza, a profizmus bevezetese utan pedig Debrecen vezetese,
Eroszal:

Az elso vilaghaboni utan az orszag futballpalyait eliintiitte az erdsz ak , meg
az (ors zagos) els6 osztalyban is szakadt felbe azert merkozes, mert a jatek osok
iisszeverekedtek (MTK-VAC, 1922. okt6ber),38 Kclet-Magyarorszag pedig az egyik
.Jegfertdzottebb" teruleteve valt az orszagnak. A botranyok nagy resze Debrecenben tort ki helyi egyesiiletek talalkozoin, de a ket szomszed varos kozott i merkozeseken sem voltak ritkak , bar a logdurvabb, legtiibb embert "megmozgat6"
ver ekedesek Kisvardan voltak. Szinte hihetetl en, de a kelet-magyarorszagi esemenyek hire meg Pari zsig is eljutott. Lusztig Zoltan, az egyik Pari zsban elo debreceni futballista beszam oloja szerint a Petit Pari sien cirrni lap cikket irt a Kisvardai SE-Debreceni KASE, illetve ezt megelozoen a Debreceni EAC-Debreceni
TE botranyos merk6 zesekrol.39 .
Kezdetben a fair play sza balyain nevelkedett ujsagirok meg sajat csapatukat
vagy kozonseguket is eliteltek, ha az verekedest provokalt, 1920 ju niusaban a
Debreceni VSC szerepelt Nyiregyhazan, A szabolcsi lap kommen tfuj a - eloszor
es utoljara - a helyi szurkol6kat tette felelosse a merko zes elfajulasaert : "A kozonseg viselkedese pedig nem valt Nyir egyhaza becsuletere. Durva, serteget o kozbeszolasok zavartak a jatek rnene tet s tal an ez is hozzajarult a csapatok ideges
tii relmet lensegehez. A jovoben nem artana az intenzivebb renddri feliigyelet s a
kozbekialtok azonnali eIMvolitasa." 40 1922 novcmbereben a Debreceni Fiiggetlen
Ujsag mar "fan at ikus nyiregyhazi kozonsegrol" es "mindinkabb elviselhetetlen
nyiregyhazi dzsun gelrol" Irt a Nyiregy haz i Torekves-Debreceni KASE merkozes
kapcsan.U a Debrecenben megjeleno Keletmagyarorszagi Sporthirlap pedig a
"hamar hevulo " jelzovel illette a nyiregyhazi kiiziinseget. 42 Egy-egy bctrany megitelese es leirasa teljesen fliggetlen volt a te nyektol, az ujsagirok szeme elott minden bizonnyal egy cel lebegstt, hogy - hovatartozastol fuggden - bebizonyosodjon : az egyik varost civilizaltak, a masikat vadak lakjak . Ez ma gyarazza azt , hogy
egy esemenyt mennyir e elterd m6don talaltak, Az egyik legstilyosabb osszecsapas
Nyiregyhazan tortent, 1925. oktobereben, amikor egy Nyiregyhazi KISE-Debreceni VSC rnerkdzesen a debreceniek egyik jatekosat a helyi ne zdk megkergettek.
Egy debreceni es egy nytregyhazi ujsag beszam oloja:
Debreceni H etfoi Ujsag, 1925. okt6ber 19.:
"Polaneczky (DVSC) tamad a kapusra s allitol ag belerti gott. Erre a kozonseg
berohan a palyar a s iitlegelni ak arj a Polaneczkyt, aki futasnak ered, s men ekiil.
A kozonseg utana, Polan eczky elesik, mir e a kozonseg iitl egeln i kezdi. Erre ren3K Nernzet i Sport, 192 2. 10. 02.
39 Nyirvidek, 1922. 0 7. 14.

40 Nyirvi dek , 1920. 06. 02.
Debreceni Fiigge tlen Ujsag, 1922. 11. 23.
42 Keletmagyarorszagi Sporthirlap, 1923. 03. 26.
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d6riik rohannak el6 s kivont karddal kergetik el a vereked6ket s mentik meg
Polaneezkyt. Egyesek kessel is hadonas ztak. A kozonseg' nem ak ar tagitani a palyar ol, mire a rendorseg es a biro, latva az izgatott hangulat ot , besziinteti a m erkozest ti zenket pereeel ham arabb. A DVSC, a biro es a kiserdk esak r end 6ri fedezet
mellett tudtak elhagyni a palyat."
Nyiroideh, 1925 . okto be r 20.:
"A masodik felidoben az ere lytelen Havas biro meg batrabba vaditotta a
debreeen ieket , ami Pola neezky (DVSC) reszerdl iijabb pofonban es rugasban nyert
kifejezest. Az ald ozat termeszetesen a nyiregyhazi kapus volt, aki Barth he lyett
(6 az els6 felid6ben serult meg - Sz. P.) allt a halo ele. A kozonseg azonban megelegelte a dolgot , berontott a palyara es meg ak urta lineselni Pol aneezkyt, aki
azutan a futasban keresett menedeket , Esz nelku l rohant a palya me llett levo
kukoricason keresztul a fftWhaz fele, a kozonseg pedig utana. Izgal mas haj sza
kezd6d iitt. Polaneezky nem vette eszre, hogy egy drotkerite s is va n el6tte s annak
te!jes rohammal nekimen t. Ez volt a veszt e, mert igy utolertek es alaposa n megpofoztak. Az ere lyesebb nepiteletnek Giidiille Bela rend6r felu gyelo vete tt veget,
aki joforman az agyonverestol mentette meg a hallatl anul du rvan jatszo vasutast.
A ren ddrseg terrneszet esen a merkdzes tovab bi folytatasat betiltott a. Helyes volna,
ha az illeto egyesulet jatekjoganak megvonasa ir an t felterjesztest intez ne nek a
beliigyminiszterhez, mert ezeket a rendszeresen me gism etlodo brut ali t as oka t
tiirni tovabb nero lehet."
Kelet-Magyarors zagon nern sikeriilt tart6san vege t vetni az erdsz akos cse lek rnenyeknek, bar a roman megszallas utani egy-ket ev nagy verekedeseinek mar
nem volt folytatasa. A labdanigo szovetseg, de fdkepp a renddrs eg erelyes fellepes enek kiisziinhet6en a f6varosban szinte te ljesen sikeriilt visszaszoritani a futbal lmerkozeseket iivez6 er6sz ako t, igy amikor a profizmust bevezettek, valoszimi leg Bu dapesten u gy gond oltak, bogy a videki varosokban is nyugodt mederben
fognak zajlani a merkozesek . Nem igy tortent, a fovaro ai esapato k rnegjelenese
hihet etl en indulatokat valtott ki a vidski drukkerekb6l, amit Bud apesten u gy
kommentaltak, ahogyan a debreeeniek nehany evvel a zel6tt a nyirsegi drukkerek
kilen geseit. 1926 vegen igy irt a debreeeni sajto: "Az ut6bbi id6ben naponta jelennek meg cikkek a fOvarosi sportla pokba n, amelyek Debrecent ugy allitjak be
a kozvelem eny el6tt, mintha itt a sportem berek es a kozonseg' valami c1zsiai neptiirzs horcmodo rtiban. (kierneles t 61em - Sz. P.) viselk edne a merkozesek en."43 A
debreceni sajto is elis merte, hogy a he lyi drukkerek igen heves ver me rse klettiek,
azo nban ezt tobbs zor is azzal magy araztak, hogy " a debreceni kozon seg' re n dkiviil
iga zsagszereto." 44 A botran yok azonban nemesak a hajdusagi varost jellem ezt ek,
A Ne mzeti Sport 1927-ben arrol irt, hogy ,» videki varosok kozonsegere joform an
minden biro panaszkodik s ann ak terrori szti ku s viselked eset hangoztatja. A videken jart fdvarosi csa patok csaknem mind es rnindi g azzal a panasszal ternek
vissza a fovarosb a, hogy a birakat befolyasolja a kozrmseg vise lkedese.' ·45 Egyediil
4~ Keletmagya rcr szagi Sporthh-lap, 1926. 12. 13.
U

Farkas Laj os: Nyilt aportlevel ba rntc rnhoa , dr. Naiv Balekhez. Helyben . In: Debrecen i Fu g-

getlen Ujsag-, 1932 . november 24.
45 Nemzet i Sport, 1927. 10. 19.

" FUT BALL-VIDEKlSEG" A RET

!IABORU KOZOTT

1165

Szombathely nem tartozott a veszelyes teriiletek koze , bar 1928 november-eben
az iijpesti labdarugokat sar- es k6darabokkal dobaltak meg.46 Debreeen mellett
Miskole es Sz eged is sok kritikat kapott szurkol6i viselkedese miatt. A Nemzeti
Sport szer int " Sze gedne k [...] van egy specialitas a, A tribiin egyik sarkat mindig
okkupalja egy esoport , mely a jatek rnegkezdesen ek pillanatatol ke zdve hangos
megjegyzesekkel kiser mind ent . Termeszetesen az idegen csapatot ke vesbe udvarias kifej eze sekkel illeti, mint a h az ait es barmi torten ik, mindig az idegent szidja,
a hazait buzditja. Ez a saro k nemesak fanatikus, de tulsagosan elfogu lt s meg
nines an nyi sp ort-inte lligenciaja, hogy elfogu lts agat szegy enlen e, A pesti bir6t u gy lat szik - elvb61 gyu lolik eze n a sar ko n es sohasem vi zsgaljak, hogy szabalyosan it elkezett-e, hanem esak szidjak, kifutyulik, tiint etnek ellene ." 47 MiskoIc on
rendszeresen kov ekkel dobaltak meg a vendegcsapat jatekosait.sf Debreeenben a
bir6k at kergettek meg a rnerkozesek utan. Bar telj esen nem sziintek meg az er oszakos cselekmenye k , mar a profizrnu s elsa eveib en sikerult az osszetiizesek
sza mat lecsokkenteni, az 1930-as evekbe n mar esak a palyakon kiviil kellett a
rendoroknek a drukkereket megfekezni. A szovetseg radikalis follepese eppe n egy
debreeeni eseme nyhez kapcsol6dott. A Boeskay 1927-ben feljutott az els6 osztalyba
es a negyedik (!) hazai merkozesen (a Sabaria - tehat egy vid eki csapat - ellen!)
kitort a botrany A szomb at helyi jatekosokat a palyara vonulaskor apr6 kavieesal
es almaval dobaltak meg, a feIid6ben pedig t obb futballistat lekopdost ek es megrugdo stak. Amikor az egyik debreceni jateko s ellen sza balytalankodtak , a ser tet t
labdarugo apja at torte a rendori kordont, berohant a palyara es esernyojevel megutotte a bir6t. 49 A Professzioni sta Labdanigo Szovetseg azonban sokkal ere lyesebb
volt, min t a keriileti. A merkozest kovetoen a szovetseg ultimatumot intezett a
vid eki egyesu let ekhez : " Ut6bbi id6ben egyre tobh panasz er kezik szovet segimkhoz
az egyes vide ki palyakon lebonyolitasr a keriil6 merkozesek alkalmaval a kozonseg
viselkedese, a rnerkozes rnegrendezese korul eszkozolt ovintezkedesek elegt elen sege , valamin t a videki palyaknak, illetve azokon m erkozest rendez6 egyesu letekn ek es a rend fenntartasat hizt ositani hivatott t enyezdknek nerntorodornsege
miatt, aminek kovetkezm enys tobb h elyen az lett, hogy a vendegcsapatot a brutalisan ser t6 kifeje zesek ozonevel halmoztak el, s6t tettleg inzultaltak is, a merkozest vezet 6 bir6t pedig oly m6don illettek terrorisztikus fenyegetesekkel, hogy
a merkozes obje kt iv Ievezetesehez szukseges higgadtsagat el kellett, hogy veszitse,
sot vele szem ben te ttlegessegre is vetemedtek. [...] Amennyiben a mo st panasz
targyava tett jelens egek ismetlodni fognak, szovetsegu nk illetekes szervei... a rend
h elyreallitasara iranyulo to rekves enek a pdlydk [elfu ggeszteseuel (kierneles t 61em
- a keriileti alszovetseg soh a sem szant a ra magat hasonl6an radikalis lepesre
- Sz. P ) fog erv enyt szerezni,"50 A felhivas meghozta a kivant ere dmenyt, ezutan
46

Nemzet i Sport, 1928. 11. 26., Dun ant uli Estilap, 1928. 11. 27.

N ernzet i Sport, 19211 . 10, 20 .
48 A Nemzeti Sport beszed cs cfmet visel c cikke 0 933. 10. 17.): "Az AUila tehetetlen a k6dobal ok kal szembe n".
49 Jellemz6, ahogyan a Sabaria elnoke (Kopfenateiner Mana) elttel te a debreceni szur ko16kat : ,.Az
ilyen esetek nem szolgulnak a videk javera, hiszen tudjuk, hogy hizonyos korok mennyire lesik es varjak
czcket az alk almak at , hat miert szolgaltatju k ki nekik magunkat?" (Tiszan tuli Hirlap, 1927. 10. 21.)
50 Tiszantuli Hir la p, 1927. 10. 23.
47
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mar csupa n a nem szimpati kus bir6kat kergett ek meg, de esak a palyan kfvul.
A pozitiv valtozasokat Budapest en is udv ozoltek, 1930 vegen a Nem zeti Sport
rendkivul pozitivan irt a bajnoki masodik helyezett debreceni esapatr61. "A Bocskay der ekas te ljesitrn enyt nyujtott, a csapat vezete se kivalo mu nkat vegzett, de
talan a legn agyobb elismeres a debreeen i kozonseget illeti, mely csa pat aval egyiltt
komolyodik, egyre hozzaertobb, egyre ere tt ebb lesz. Most mar nines bot rany a
futballmerkcze seken, mint a kezdeti evekben, nines verekedes, bfroveres s az
izlestelen kozbeszolasok is fogynak , cs6kkennek."51

Elnyom ok es elnyom ottalt
A hu szas evek els6 fele a nyir egyhazi futball terhodit asarol sz6lt. Egyr e t obb
csapatuk kapcsol6dott be a bajnoki kil zdelm ekbe es egyre jobb eredrnenyeket ertek
el. 1920-ban meg csak a legregebbi nyir egyhazi sportegyesulet labdarugocsapat a,
a Nyiregyha zi Torna es Vivo Egylet indult a bejnok sagban - es lett utols6. Az
1922/23-as kiirasb an mar a Torekves is reszt vett, az NyTVE pedig harmadik lett.
Eleg volt legy6zni a debreeeni bajnokesap atot, s a nyir egyhaz i sajt6 kozzet ctte
torten eten ek talan legpatetiku sabb sportkomrnentarjat : "Es iigy latszik, ami ut an
oly sokat vagyakoztunk, am it szinte elkeseredetts egu nkben tiima d6 fellepesiinkkel igyekeztunk kiforszirozni, az bek6vetkez6ben van. Nem kap mar ki az NyTVE
Kisvardatol, s a g6g6sen folenyeskedd es vite z debreeeni ek is megtanuljak lassanlassan becsu lni es ti sztelni els6sorban az NyTVE reven mindazt , ami esak a nyiregyhaz i football sporttal osszefuggesben van . Der en g mar Nyiregyhaza sportege
s mi hinni kezdunk abban, hogy az egboltozat egesz ki fog ti sztulni s a gl6ria
dicsfenye egyszer mar mirank fog r agyogni ."52
Az er 6viszonyok megvaltozasa miatt a hu szas evek kozepetol kezdve a rivalizalas uj ertelmet kapott. A tet mar nemesak az volt, hogy melyik varo snak job b
a fut ballja, a nyirsegiek szereplesuknek megfelel6 iranyi tast kivantak a keriilet
vezeteseben is. A nyiregyhazi futballklub ok n6vekv6 sikereit a deb reeeniek csu pan
azzal tudtiik ellens ulyozni, hogy a kerii let vezeteset nem enge dte k ki a keziikb61,
s olyan donteseket is hoztak, amelyek stilyosan sertettek sokszor nemcsak a nyiregyhaziak onerzet et, de anyagi erdekeit is. 1924-ben meg csak a keriilet vezet esebol
szoritottak ki a nyiregyhaziakat. A KLASZ (Keletmagyaro rs ziigi Lab darugo Alszovetse g) tisztujita san a vezetdsegbe egy nyiregyhazi sportvezeto sem kerul t be,
igy ert hetd a Nyirvidek elkeseredese: " Nem te nger valaszt el benniinket Debr ecentol. A masodosztalyt kepviselo szabolcsi csapatok esak akkor van nak, ha keruleti dijakat kell fizetni. Ha jogok iIletik oket , akk or ninesenek. Bizony azt h iszem, Debrecen sporttarsadalma a gyulolet tengeret helyezte el kozottunk. Nem
most! Ez esak utols6 jelensege a szabolcsi sport elleni hadjaratnak, [...] Mi csak
arra vagyu nk j6k, hogy a keriileti pen ztar defieitjet egy Nyiregyh azan rendezett
meeesel eltimtessu k, hogy legyen mibdl elleniink dolgozni a maskulonben ure s
pen ztarral dolgoz6 Debreeen nek. Mily balgak vagyunk! Mondjuk fel a kerulet
rendezeseben lefoly6 meeeseket! Rend ezzen csak a keriilet otthon merkozest s
51 Nernzeti Sport , 1930. 12. 19.
sa Nyirvi dek, 1922. 10. 03.
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tegye zsebre a mags deficitjet s ne vigyen haza a nyir egyhazi kozonsegt ol 100.000
koronas (1923-ban ) t iszta bevet elt, [...) A szabolcsi sport hal ad a maga titj an, By
kiesiny akadalyok nem fogjak megallitani iitjaban. Legyen bar Debrecene a keriil et
vezetese sport teren, nem erdemeket szerezne k, de egyenesen karara vannak az
egye temes magyar sportnak ."53
A nyir egyhaziak akkor meg nem tudhattak, hogy ez a lepes csak a kezdete
volt egy ket evig tart6 viszalynak, Az, hogy nem engedtek be oket a keriil et vezotesebe , nem esupiin azt jelentette, hogy lemaradtak nehany jelkepes pozici6
megszerzeserdl, A legnagyobb konfliktus 1924 nyaran robb ant ki. Addig a merkozesek bevet ele a haz ai esapatot illette, a keriilet vezetese viszont ugy dontott,
hogy ezentiil a bajnoki talaJkoz6 kat "felesben " kell megrendezni, vagyis a hazai
es a vendegcsapat megosztozik a bevetc len . Ez ren dkiviil hatran yosan erintette
a nyirsegieket, hiszen ott lenyegesen nagyobb volt a nezdszam . A debreeenie k
ervelese szerint viszont Nyiregyhazan Debrecen jelenti az "attrakci 6t", igy a nagyobb j6vedelm et a hajdiisagiak vend egszereplese hozza . Az NyTVE valas zul bejelen tette, ha a debre eeni ek keresztiilviszik terviiket , akkor onallo keriil et et hoznak letre, Ezt azon ban mar Debreeenben sem neztek tetlenul. A Debreeen ujsag
szerint az ellenak ci6 mogott esak a nytregyhazi klub hatalmi tcrekvesei huzo dnak
meg, s a eikk hangvetele azt sugallja, hogy inkiibb orirlhetnek, ami ert a debr eeeni
egyesiiletek lat ogat asukkal megtisztelik videki t iirsaik at : ah ol "egy debreeeni csapat mindig attrakei6 volt , mig Debreeenben a nyiri egyesillete kre mindig rafi zettek
ugyan esak milli6kat, mert nem tudtak attrakci6vii fej lodni ." 54 A ket varos kozotti
kiizdelem hevessegere jellemzd, hogy hiriik mar a fovarosba is eljutott. A Nemz eti
Sport szerint "a z osi magyar szokasnak minden kerii letben nagy szenvedeIlyel
h6dolnak a fu tballsport hivei, de ha a viszalykodasokat, sportpolitikai csatarozasokat az MLSZ pontozna, ugy bizonyara a keleti keriilet vezet ne ebben a munkast atisztikaban , sot talan viliigviszonylatban is a legelsc , teh at a Iegsajnalatosabb
helyet tud nii elerni a Debreeenben szekelo kupaktan iies." 55 Az 1924/25-os bajnoksiig oszi fordul6ja vegen ket nyiregyhazi egyesillet vegzet t a tabella Hen, nem
velstlen , hogy a keriileti vezetes nem valtoztatott politikajan : az 1925 februiirjiiban
megren dezet t kozgyulesen megvalasz tott 18 tagii vezetosegben 16 (!) debreeeni
es egy-egy kisvardai illetve nyire gyhazi tag foglalhatott helyet. 56 Ekkor azon ban
a nyir egyhaziaknak mar volt ak debreeeni szove-segesei is, hiszen ajobboldalisaga t
nyiltan vallalo, s ezert Debreeen vezeteseve l rend kiviil fesziilt viszonyban levo
egyet emi sportegyesiilet (DEAC) - melynek egyetemi csapa tkent sok videki tagja
is volt - a nyirsegi ek melle ant, de a "hivatal os listat" meg igy sem sikeriil t
megbuktatniuk.c? Nem meglep6: 1925 rnarciusaban a nem debreeeni egyesiiletek
az MLSZ Ors ziigos Videki Tanacsahoz mem orandumot intez te k, melyben azt kertek , hogy az fliggessze fel a keleti keriilet autonomi ajat!58 A keriil et " biintetese"
sem maradt el, 1925 miijusiiban az eszaki es a keleti keriil et kozott valogatott
53 Nyirvidek, 1924. 03 . n .
54

Debrecen, 19 24. 09. 09.

Nernzeti Sport, 1924. 09. 24.
56 Tiszantuli H lr lap, 1925. 02. 04.
57 A DEAC "videkisegerol" es Debrecenhez val6 viszonya rdl: Sz egedi Peter: i.m.: 88--98.
58 Nyirvidek, 1925. 03 . 08.
55
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merkozest rend eztek, kelet valogatot tjaba n egyetle n nyiregyhazi, s6t (nyilvanvaloan bunteteskent a klub korabbi "viselkedeseert" ) debreceni egyetemi Jabdarugo
sem lephetett paIyara.59
A keriilet regi-iij vezetese a kozgyfiles utan meg latvan yosabban segit ette a
debreceni egyesiileteket. 1925 elejen a bajnoksag egyetlen debreceni eselyese a
DVSC es a varas masik vasutascsapata, a DMTK bejelentette, hogy a bajnoksag
utan egyesiilnek, de addig a DMTK is lejatssza hatralevo (imrnar tet nelkuli)
merkozeseit, A keriil et vezetese ezt a nem eppen sportszerii lepest mege ngedte,
aminek kovetkezrnenyei az 1924/25-os bajnoksag utol so fordul ojaban jelentkeztek,
A bajnoksagot a Nyfregyhazi TVE vezette, ket pcnttal (tehat egy gyozelemme l)
megelozve a Debre cen i VSC-t. Az utol s6 fordul6ban a DVSC azzal a DMTK-val
jat szott, mellyel a merko zes utan fuziora is lepet t, A DVSC-nek nagy golar an nyal
kellett gy6znie ahhoz, hogy megel6zze nyiregyhazi ellenlabasat, a DMTK viszont
a bajnoksag egyik legjobban vedekezo csapata volt, soha nem ka ptak ket golnal
tobbet egy merkozesen. A merkozes vegered menye: DVSG-DMTK 10:0, ami a
DVSC bajn oki cimet jelente tte ... Az egyik debreceni ujsag szerint a DMTK jate kosai "az ellenfel ka puja el6tt a legjobb helyzetekben szan dekosan felrenigtak a
labdat - s6t egy Bajkay nevil jatekos ugyan csak szandekosa n sajat halojaba nigta
a labdat, amine] kozonsegesebb es durvabb sportszerutlenseget meg sohasem lat tu nk. [...] Sovarogva vartuk a DVSC-nek, mint Debrecen kepviselojenek bajnoksagat Nyir egyhazaval szemben - most megis kijelentjiik: inka bb veszett volna el
a bajn oksag, min t egy ilyen gydzelemmel kivivott elsoseg,"60 A ket varas kozott
ekkor mar annyira kielezett volt a viszony, hogy a keriileti vezetdsegnek lepnie
kellett: 1925 novernbereben a Debrecen arr61 irt, hogy "a debreceni egyesiiletek
nem hajland6k tovabb turni azt a terroriszti kus modort, am ellyel a nyire gyhaai
egyesiiletek minduntalan fellepnek es a nyiregyhazi sajt6 kim eletlen hangj at,
ame ly fO okoz6ja annak , hogy a ket varo s kozott elvadult a viszony "61 Az ev
vegere megsziilete tt a dentes, a DEAC ellenk ezeset figyelmen kiviil hagyva kul on
debreceni es szabolcsi szako sztalyt ak ar tak felallita ni, az indoklas szeri nt azert,
mivel "a debreceni es nyiregyhazi sportkorok kozott az ellentet ek annyira kielesedte k, hogy a nagyobb sportolas lehetoseget csak igy lehet biztosit ani ."62 A szetvalasztast azonban nem valositottak meg, 1926 nyaran bevezettek a profizmust ,
ami a Debrecen- Nyir egyhaza rival izalast is uj mederbe terelte.
A profizmu s bevezetese utan a videki nagyvarosok egyesiiletei folya matosan
panaszko dtak arra, hogy a fovarosiak elnyomjak 6ket: megveszik, "elszipkazzak "
legjobb jatekosaikat, megvasaroljak a videki mer kdzesek palyavalasztoi jogat , A
bajnoki merkozeseket nem ugy bonyolitottak le, hogy parositasonk en t mindket
csapat egyszer jatszott palyavalasztokent, sok esetben a vendegcsapat t ud ott anynyit fizetni, hogy a hazai lemondjon palyavalasztci jogarol. A harem nagy egyesiilet
gyakran elt ezzel a leh etoseggel, igy eliifordult , hogy peldaul a Fer encvaros bajnoki
merkozescin ek akar ket ha rrnadat is ha zai palya n jatszot ta (a videkiek nem vettek
su Debrecen, 1925. 05. 05.
Tiszantuli H irlap, 1925. 05. 12.
61 Debrecen, 1925. 11. 25,
na Tiszan tuli Hit-lap, 1925. 12. 16.
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tudomast arrol, hogy ezzel a rosszabb anyagi pozici6jti budapesti egyesiilet ek erdekeit is sertik).63 A videki csapatoknak ez komoly jovedelemforrast jelentett (amirol nem szfvese n beszeltek),64 a rekordot egy Sabaria- Feren cvaro s merkozes
tarto tta, a f6varosi egyesiilet 25.000 peng6e rt vette meg a palyaval asztoi jogot. 65
A m asik jelent6s konfliktusforrast a f6varosi jat ekvezetok je len tett ek. A videki egyesiilet ek a bir6kban ellenseget lattak, szerint iik a jatekvezetok rendszeresen a f6varosi egyesiiletekne k kedveznek. 1928 marciusaban a Ferencvaros debreceni vendegszereplese utan az egyik debreceni napil ap igy Irt: "Nem neh ez kital alni, hogy a videk minden aldo zatkeszsege mellett is csak jat eksze r a bu dap esti
vezerek kezeben, amely akkor tekeri ki nyakat, amikor ak arja, Ha nem bir a
videki csapattal a fovarosi ellenfel, akkor ott van a biro es a videkinek m egis el
kell verez ni, mert 6vn i biro miatt nem lehet . Ot ezer el6 tarni is keves ahhoa, hogy
egy merkozest a rosszindulatu biraskodas miatt meg lehessen semmisiteni es ez
a magyar futballsport at ka, id6vel pedig t emetOje leh et ."66 Nem meglep6, hogy a
videki egyesiiletek mar 1927 februarj aban azt kertek, hogy rnerkozeseiket videki
btrok vezessek. Meg olyan velerneny is rnegfogalm azodott , hogy Buda pest r61szandekosan gyenge birot kiildenek videkre. 1930 novembereben a Bocskay- Kispest
rnerkdzes jate kvezetoje az a Ger6 Ferenc volt , aki a debreceniek szerint az Ujpest
elleni merkrizesen a Bocskay ellen fujt, " Hajland6k vagyunk arm , hogy a videki
kJu bok es els6so rba n a Bocskay ellen iranyul o tendenciat lassu nk a bir okiildes
moo rendszereben . Tal an most az a eel, hogy a debreceni kozonseg tu re lm enek
vegso megfeszitesevel olyan jelen eteket robbantsanak ki, amelyek a Bocskayr a
nezve majd a legstilyosab b kovetkezrnennyel jarhatnak, " 67
A szervezeti hatalom a fovaro se volt , de a videki egyesiiletek nem is koveteltek magu knak nagyobb beleszrilast a profi labdar tig6 szovets eg vezetesebe, Ez
egyreszt az zal magyar azhato, hogy a budapesti ek soha nem eltek vissza hatalmu kkal olyan rnertekben , mint a debr eceni ek a kelet i keriiletb en, rnasreszt a
vide ki var osok sulya az orsz agos bajnoksagban j6val kisebb volt , mint kel eten
Nyiregyhazae. Mig keleten Debrecen es Nyiregyhaza kozott val6di ri valizalas folyt
(azaz min dket varosn ak nagyjabol egyforma eselye volt arra, hogy bajnokcsa pato t
adjon ), ez nem mond hato el a Budapest- videk relaciorril. Ez azonban nem jelenti
az t, hogy nem tortente k volna kfserletek a folyamat osan javul6 videki csapatok
visszaszoritasara. Ahogyan a nyiregyhazi csa patok elore toresene k megprobalt ellenallni a de brece niek vezette keruleti szovetseg, tigy az 1930-as evek elejen a
videki profik megerosodese valtott ki ellenreakciokat a buda pestiekb61, akik ,ha nem is olyan sportszeriitJen medon, mint azt a debreceni ek tettek, de - meg
63 Ter meszete sen e kerd eshcz mask eppen allta k az egyesiiletek vezetdi takiknek sckszor tet emes bevetel t jele ntett a palyavalasztdi jog eladasa), cs maskepp a videki szu rkolok, akik - hiaba
volt var osuknak elsd oszt:i1yli csapata - a nagy egyesuleteket nem Iathat ta k jat sza ni.
64 Sokszor kerultek ken yszerh elyzet be a videki egyesule tek, amik or nem volt mas valasztasu k
es inkabb Budapest en [ats zot tak (ahol sain te mindig vcreseget is sze nved tc k). 1928-han a H un garia
4.000 peng6t ajanlo t t a Bocskaynak a palyavalasztdi jogert , de a debrecen iek visszautasitot tdk az
njanlatot, pedig a hajdusrigiak e l6z6 hazai merkozesenek bevetele csak 200 pengo volt. (Debrece n,
1928. II. 27,)
fill Debrecen, 1934. 04. 27.
66 Debreceni Fu ggetle n Ujsag, 1928. 03. 20.
67 Debrece n, 1930. 11. 09 .
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akartak akadalyozni, hogy a videki egyesiilete k megbolygassak a fovarosi he gemoniat,
Az 1931 aprilisaban kid olgozott - kesdbb e!vetett - bajnoki reformte rve zet
szerint 8 fiivarosi es 8 videki esapat jatszana a bajnoksagban ket esoportba osztva,
majd 4-4 keriilne a rajatszasba . A Boeskay egyik vezetiije szer int "ezzel kockara
tennek a profes szionali zmu s keyes elonye kiiziil a legbecsesebb et, a videk megeros iteset."68 1932 tavaszan rnasodik alkalommal - egyben utoljara - meriil t fel,
hogy a bajnoksagot szetvalasztjak, azonban ekkor mar egy j6val radikalisabb, de
meg nem val6sito tt tervet keszitettek a fiivarosban . A szovetseg elkepzelese sze rint
minden profi klub a helyileg illetekes alszovetseghez nyert volna besorolast, az
orszagos bainoksagot pedig esak a budapesti egyesiiletek reszvetelevel re ndezne k
meg. A budapestiek ugyanakkor ezuttal mar kikertek a helyi szovetsegek velemenyet is, epitve ar ra a rendkiviil eros eHenszenvre, amiv el a nagyvarosok amatdr
egyesiiletei viselt ettek a helyi profi klub ok irant (mivel azok in gyen, jobb esetben
nehany pen giiert vittek el legjobb jatekosaikat) . Debreeenb en a Kelet magyarorszagi Labd anigo Alszovetseg t amogatta a tervezetet, az egyik ujsag kommentarja
szerint "a videki ek fenn tartas nelkul a fovaros csatlosaiva szegiidte k, egysz6val
es vilagosan: eser benhagytak, elarultak a videki gondolatot. " 69

Az egy seges ellenfel vizi6ja
Nyir egyhazan ugy t ekintettek Debrecenre, mint egy olyan rivalis varosra,
am ely el akarja nyomni a nyirsegi varos sportjat, Nem a debreceni klu bokat lattak,
amelyek kepviseloi reszt vettek a keriilet vezeteseben es a szabolesiaknak nem
tetszo donteseket hoztak; Nyiregyhazarol Debreeen egyseges nek tiint. Nem veletleniil, hiszen Nyiregyhazan korantsem volt olyan megosztott a sportelet, mint
a hajdusagi varosba n . Nyir egyhazan nem volt zsido egyesiilet (meg ha a keresk edok sportegyesirlete nek volt ak is zsid6 vezetcsegi t agjai), es - a MOVE klserletei
ellene re - nem volt eros szelsdjobboldali sportegyesiilet sem . A sza bolesi varos
fut ballelete t ket klub , az 1905-ben alakult Nyiregy hazi TVE, iHetve az 1920-as
evek elejen alap itott Nyiregyhaz i KISE versengese jeHemezte. A ket egyesiilet
kiiziitt azonban meglepoen bekes rivali zalas folyt , komoly surkidasok nem voltak,
eppen azert, mert egy kozos ellenseguk volt: Debreeen. 1934-ben kiiziis kiizlernenyt hozott a ket egyesiilet , ami azt mu tatja, hogy az addi g sem heves rivalizalas
tovabb "szelidiilt" : " b riimme! hozzuk sport kozonse gunk tud ornasara, hogy egyesiilete ink kozott hasznos es megfontolt targyalasok eredrnenyekent megsziiletett
az a sport beke , amelyne k hianyabol eddig mindenkire esak karok szarrnazt ak .
[...] Most hiveink taborah oz ford ulunk ! An-a kerj uk oket, kovessek peldankatl
Felejtsek el ok is a miilt hibait es - gondolatban - kiengeszt elodve fogjon kezet
mindenki mindenkivel! Ha egymas ellen kiizdenek majd csapataink, adjak meg
egymasnak a nemes ellenfel reszere kijaro megbecsul est, ha pedig idegen ellenfeHel sze mben a nyiregyhazi szinek dicsosegerdl lesz sz6, legyen ek egyek a bu zditasban es sik er 6hajt asaban."70 Ebb en a k6zegben t ermeszet es, hogy Debreeent
68 Debrecen , 193 1. 04 . Ol.
69 Deb recen i Ujsag-Hajdufb ld, 1932. 07. 10.
10 Nytrvi dek -Szabolcsi Hirlap, 1934. 10. 28.
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egysegesne k lattak - rnegkockaztathato, az "elnyom6 debreeeni ek" kepe a nyirsegi identitas resze volt - an nak ellenere , hogy a hajdtlsagi varo s egyesiilete i
kozott komoly "ideol6giai haboni" dult , Debreeenb en a helyi sportelet rendkiviil
markans szegmental tsaga miatt a fenti kozlemenyh ez hasonl o felhivas kiadasanak
meg esak a gondolata sem meriilhetett fel. S6t, meg az is el6fordulhatott , hogy
az 1930/31-es keriileti bajnoksag utols6 fordulojaban a Debrecen i VSC 2:0-ra le~6zte a Debreceni KASE-t, pedig a DKASE gy6zelme eset en bajnok lett volna .
Igy azonban az egyik nyiregyhazi egyesiilet lett az els6, vagyis a debreeen i egyesiiletek kozott olyan fesziilt volt a viszony, hogy a helyi ellenfel legyozese font osabb
volt, mint az, hogy a bajnoki cim Debreeenbe kerii lj6n.71 Az NyTVE-nek "megfelel6" tradicionalis egyesiilet az 1867-ben aJapitott Debreeeni TE volt , a k1ubnak
az 1920-as evek elejere joreszt zsid6 tamogatoi voltak, akarcsak az 191O-ben ala pitott Debreeeni Kere skedelmi A1kaJmazottak Sport Egyesuletenek (DKASE). Ez
a kilt egyesiilet dominalta a Keletmagyar orszagi Labdarugo Alszovetseg vezet6seget, mely vaJ6ban tobbszor sujtotta hatarozataival a nyiregybazi egyesiileteket.
Debreeenben azonban - Nyiregyhazaval ellentetben - jobboldaJi sportegyesiilet
is rmikodott. Az 1919-ben ala pitott Debreeen i Egyetemi Atletikai Club (DEAC)
nemesak szurkol6i sok esetben hot ranyos viselkcdeserdl volt ismert (ha a DEAC
az emlitett ket egyesiilettel jatszott), han em latvanyos videkpartolasarol is. J ellemz6, hogy a futballpalyan a DEAC csak videki egyesiiletekkel "baratkozott" ,
igy peldaul - jellemz6 m6don! - a Torokszentmiklosi MOVE-val, vagy a szinten
jobboldaJi Kisvardai TE-vel. Az egyesiilet latvanyos "videkpartolasaban" nyilvan
kozreja tszott, hogy maga is - az egyetem szamos videki hall gat6ja reven - "idegen" volt a varosban, masreszt a videk (Nyiregyhaza) megitelese is aJkaJmat
te remtett arra, hogy a DTE -t61 es a DKASE-tOl elhatarolodjanak, Nyiregyhazan
azonban a debreeeni fut baJl megoszto ttsagabol semmit sem erzekeltek. Debreeen ben kilt vasutas sportegyesiilet is rrnikodott, a Tan acskoztarsasag idejen kornpromittalodot t J armiijavit6ban miik6d6 DVSC es az 1919-ben aJapitott markansan
jobboldali DMTK. 1924 oktobereben egy k1ubok kozotti rnegbeszelesen Kr6my
Karoly, a Nyiregy hazi TVE eln6ke felvetette, ha olyan szegenyek a debreeen i sportegyesiiletek, ak kor mi szukseg van ket vasutas csapat ra, vagyis a legnagyobb
nyiregyha zi k1ub els6 embere a debreeeni futbaJI politizaltsagabol gyako rla tilag
sernmit sem eszlelt. A DVSC es DMTK kepviseldi egyebkent a kerdesre azt vala szoltak, hogy "a tiiz es a viz nem talalkozhat ."72
1926 eldtt a nyiregyhazi sajt6 a debreeeni labdanigast mutat ta egyseges ne k,
1926 utan valtozott a helyzet : a debreeeni sajt6 ugyanezt tette a fovaros i labdarugassal . A parhuzam itt is megfigyelhet6, ha tobb egyesiilet is mukodott a nyirsegi varo sban , a nyir egyhazi sportelet megis megleh et6sen konfliktu smentes volt,
Debreeen ben pedig csak egy profi egyesiilet rmikodott, igy minden olyan dontest ,
melyet a fovaro sban a Boeskay enen hoztak, Debrecenben ugy kornmentaltak
(mivel sokszor torzitottak: ugy tu d tak hommentalnii, hogy azzaJ a bu dape sti ek el
71 Az egyik debrecen i tljsag kcmm ent arja : "a DVS C lieues tuudelem ulan (kiemeles t61em - Sz.
p.) 2:0 ara nyban legydzte a DKAS E csapatat." (Debrecen, 1931. 06. 23.)
72 Nyirvidek, H'l25. 03. 08. Mint arra Ol a f utaltam, a ket klub vegu l valoban egyesul t. A
deb receni vasutas sportegyesuletekrdl: Szcgedi Peter: i.m.: 80-88.
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akarjak nyomni a videkieket , Pedig a debreceni amat6rfutballhoz hasonloan a
fovaros sem volt egyseges,
=iln!c:k
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Videk i egyesu leteli teljesitmenye az els6 oszuilyban 73
A videki ek egyik legf6bb panasza az volt a budapesti k1ubok ellen, hogy
visszaelnek jo anyagi helyzetiikkel, es elviszik a legjobb videki jatekosokat. A vi dekiek azonban elfeledkezte k arrol, hogy nem mindegyik fovarosi k1ub t6keer6s,
aminek az volt a kovetkezrnenye, hogy az iigynevezett " k6zepegyesiilet ekn ek "
(Vasas, Kispes t, Ill. keriilet) is t obb konJIiktusuk volt a harem nagy egyesiilettel
(az MTK, FTC paroshoz - az Egyesiilt Izzo fokozott tam ogatasaval - ekk or
zarkozott fel az UTE' ). Az 1924/25-6s (ekkor meg am ator) bajnoksagban az MTKnak 664,5 millio, az FT C-nek 597,4 millio korona bevetele volt , mig az 6ket k6vet6
Vasasnak 273,7 millie, az UTE-nak 272 millie, a sort zar o BEAC-nak pedig esak
61 millie kor ona .H A profizmus bevezetese sem azt jelentette , hogy gazdag fOvarosi es szegeny videki k1ubok kozott folyt a versenges. Az els6 profi bajno ksag
masodik vonalab an szere pl614 esapa t kozul 3 volt videki, s a bajnoksag elejen 6k
konyvelhettek el a legtobb bevete lt .75 Az elsa osztalyuak kozul 1927-ben a Hungaria koltott legt obbet a jatekosok fizete sere , k6zel 20.000 peng6t. Oket k6vette
a Fer encvaros 16.000 pengovel, majd a Sabaria k6vetkezett - az Ujpest et megelozve! - 13.400 pengovel. A videkiek kozul a Bocskay koltotte a legkevesebbet
a jate kosok fizetesere (7.800 peng6t ), de meg ezzel is megelozott harem fOvamsi
71 A {6uamsi egye siiletek ellen : a videki egyesuletek hudape st iek e Ueni mer kdzeseken sz erzett
pontjainak osszege I az ezekcn a mer kozeseken szerezbetd maxi malis pont. .4. tlogy egy es iil etek ellen:
a videk i egyes iile tek a ha rem (1940/4 1-001 ke tt nag)' egye siile t elleni me rkdzeseken sae rz ett pcntjainak osszege I az czeken a merkdzeseke n szerez hetd maximal is pont . Forras: A ntal Znltan ~ 8as
T ibor: i.m.: 370-387. Saja t sza mttaso k.
• Al Egyesul t Izzo elnoke. Aschner Lipot 1926 elejen kerult - Nemes Oszkart valtva - az
ujpes t i klub elere. Nemzeti Sport, 1926. 01. 20.
74 Az adatok fbrrasa: Nemzeti Sport, 1925. 07. 01.
7:') A Bocskaynak ket bonap alatt 4.800, a miskolci Attil enak 4.480, a kaposvari Somogy nak
4.320 pengo bevetele volt. A Pesterzsebet 4.000 pengo bevet elt konyvelhe-ett el, a tobbi fdvarosi
egyesulet 3.000 pengonel kevesebbet . Al adatok fcrrasa: Debrecen i i-:i t ' j"" fl~ •.;~. 1926. 10. 25.
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egyesiiletet, koztuk a Kisp estet is 7 6 A gazdasagi valsag a ro ssz abb he lyzetii f6varosi profi egyestilet eket is megviselte , 1932-ben mar ok is szervezkedte k a llnagyok " ellen, mivel a me gszunes fenyegette dket." ? 1931-ben a kilene kozepegyletnek (a videkieket is beleertve) bajnoki merkozesekb ol 28.000 peng6 bevetele volt,
vagyi s csapatonkent es merkozcsenkent 140 peng6, pedig legalabb 400 peng6 lett
volna az az osszeg, ami egy kozepegylet kiadasait fedezi. A kozepegylet ek azert
hibaztattak a harorn n agy egyes iilet et , m ert azok til l nagy jatekosfizet ese ket es
atigazolasi dijakat allapitottak m eg. A nagyegyletek jegybevetele bssze sen 55.000
peng6 volt, t eh at ket sze r an nyi , mint a mas ik kilencnek (vagyis csapat on kent es
merkozesenkent 830 pen g6)78
A debreeen i sajto all ando panasza volt az is, hogy a pest i csapa tok "elszipkaz zak" a legjobb videki jate kosokat . Amir61 az uj sagirok elfelejtkeztek: a fovaro si
kozep egyesiiletek jate kosait is. A korszak egyik legjobb labdaru gojat , Or th Gyorgybt a VasashOl vitte el az MTK, de meg az is el6fordult, hogy videki amator,
ke sobh profi egyesiilet ek a Idvar osbdl szerz6dtettek iabdarugokat . Igy ke rii lt a
debreeeni vas utasokho z az 1920-as evek elejen a Vasasbol Sipos Feren c, Farkas
Ivan es Vamp eties Istv an,79 de kesobb a Bocskay is t obb jat ekost vasarolt Budapestr61 es a Dunantulrol. A debreceni sajt o megfeledkezett arrol, hogy a Bocskay
is a " szipkaz ok" koze tarto zott . 1928 elejen a Bocskay a Sabariatol 2.000 pen goert
iga zolta Ie Saghy Tib ort, akit a fovarosi Budai 33 is meg akart sze re zni . Az ujsa g
komrnentarja szerint azer t kerii.lt Debrecenbe a labdarugo, mert a Budai "olyan
szer eny anyagi Ieltetelek et tud csak nyujtani, hogy a Bocskayval nem tudja felven n i a vers enyt."so A mindmfui;( legjobb debreceni futballistat , a budapesti sziiletesii Markos Irnret a fovar osi Ekszere szbol szerz odt ett ek, (Markos mint egy 10
eves debreceni tartoz kodasa alatt 240 bajn oki rnerkozesen 63 galt r tigott es 19
valogatott merkczesen is szere pelt .) Jellemz6 , hogy a Bocskayb ol a valogat ot tban
szer epelt bet fu t ballista kozul harman erkezte k Budapestr61, s mindbssze ketten
debreceni egyesiiletb 61. Markos Imre az Ek szereszbol, Palotas (Pavnicza) Istvan
a Budapesti AK-hOl, Vago (Vanicsek) .Irizsef a fovaro si Nem zetib 61, E6ry (E ngelhardt) Mihaly a bekescsabai Bohn SC-b6I, Teleki Pal (Paul Tel eky) - aki h aromszoros rom an bajnok es egyszer es r oman valogatott volt - a Chinez u l Timisoara-bol szerz6dbtt a Bocskayb a, mig Mare Janos es Vincze Jen6 a Debreceni Vasutas
SC jate kosai volt ak . Az egyesiiletben hivatalos merkdzesen palyara lepet t 104
jatekos kozul csak 29-et (a lab darugok alig n egyedet l), szerz6 dte ttek debreceni
egyesiilet b61.

76

Az adatok forrasa: Debr ecen i Fu ggetl en Ujsag , 1928. 0 1. 01.

77 1932 elejen felgyors ult ak az eseme nyek. A Nernzeti Sport januar 29 -en szamolt be a kozepegyesuletek szcrvczkedeserol. februar 3-an mar a szom bathelyi Sabaria profiklub megszu neserdl. Az

ujsag marciu s 9-i szama pedig arrril irt, hogy a prof iszovetseg megkezdi a pr ofizrnu s lebon tasat,
te rveik szerint a kar 11 amato rjatekoss al is ki lehet majd mer kozesre elln i.
7R 6ssze hasonhtasul : a londoni Arse nal 1937. evi jegybevetel e 1.800.000 pengo vo lt. (Nemzeu
S port, 1937. 12. 24 .1 Azax kb. ket merkozesen volt an nyi jegybeveteluk, mint az egesz magy ar elsd
osztaly nak egy teljes baj noki ev alatt!
79 Kesdbb mindharman jatszo ttak a Bocskayban is. Vampetics Istvan 88 elsd oszta lyu bajnoki
merk daeaen lepctt paly ara, majd Svedorszagba tav ozott, ahol 1943·ban a sved valoga tott edzoje volt.
80 Debreceni Fuggetlen Ujsa g; 1928. 02 . 04 .
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Az 1930-as evekben ugyanakkor mar a bud apesti nagyegyesu letek is magukkal egyenrangiinak ismertek el a debreeeni klub ot, amit jelez, hogy a Boeskay
es a Hu ngaria olyan szerzodest kotott, mint ami a harem nagy egyesulet kozott
is fennallt, azaz , ha egy jatekossal valam elyikUk targyalt , akkor masikuk esak
akko r tehet ett ajan latot a labdarugonak , ha az elsii kl ub visszalepett szer zddtetesi
szan dekat ol. A Nemzeti Sport kornmentarja : " Hiab a, nagy esapat mar a Boeskay... " 81 A har em egyesulet igy is tobb kicmelkedd tudasu jate kost elvitt videkrd l,
de tobb europai klub t okeerejevel meg iik sem versenyezhe ttek. Az Ujpest 1934ben a Bocskayt ol 15.000 (mas forrasok szerint 12.000, illetve 16.000) pengiiert82
vitte el Vineze J en iit, azeliitt nem fizettek itthon en nyi pen zt ma gyar jatekosert.83
Az angol rekord ennek kozel harmineszorosa volt, 1938-ban az Arsenal 375.000
pen giit adot t a Wolwerhampt on-nak Brian J ones ati gazolasaert, de az olasz Ambrosiana (In ter Milan ) is 180.000 pen giit ajan lott 1935-ben a fer encvarosi Sarosi
Gyorgyert .84

A " videki gondolat " szu letese
Ha egy egyesulet vezet6i ugy gondoljak, hogy klubjuk at csak aze rt erik retorzi6k, mert az ne1nyomok" nem szimpat izalnak a varosu kkal, akkor elobb-u tobb
a tobbi elnyomott vagy elnyomottnak velt varosban szovetsegesiiket fogjak latni.
Nyiregyhaza n tobb evne k kellett eltelnie , amig rajottek arra, hogy a debreeen i
szekhelyu szovetseggel szemben nem tudjak egyedUl erdekeiket hathatosan kepviselni. Kezenfekvo volt , hogy a szovets eggel rossz viszonyt apolo debreeeni egyetemi klu bbal kooperaljan ak , de lathato volt , hogy a DEAC segitsege kevesn ek
bizonyul. Maradt teha t Kisvarda, a tobbi sza bolesi varos futballja re ndkivul alaesony szm vonalu volt, az 1930-as evekben is csak Mateszalkan tud tak jobb eredmenyeket elern i. Kisvardaval azonba n az 1920-as evek elejen r endkfvu l fesziilt
volt a viszony, hiszen Nyiregyhaza - a feitOrekv6 varo s85 - sza mar a sokaig a
kisvaros csa patai nak (Kisvardai SE , Kisvardai TEl legyozese is gondot jelentet t,
s azokkal nem a kerUleti , hanem egyel6re meg a "szabolesi hegemdniaert" vivtak
igen durva kuzdelrnet. Amikor 1921 aprilisaban a Kisvardai SE Nyir egyhazan
vendegszere pelt, a ha zaiak masodik giilja ut an levonul tak a palyarol, amit a Nyirvidek szerint " minden nyiregyhazi vend egszereplesukon megtettek." 86 Az igazan
nagy ossze esapasok azon ban Kisvardan volta k. 1923-ban mar nem els6 alkalomIII Nernzeti Sport, 1934. 03. 22.
82 15.000 pengo: Debrecen, 1935, 0 2. 21. ; 12.000 pengo : Ne mzet i Sport, 1935. 09. 19.; 16.000
pengo : Denes Tamas - Peterdi Pal - Roch:v Zolt6n - Selrneci J6zse{: i.m.: 24B.
1l.'J Magyarorszagon a Hu ngari a ban futbal lnzo osztrak Wudi Muller et igazclasi dfja verse nyez hete tl csak Vincze lelepes i penzevel . (Denes Tamas - Peterdi Pcil - Rochy Zolt<i1l - Selmeci J6zse{:
i.rn.: 248 .)
~ Bri an Jon es ati gazolasa: T iszantuli Fu gget len Ujsag, 1938 . 0 7. 28 . Az Arnbrosiana ajan lata
Sarosin ak: Nemzeti Sport, 1935. 07. 19 .
ss N emcsak Debrecen ben tekintettek sc kaig videklesnek Nytregyhazat, Kisvard an m eg 192 5ben (!) is m egleh et 6sen lekezelden Irt ak a s za bolcsi megyeszekh elyr dl: "Nyfregyh:iza resz er dl a multban t enyleg allan doa n felt ekenykedest, melldzest tapasztal hattunk. Enne k meg is volt akknr a rnagyaraza ta. K isvarda rchamos fejlOdesnek iudul t, kereskedelmenek elenksege felul mul ta Nylregyha zaet, amely varas akko r meg csak gyermekkorat elte , mikor Kisvarda mar m int mea dvar os nagy
tcrtenelmi mdltra teki ntett vissza." (Felsd-Ssebolcs, 1925. 0 1. 08.)
$6 Nyi rvidek, 192 1. 04. 07 .
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mal vertek meg - sz6 szerin t - a nyiregyhazi fut ballistakat Kisvardan. Az atrocitas utan a nyiregyhazi keresked6k egyesii lete a de breceni keriilete t kerte a rra ,
h ogy h elyezze bojkott ala Kisvardat: " Hal a magyar lovagiassag, ha l a vendegszere tet, hoI a bajtarsiassag, kerdezzuk a kisvardai sportegyleteket. Nem gon doljuk,
hogy a mi fiaink test i epsege dragabb nekiink, mint egy kalandos kirandu las a
mindig veszelyes Kisvardara. Mi nem akarjuk elmond ani, meg egy ilyen gy6zelem ,
aztan elvesz tu nk. Mert mar csak az kovetkezik azut an, hogy a tudasban hatarozott folenyben lev6 jatek osainkat agyonii tik. Peldas elegte t elt kerunk a sportiigyek
fels6bb forumat ol, a debreceni keriilett61, mert ellenkez6 esetben sportbojkott ala
helyezziik Kisvardat, "87 Kct ev rrnilva tehat egy meglehet6sen ku lonos k6zeledesn ek leh et et t sze mtamija a keleti sportelet : 1925 ju niu saban ket valogatott merkdzest is ren deztek Kisvarda es Nyiregyhaza kozott. Az els6 - kisvardai - merkozes u t an egy szoka tlan kommentart kozolt a Nyirvidek: "Az a nem vart s mereteiben a megszokottat j6val felu lmulo meleg es baratsagos fogadtatas , amelybe n
a kisvardai sportkorok reszesitet tek a nyiregyhazi valogatott csa pat ot es csa pat
kise rdit, eloszlatta a ket varas kozott evek 6ta fen nal lo s az egye te mes sportra
cseppet se m h aszn os nezeteltereseket es a vasarnap megk 6t6tt sportbeke , melynek
tartossagat 6hajtjuk, hatalmas leptekkel visz i majd el6bbre a viragzasnak indul t
szabolcsi sportot. " 88 A Kisvardan megjelen6 Fels6-Szabolcs is hasonlokeppon kornrnentalta a m erkozest: ,.A j6 hangulatban lev6 tarsasagba n igen sok szep beszed
is han gzott el ugy a kisvardai ak mint a nyiregyhaziak reszerdl, melyeknek egy
resze azt bizonyitotta, hogy a moo nappal elfelejtete tt a rmilt kelleme tle n emleke,
es az iga zi sportbaratsag pecseteltet ett meg."89 A nyiregyha zi visszavago utan a
Kisvardai SE u gyvezeto elnokenek nyilatkozatabol mar a z is kideriilt , h ogy mi
al l az osszefogas hattereben : " Csak egyes iilt mu nkaval , megertessel fogjuk tu dni
felven ni igazan a harcot - termeszetesen csak mindig a sportszeniseg h at ar ain
belu l - Debrecen nel." 90 E varosko zi valogat ott rnerkozes el6tt nehany h et t el
jatszo tt ak Ie a botran yos DVSG-DMT K (10:0) merkozest, amivel a debreceni egyes iilet megel6zt e nyiregy haz i rivalisat. Val6szinii , hogy ekkor mar Kisvardan is
felisme rtck: 6k is keriilhet nek h asonl6 helyzetbe. Megkockaztathato azonban az
is: ebben az esetben egy uj identitaselem "sziileteser61" is sz6 va n. A helyi (nyir egyhaz i, kisvardai ) ident itast udat mellett (me ly egyarant sze mben all Debrecennel , de a mas ik varossal is) ekko r jeleni k meg a sportban a szabo lcsi -, illetv e a
szi nten Debrecenn el szemben me gfogalmazh at6 oidehi identitas.
Ahogy Nyiregyhaza es Kisvarda "egymasra talalt" , u gy alakult ki a n agyvarosi profi k1u bok szovetsege a huszas evek masodik felebe n. E varosok helyze te
azonban k6nnyebb volt, hisz mig a ket sza bolcsi te lepul es egymassal is rivali zalt,
a profik ezt megel6z6en se mmifele kapcsolatban nem voltak egymassal, viszonyu kat nem terheltek rossz emlekfi me rkozese k es verekedesek,
Meg 1926 vegen - a mikor a Bocskay a masodosztaly masodik h elyen vegzett
- a Sabaria levelben gratu lalt: "A videki sport fejleszt ese er dekeben me gtett
Nyirvidek, 1923. 07. 03.
Nytrvidek, 1925. 06. 14.
89 Fels6-Szabolcs, 1925. 06 . 1 l.
90 Nytrvidek, 1925. 06. 23.
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far ado zasnak gyiim olcse rern elhetoleg hamar meg fog erni es a szombat helyi sporttarsadalom neveben oszinten kivanjuk, hogy minel hamarabb az elsa osztalyban
egyutt kiizdhessiink idealjaink megvalositasa erdekeben. [...] Van szerencsenk mar
most felhivni figyelmiik et arra, hogy kozos erdeheinh meguedelmezesere (kiemeles
tolem - Sz. P.) mindenk or keszek vagyunk Oniiknek a tOliink t elheto med on segedkeze t nyiljtani."91 Az 1926/27-es masodosztal yii bajn oksagbol feljut6 debreceni
egyesii let nek a miskolci Attila kuldott iidviizlo taviratot : az Attila " barMi jobbot
nyiljtott a Bocskaynak, hogy a videk egyiittesen vehesse fel a hareot az onzo
pestiekk el szemben es szamit anak a szegediek es szombathe lyiek tamogat asara
is."92 A tamogatas nem is mar adt el: 1928 aprilisaban a Boeskaynak - szerintiik
igazsagtalanul - Bud apest en kellett Iejatszania a Hungaria elleni merkozeset, A
debreeen iek a szomb athelyi klubot kert ek, hogy az "a sportszeruseg neveben emeljen vetot az intezobizottsag elott "93, amit a Sabaria - bar eredrnen nyel nem
jart - meg is tett. 1928 nyaran a miskolei Attil a szoru lt segitsegre. Az egyesiiJet
kiesett az elsa osztalybol s azt kerte, hogy erneljek fel a liga letszamat , amit a
videki egyesiiJetek ta moga ttak is. A fovarosi klub ok azon ban megak adalyoztak a
letszarnemelest, ami a megsziinest is jelenthe tte volna a borsodiak szam ara, Az
Attila egyik vezetoje szerint "Onzetl en sport embern ek abba kell hagyn i a hiab avalo hareot, mert a pesti profi vezerek a maguk onzo, anyagias gondolkodas ukkal
gu nyosan es kozonyosen haladnak el a sajat hazajukban oly sokat jelentO videki
egyletek elet -halal kiizdelmei mellett . A magam reszer ol csak azt mondhatom,
hogy ilyen vezetOk mellett celtalan az Attila es minden videki egyesiilet tovabbi
kiizdelme."94 Az Attil a volt ugyanakkor az egyetle n videki esapat, amellyel nem
sikeriilt olyan j6 kapesolatot apolnia a Bocskaynak, mint akar a Sabari aval , akar
a Szegedd el. Ennek oka nyilvanvalo: Miskole es Debreeen kozott olyan minimalis
a t avolsag, hogy nerni rivalizalas kialakult a Boeskay es az Attila kozott, Ebbez
hozzajarultak az 1927/28-as bajnoksag utolso fordulojanak t ortenesei, A Boeskay
Ujpsste n jatszott, s gyoznie kellett ahhoz, hogy az bennmaradjon az elsa osztalyban. Az oszi merkozesuket is Ujpesten jatsz ott ak le, akkor a fovarosiak 9:3-ra
nyertek . Ezuttal azonban a debr eceniek 4:2-re gyoztek Budapest en az Ujpest ellen .
Ez azt jelentette, hogy a miskolei Attila esett ki az elsa ligab ol (ezut an kertek a
misk oleiak a letszarnemelest ), a Boeskayt pedig meggyamisitottak , hogy lefizett ek
a budapestie ket . A miskolciak ezzel felnigtak a videki klubok kozotti szimbolikus
szovets eget. Nem meglepo, hogy a Debreceni Fiiggetle n Ujsagban a miskolciakrol
ekk or jele nt meg egy eikk, ami a ket haboni kozotti legkernenyebb hangvete hi
iras volt, mely videki egyesuletrol - Nyir egyhazat is beleertve! - Debreeenben
napvilagot latott: "A miskolci drukker re tte ntOen Izlestelen . [...] Ha otthon arat
gyozelmet a csap ata, kepes ujsagot gyiljtani a tribimon es vadul orditani: igy eg
a legyozott ellenfel.95 Ha idegenben gydz, meg az aut6busz r61 is ordit , agal es az
!ll

Debr ecen i Hetfdi Ujsag, 1926. 12. 20.

92

Tisza ntuli H irlap , 1927. 06. 18.

93 Nemz eti Sport, 1928. 04 . 29.

Nemzeti Sport, 1918. 06. 27.
Kozepeuropai Kupa- merkcaesen a Bocskay legydzt e az cla sz bajnok 8 0 ·
logn at, a debr ecen i szu rkolok egy csoportja ~ nem u toljara - ujsagpapirt gyujtott ("F:g a Bologna!" ).
H4

95 Amikor 1934-ben

" FUT BAL L-V1DEKISEO" A KET HARDRD KOZO'j"r

1177

ujjaival mutatja a golaranyt . [... j A miskol ei drukker meg du rva is, ne m kepes
ellenallni iisztiinein ek, szam talanszor elOfo rdu lt , hogy debreeeni vendegeit inzultalta, megverte a z Attila-palyan, [...l A magyar sportnak igazan rna lesz be l61e,
h a az Attilat n em sike riil benntartani a z els6 osztalyban, hi szen akkor nem lesz
eleg alkalma a miskolci drukkernek, hogy Izlest, meltosagot , vendegszeretetet es
sports zerii seget tanuljon a debreceni paIyan." 96
A harmincas evek elejen els6sorban a Bocskay reven mar jelent6s sikereket
is erhettek el a videki egyesiiletek. Ez azonban nem jelentette a zt, hogy ellenerzesuk esiikkent voln a a fovarosi klubok irant, Nem t ulzas azt allitani, hogy 1930
a Bocskayrol szolt : el6sziir jtiniusban - a videki egyesii letek kiiziil elsokent megnyerte a Magyar Kupat, majd az 1930/31-es bajnoksag felidejeben a m asodik
he lyen vegzett , A fovaros i esap atok elleni sajt ot arnadas ok meg er6sebbe valtak,
A Bocskay egyik vezet6je a ku pagyiizelmet iinneplii vacsoran - mintegy m egszernelyesitve - a kupahoz intezte szavait: ..Az iden megr aztad magad, hatat fordi t ottal a fovarosnak, gerinces lettel , (kierneles t61em - Sz . P.) ott hagytad az elkenyeztetett kiirnyez et et es eljottel ide , videkre, Debreeenbe. [... j A deb re eeni futballcsapat az t hirdeti, [...J hogy itt nines onzes, de jelenti azt is, hogy ez a de breceni
hu musz tud lelkesiteni, fiatalsagaba emberfe letti eriit iinten i, mert meltoztassek
elhin n i, ho gy csakis a klub szine k, varosunk szinei , a kek-sarga szin az , a me ly
megi h lette a mi fiainkat es iiket nagy eredme nye k eleresere kepesite tte. "97 Az ev
vege n a szombat helyi Nyugati Ujsa gban je lent meg egy eikk , s az iras nem csak
abba] a szempontb61 erdekes, hogy szinte mal" serto hangn emben Ir a fovarosi
egyesiiletekriil, h an em jo peldaja annak is, hogy mennyire idegen a magyar fu t balltol a Dunantul- Ti szantu l rivalizalas, J ellem zii, hogy a ket vilaghaborti kiiziitt
ne m talalunk meg ket olyan videki egyesiilete t, amelyek kiiziitt olyan szivelyes
kapesolat lett volna, mint a debreeeni Bocskay es a szombathelyi Sabaria eseteben,
A viszony- melyet csupan a mar emlitett 1927-es botrany arnyekolt be - olyannyira
jo volt, hogy a Sabaria 1932-es megszunese utan a dunantuli egyesiilet fovarosi kepviseliije (tulajdonke ppen menedzsere, Herzog Edvin ) lett a Bocskay egyik elsoszamu
vezetiije. A Nyu gati Ujs:ig eikke:
"Bravo Bocskay !
..Debreeen derek tize negye nek tuze, lelkesedese att orte a pesti futballfrontot
s a Boeskay az iiszi forduki rnasodikja, Pompas ku zdokepesseg, lendiiletes akaras
juttatta a Nagyalfold fiait ada, hogy rna mar min t komoly baj nokjeliiltt el kell
szamolni a Bocskayval. A profi futb all harem eve eddi g n em volt mas: csak vetelkedese harem pest i esapat nak. Ferencvaros, Hung:iria, Ujpest valtogattak egymast a bajnoki sorrend elen. A pesti pajzsra emelt n agyok szekertoloja leh etett
minden mas egyiUtes, kiiliiniisen a videki . Eire tiirni, az elsiik kiiziitt helyet foglalni, meresz alom , vakrneroseg volt. S most a Bocskay - a feltiirekvii videki maga miigiitt hagyta az Ujpest et es a Ferencvarost. Ket dedelgetett kedvencet
Bu da pest amulva latja negyedik hel yen az iiszi fordulonak, Es a pesti futballsoron
It

A debrec en i sajtd a szurkclas e modja rol, az .jmpoaa ns latvanyrdl" (ekkor mar) dszin te csoda lattal
Irt .
96 Debreceni Ftigget len Ujseg, 1928. 06. 14.
97 Debrecen, 1930. 07. 03.
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van most siras-rrvas. Pedig nin es ok a siro abajgatasra, A videk sikere nem a
han yatlo labdarugas jele. A fut ballsport tijjaeledeset, megujhodasat jelente ne, ha
videki esapat vinne el a bajnoksag pal majat. A magyar futball dekadanciaja barmit irnak es mondanak Pesten - a pesti harrnak szer epvaltogat asa bajnoki
mezben. A Sabaria varo sab ol 6r6mme l ken ud vozolni a uidel: Bocskayjtinak sze p
es megerdernelt sikeret, Bravo Boeskay! Tempo Boeskay! Igen, bravozni es tempozni ken, mert a videk sike re az orsztig nagy tobbsegenek diadala (kiemolesek
tdlem - Sz. P.), Debrecen , Szeged, Pees es Szombathely sportszotarabol orokre ki
ken torolni a sport-defetizmust: nem akarunk bajnokok lenni! Le ke n vetkozni
ezt a sportszeriitle n rnentalitast , am ely alsorenduve, meltat lanokka sorozza a
videk reprezentan sait. Akarni a bajn oksagot, kiizdeni. hareolni erte: ez az egyen rangusag, az igazi, hamisitatlan ne mes vetelkedes valodi probatetele. Nem akarunk bajno kok lenni - ez lernondas, komolytalan verse nges: az obsktirus talmiak
bizonysaga. Ezert uzenjuk szivvel tapsolva Debreeennek: Bravo Boeskay!" 98
1931-ben a Boeskay - elso videki egyesule tkent - resz t vett a Kozepeuropai
Kupaban , majd az 1933/34-es bajnoksagban - szinten eloszor videkikent - dobogos helyezest ert eJ. Ez viszont azt jelentette, hogy, ha meg nem is szfinte k, de
lenyegesen lecs6kkentek a fovarosi egyesiiletek elleni kirohanasok. A Nernzeti Bajnoksag bevezetesevel pedig szinte teljesen bekes mederbe terelcdott a rivalizalas,
Az ellenseghep fenntartdsa

es a isirosol: sportfinanszirozasa

A futball (kulonosen a professzionista) mar a ket vilaghaboru k6z6tt is r endkiviil koltsegigenyes volt. Videken - Kelet-Magyarorszagon kulonosen - a sport
nehany rnecen asanak mozgtisithato wkeje keyes volt ahhoz, hogy az egyesiiletek
onfinanszirozoak legyenek. Mind Nyir egyhazan, mind Debrecenb en rajottek arra,
ha a varosok kozotti rossz "s portviszonyt" tudato san fenntartjak, illetve az eleve
meglevo rivalizalast kivetitik a sport r a, tigy nagyobb eselyuk lehet arra, hogy a
var os vezet oitol - akik egyebkent is sokszor nem keyes ellenszenvvel viseltettek
a rivalis te lepiiles irant - nagyobb tamogatasra szamithat nak . Amikor 1924-ben
a kerii leti vezetdsegbol kimaradtak a nyiregyhazi sportvezetok , a Nyirvidek igy
irt: "Az a ki nem rnondot t, de a debreeeni sportembere kben - kik soha meg felul
nem emelkedtek clubjuk erdekein, egy-ket vezet6 es a sportot a sportert szereto
embert kiveve - benn e16 osi, engesztelhetetlen gyulolet - aminek igaz, mar
nem sportbeli okai is uanno li - arra kesztet i Debreeen elvakult sporte mbereit,
hogy felaldozva a sport ot rnentsek ciubjaikat , mig menthet6k. [...J Most, amikor
varosunk ban felepul a masodik p:ilya is, s tel' fog nyilni a ne mes vete lkedesre,
am int sok mi ndenhen rohamosan. elhagyja Nyiregyluiza a ciois varost, (kiemelesek
t61em - Sz. P.) tigy fogja otthagyni Debrecen sportjat, a most mar ereje tud atara ebredt
szabolesi sport. Gyozni fog az igazi sportemberek v:illvetett munkaja!"99
Soha nem volt olyan szegeny az orszag es egyetlen varos sem, hogy akar
erejet meghaladoan koltson stadionepitesre, ha azzal egy (altalaban jobb helyzetbe n levo) r ivalissal szembeni Ielsobbre nduseget akarta bizonyitani. Amikor a le98 Nyugati Ujsag, 1930. 12. 22.
98 Nytrvidek, 1924. 03. II.

"FUTBALL-VlDEKlSEG" A KET HABORU KOZOTT

1179

nezett Nyiregyhaza volt az ellenfel, Debrecenben a varas vezetese nem faglalkazatt a palyak kerdesevel, Az 1920-as evek elsd feleben a DEAC epit ett palyat, a
koltsege kh ez Debreeen vezetese - mely nagyan rassz viszonyban volt ajabbaldali
egyete mi egyesiilettel - szinte semmilyen segitseget nem ad att (ak arcsak korabban a vasutas egyesiilet nek), egyediil a DTE palyafehijitasah oz jarult hozza erdemben. lOO Nyiregyhazan alapvetoe n mas volt a helyzet. Amik ar a nyiregyhaz i
es debreeeni egyesiiletek teljesen egyenran gii ellenfelekke valtak, a nyirsegiek
eldrctoreserol igy irt az egyik debreeen i napilap : "Ma mar a futballspa rt haz sak
pen z ken es a kiada sok talan meg a j6 jiivedelmii Nyir egyhazan sem fedezhetok
tis ztan a merkozesek beveteleibtil. Bizany Debrecenben csak a rit ka garas esurran,
mig Nyiregyhazan hatalmas iisszegeket tudnak megmazgat ni, pelda ra a Nyiregyhazi Torekves, amely riivid ido alatt a semmibOl palyat epitett es a tavasszal mar
tribiint is kesztttet az uj paIyajara." 101 Nyiregyhaza vezete sen ek sparthaz val6
hozzaal lasara a Torekves egyebkent is a legjabb pelda, Az iparasak k1ubja 1920ba n egyesiilt a Nyiregy hazi Vasutas SCovel. 1922-ben megalakult a nyiregyhazi
kere skedok spartegyesiilete , az NyKSE , elen Benes Kalm an polgar mest errel, Egy
ev rrnilva mar a Torekves es liz NyKSE lepet t fuziora, igy jott letre a karszak
egyik legeredrnenyesebb nyir egyhazi k1ubja a Kereskedok es Iparasak Sport E·
gyesiilete (NyKISEl. Egy ev rmilva mar palyat is epitettek (te ha t a fenti eikk
allitasaval ellentetben a palyat nem a Torekves, hanem az NyKISE epite tte ) a
BetWen utcan, ah al a helyi rangad6kat tobb ezer nezd eldtt jatszo ttak.
A videki pra fi egyesiilete k megalakulasukkor ugy kal kulaltak, hagy kepesek
lesznek iinmagukat eltartani. Alig neh any h6na pi rmikodes utan nyilvan valo volt,
hogy ez nem jarhato ut, s az eletben maradasra egyetle n lehetoseguk az, ha a
varostol anyagi tarn ogata st kap nak. Ket evi mfikodes utan a Boeskaynak mar
20.000 pen go tartoaasa volt, ekkor a k1ub vezetdi kozzetettek egy felhivast, melyben azt kertek , hogy a klubot szeretd emberek 1 pengot adjanak a Boeskayn ak .
A felh ivas sakat mand6 kornmentarja: "Remeljiik, hagy ez a tarsad alrni megmozdu las a varas urait is rab irj a arra, hogy - mint peldaul Miskolc, de a tobbi videki
varos is - a magaeva tegye ennek a csapatnak az ugyet , am elyhez a kek-sarga
szinek (vagyis Debrecen varas szinei - Sz. P.) diadala vagy kudarca kapesol6dik.
Eddi g a hivatalas var os meglehet6sen tavol tartotta magat a k1ub iigyeit61, most
azonban itt az ideje, hagy a hidegseget felalvassza az a forr6 szeretet, amely minden debreeeni szrvebe n lan gra lobbant a csapat derek, hosies fiai irant." 102 Segitseget tehat a helyi hatal omtol varhattak, ahal azonba n olyanok diintiittek sorsukrol, akik - ha egyaltalan nem tartot tak alantas dolognak a sportot - az
amat6ri zmust partfogoltak , A tamogatast igy is sok var as, ha vonakadva is, de
megadta. J 6 pelda erre felfogasra a debreeeni polgar rnest er; Vasary Ist van nyilatkazata (Vasary a Bocskay egyik elniike volt, s joreszt neki kiisziinhet6, hagy 1934ben felepul t az orszag els6 videki stadionja): .Amikor az egyesiiletb e elniiknek
felkertek, megmandtam, hagy hagyjan ak figyelmen kivul, mer t nekem mas a fel100 A varo s viszonya a palyaepitesekh ez: - DTE: Egyetertes, 1921. 07. 31., - DVSC, D EAC:
Tiszant uli HirJap, 1921. 08. 11.
101 Egyetertes, 1924. 12. 25.

102 Debrecen , 1928. 06. 2 1.
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fogasorn. En az egyletnek semmifele ugyeben reszt nem Yettem. Engem semmife le
ugyben fel nem ker estek. Amikor milam jartak, megigertern, hogy segite ni fogok
raj tuk, de csak an elkul, hogy az a varos ter here menjen. [...1 Sokkal nagyobb
jelentosegunek t artom a nemzet eleteben azt a sportot, ah ol nem fizetnek a jat ekosokn ak . Ezert a sportert t 6bbet vagyok hajlan do aldozni. Nem mond om, hogy
ezekn ek nem adok semmi t , de ha Igy mennek a dolgok, akkor nem vagyok haj lando
adni semmit sem." 103 Ennek a vonakodo, hab ozo allaspont nak nyilvan valoak a
gy6kerei. A he lyi vezet 6k nem tudtak azonosulni a profikkal, talan meg is vete ttek
a hivatasos labd arugokat , Viszont tudt ak , ez a sport ag mar nem a szazadelo igazabol nem sok embert vonzo at let ikai- vagy tornaversenyerol szol. A bajnoki merkozeseknek bajnoksagonkent t obb sza zezer nezoje, a sportujsagoknak t obb szazezer olvasoja volt, a napilapokban egyre na gyobb t er et kaptak a sport hirek : egy
videki nagyvaros sem tehette meg azt, hogy nem el azzal a lehet dseggel (kvaz i
varospropagandaval ), ami 1926-ban megadat ott neki. A debreceni Bocskay vezetdine k taktikaja igy el6sz6r az volt , hogy beszervezzek vezetosegeikbe a kors zak
jelentos ujsagiroit, s ezzel mintegy "keziikben tartsak" a helyi sajto t, velhetoe n
- hiszen nem lehet bizonyitani , hogy a beszervezes valoban taktika volt , s nem
csupan a veletlen, vagy egyeb tenyezo rmrve - ezert lett vezetosegi tag Beber
Laszlo, Tam assy Laszlo, R6m er Richard , Thury Levente, Farkas Lajos, Sz. Kovach
Irnre , s6t, egy izben meg a kesobb haborus bunoskent kivegzett Kolosvary-Borcsa
Mihal y is. A klub vezet 6inek ezek utan az volt a feladatuk, hogy egyreszt nivellaljak a Bocskay profi jelleget, masreszt a helyiek lokalpatr iota erzelmeire pr obaljan ak hatni. Az els6 volt a neh ezebb . Nehez ertelmezni az ujsagiro cikket, amikor
arrol irt, hogy Magyar orszagon a Bocskay mu ta tta meg, milyen a "becsiiletes
professzionalizmus", es a csapat nal csu pan ajelleg profi, a szellem azonban am at6r.104 A helyiek onerzetere k6nnyebb volt hatni, es Debrecenben ez kirlonos kepp
nem jelenthetett problemat, A magyar reformacio es a magyar fUggeti ensegi gondolat egyik legjelent6sebb kozpontja ban nem volt nehez az erze lmekre hatni, am it
segite tt az egyesulet igen talala elnevezese is (a nevada egy zsido ujsagiro, R6mer
Richard volt). Az egyik fovarosi csapat elleni merkozes el6tt megjelent buz dlto
ir as az egyik legjobb pelda arra , hogyan probaltak kiaknazni az egyesulet nevebol
adodo jelente startalmak at, s ezzel mintegy doppingolni a jat ekosokat (s emellett
a poten cialis mecenasokra is hatni): " kiizdjete k becsiilett el, harcoljat ok tiizes alfoldi veretekke l az utolso er6t6 kig, hogy megmutassato k kik vagytok, [...1 muta ssat ok meg, hogy bennet ek Bocskay acelos akarat a es er eje rejlik." 105
Az evente atutalt nehany ezer peng6 segely szinte elto rp ult a varos legnagyobb jelentose gii es erteku beruhazasa mellett. 1934-ben adtak at a 100.000
peng6 koltseggel felepult Nagye rdei Stadiont, mely 25.000 nez6 befogadasara a1kalmas, fuves tal aju palya volt.106 Min t az orszag els6 stadionjarol irtak a Buda103 Deb recen , 1928. 10. 02.

Debr ecen i Fuggetlen Ujsa g; 1932. 07, 13.
lOS Debr ecen, 1927. 10. 16.
106 A s tadionr61 reszlete sen: Herman n Lasz16: Magyarorszag csodaja lesz a debreceni Stadion.
In Debreceni Fiiggell en Ujsag, 1933. maju s 14.; S zegedi Peter: Volt egyszer egy Bocskay .. A Bocskay
Futball Club tarsadalomtorteneti megkczehtesben. In Debreceni Szeru!e. E~J8/4. .. 630-633.
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pesttel val6 rivalizalas legmonumentalisabb letesitrn enyerdl a debreceniek. A stadiont ugy terveztek, hogy viszonylag egyszenien 60.000 fer6h elyesse tudjak alakitani (Debrecen lakossaga alig haladta meg a 100.000 fot ). Fiives palya ekkor
meg a fOvarosban is ritkasagnak szamitott, de az is, hogy Debrecenben futballrnerkozest 6.000-nel tob b nez6 szu rkoljon vegig... Az alapvet6en tti lmere tezett bar kets egkivul eu ropai szinvonalu - stadionba meg villanyvilagitast is terveztek . I07 Miert kalkulaltak ugy, mintha egy gazdag, milIi6s metropolisznak epitenenek sportleteslt menyt? Az egyik ok praktikus: a gazd asagi valsag miatt a stadiont ins egm u nkaba n epitette k fel, vagyis ez az epitme ny felfoghat6 a New Deal
egyik legjelent6sebb kelet-rnagyarorszagi sre dmenyekent. A masik okr a talan leghatasosabban a stadiont bemutat6 iijsagcikk befejez6 sorai vilagttanak ra, mely
t obb mint egy evvel az atadas el6tt jelent meg a Debreceni Fiiggetlen Ujsagban:
.Legutobb Debrecenben jart M6ra Ferenc, az orsz agos hirfi szegedi ir6, aki vendeglatoival megtekintette az epul6 st adiont es az epp en ott tart6zkod6 Vasary
Istvan polglirmesternek gratulalva, elragadtatassal jelentette ki : - Ez az A1f6ld
csodaja, amelyhez hasonkit meg sokaig nem fog alkotni a magyar videk, M6ra
Ferencnek azonban nem volt igaza, mert a debreceni st adion nem az A1f6Id, hanem
Magyarorszag csodaja lesz, amelyn ek megbamulasara messze idegenb61 fognak
zar andokolni Debrecenbe. Debrecen varosa soha szebbet es maradand6bbat nem
alkot ha tott, mint ezt a stadiont , am elyr e joggal lehet buszkel "108

107 Ez is a "futball -videkiseg" resze: Kelet- es Eszak kelet Magyaror szag elsa stadic nvilagttasat
vegul va16ban Debrecenben valcsitottak meg. 1999 ·ben ...
108 Hermann LaszlO: t.m.
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