
Huczik Norbert — Szegedi Péter
Nyíregyháza labdarúgása a második
világháború elôtt

Az 1850-60-as évekre Angliában nagyjából kialakultak a futball máig érvényes leg-
fontosabb szabályai. A szigetországban sorra alakultak a klubok, az 1880-as évek-
ben már profi bajnokságot rendeztek az angolok. A sportág néhány évtized alatt
meghódította Nyugat- és Közép-Európát, megtörte a korabeli népszerû testedzô
sportok, a torna és az atlétika hegemóniáját. Magyarországon az 1890-es évek má-
sodik felében terjedt el az „angol rugósdi”, fôként Budapesten, de néhány vidéki
városban is alakultak klubok, illetve a már mûködô sportegyesületekben labdarúgó-
szakosztályok.
Vidéken a felvidékiek voltak a legagilisebb szervezôk. Jó példa erre, hogy az el-

sô, vidéki klubok közötti mérkôzést Pozsonyban rendezték, a helyi PTE az Eperje-
si TVE csapatát fogadta. Még a századfordulón futballozni kezdtek Szabadkán, Ba-
ján, Aradon, Komáromban, Sopronban, Kassán, Besztercebányán.1 Életképes, né-
zôket vonzó vidéki csapat azonban még a századelôn is ritkaságszámba ment. Mi-
közben a fôvárosban 1901-tôl bajnokságot rendeztek, egy-egy magyar-osztrák meccs-
re pedig ezrek voltak kíváncsiak, vidéken csak barátságos mérkôzéseket játszottak.
1907-tôl rendeztek vidéki kerületi bajnokságokat, s ezekben elsôsorban az aradi,
szabadkai, kassai, gyôri, kolozsvári egyesületek játszottak kiemelkedô szerepet, de
játéktudásuk így is jócskán elmaradt a fôvárosi klubok által képviselt nívótól.
A kerületek határait az elsô világháborúig többször átírták. 1919 és 1926 között,

a profizmus legalizálásáig hat kerületben bonyolították le a vidéki bajnokságokat
(nyugat, délnyugat, közép, dél, kelet, észak), ezeket a Magyar Labdarúgók Szövet-
sége kerületi alszövetségei rendezték. 1926-ban vezették be az immár valóban or-
szágos, profi bajnokságot, mellette mûködtek a regionális amatôr bajnokságok, hét
kerületben (a meglévô hat kerület mellett ekkor szervezték meg a budapesti amatôr
bajnokságot).
A mai Kelet-Magyarország klubjai elôször a közép-magyarországi bajnokságban

szerepeltek, majd amikor 1912-ben a korábbi kelet-magyar kerületet erdélyi kerü-
letté szervezték át, a kelet-magyarországi kerületi bajnokságban indultak. Az elsô
világháború elôtt a keleti bajnokság küzdelmeit két alosztályban bonyolították le, a
nagyváradi alosztályban nagyváradi és debreceni, az ungvári alosztályban ungvári,
szatmárnémeti és nyíregyházi klubok vettek részt. 1920-tól az MLSZ kelet-ma-
gyarországi kerületének új határa délen Berettyóújfalu, nyugaton Törökszentmik-
lós, északon Kisvárda volt. Az egységes (egycsoportos) kerületi elsô osztály alatt há-
romcsoportos másodosztályban — kunsági, debreceni és szabolcsi alosztályban — ját-
szottak a csapatok.

A nyíregyházi futball születése
A régió futballjának mozgatórugója az elsô világháború elôtt Debrecen és Nagy-

várad rivalizálása volt. Az ungvári alosztály legerôsebb csapatát az Ungvári AC állí-
totta ki, Nyíregyházáról csupán egyetlen klub, a Nyíregyházi Torna és Vívó Egylet
(NyTVE) vett részt a bajnokságban. Az NyTVE a város régi tornaklubja volt, egyi-
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ke azon hagyományos egyleteknek, melyek a kiegyezés után sorra alakultak az or-
szág kisebb-nagyobb városaiban, és céljuk elsôsorban a Jahn-féle német szertorna
mûvelése volt. Ezek a klubok ugyan élen jártak a futball hazai meghonosításában is,
de exkluzivitásuk, polgári jellegük miatt korántsem tartoztak a legnépszerûbb fut-
ballklubok közé.
Az NyTVE szervezôi 1887-ben, a Nyírvidék címû lapban tették közzé felhívásu-

kat: „Vívó és Torna Egyesület czímen atlétikai klub van alakulóban városunkban. A
tagok gyûjtése czéljából körözött ívet mintegy 70-en írták már alá, ez urakon kívül,
fölkéretnek mindazok, kik e nemes sport iránt érdeklôdnek, […] a gimnázium dísz-
es tornacsarnokában alakulásra megjelenni szíveskedjenek.”2 A Sport-Világ egyik
hét évvel késôbb megjelent cikke szerint a klubot 1887. október 31-én alapította „44
intelligens férfi: orvosok, bírák, tanárok, ügyvédek, állami tisztviselôk”. Az egylet
elnökének dr. Jósa András orvost választotta, a Fôgimnázium igazgató tanácsa pe-
dig az egyesület rendelkezésére bocsátotta tornacsarnokát. Ám a klub csupán há-
rom évig mûködött. A Sport-Világ szerint mûködésüket Chappon Károly vívómes-
ternek köszönhették, akit a nyíregyházi ágostai evangélikus gimnázium ideiglene-
sen alkalmazott, de miután állása megszûnt, az egyesületi élet szünetelt.
A századfordulóig a források szerint korcsolyáztak, vívtak, tornáztak és teniszez-

tek Nyíregyházán, a futball azonban, más hasonló adottságú városokhoz hasonlóan,
valamivel késôbb honosodott meg a szabolcsi megyeszékhelyen. Mint sok települé-
sen, az elsô futballmérkôzést Nyíregyházán is diákok rendezték. 1905 nyarán, a ma-
gát „Csatárnak” hívó szerzô a Nyírvidékben lelkesen írt az új sportról. A cikkbôl
nem derül ki, hogy kik voltak a város elsô labdarúgói, feltételezzük, hogy az evan-
gélikus gimnázium tanulói alkották az elsô csapatot: „Városunk erôteljes fiatalsága
már régebben szövetkezett egy egészséges eszme érdekében, s valóban lelkesen is
igyekszik az ügyet a footballozás ügyét minél jobban elômozdítani. Hetenként há-
romszor, kedden, csütörtökön és szombaton ruganyos lépésû ifjakat láthat a figyel-
mes járókelô a vásártér felé sietve. […] A pálya ugyanis ott van, a játéktérnek neve-
zett s a gimnázium növendékei által használt részén a vásártérnek, a katonai lovag-
ló-tér mellett. Itt gyûlnek össze ifjaink s áldoznak a sport nemes élvezetének, még
pedig a football sportnak.”3

Az elsô nyilvános nyíregyházi futballmérkôzést 1905. augusztus 12-én rendezték,
de egyesületi keretek között csak évekkel késôbb kezdték ûzni a játékot. Az NyTVE
1905. december 30-án újjáalakult, a torna minden válfajának mûvelését tûzték ki
célul, viszont szûkös anyagi helyzetük miatt eleinte csak szertornával, vívással, at-
létikával és céllövéssel tudtak foglalkozni. 1907. június 2-án rendeztek elôször atlé-
tikai versenyt a városban, amelyen a helyi sportolókon kívül debreceni, kassai, nagy-
váradi és kolozsvári egyesületek képviselôi is részt vettek.4 A Nyíregyházán rende-
zett elsô, klubok közötti labdarúgó-mérkôzés is egy atlétikai versenyhez kötôdött:
1907. november 3-án egy versenysorozat keretében találkozott az NyTVE labdarú-
gó csapata a Debreceni Torna Egylettel.5

A csapat alkalomszerûen játszotta mérkôzéseit, a források tanulsága szerint ekkor
még igen szerény színvonalon szerepelt a kék-fehér csapat, például 1908 nyarán 10:0-
ra kaptak ki a szintén szolid játékerôt képviselô Debreceni TE-tôl.6 A futball nyír-
egyházi elterjedését az is gátolta, hogy csak 1910-ben készült el a klub pályája. A vá-
rosi közgyûlés 1907. szeptember 20-án döntött arról, hogy a Bujtosi ligetben 3500
négyzetöl területet különítenek el az építkezésre.7 Elkészült egy negyed mérföldes
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futópálya, két teniszpálya, valamint egy súlydobó és egy gerelydobó állás is, végül a
pályát és a hozzá tartozó tribünt 1910 októberében adták át.8

1911 nyarán alakult meg az NyTVE futballszakosztálya, melynek fô szervezôje a
szakosztályt még hosszú éveken át irányító dr. KrómyKároly volt.9 A vezetôség fel-
legvára a Selyem utcában dr. Sasi Szabó László ügyvédi irodájában volt, a csapatot
Thaisz Kálmán evangélikus tanító, az Újpesti TE egykori labdarúgója edzette.10 Az
NyTVE eleinte csak barátságos mérkôzéseken szerepelt, 1912-ben vett részt elôször
a kelet-magyarországi kerületi bajnokság ungvári alosztályában. Ekkor a labdarúgó
szövetség át akarta írni a nagyváradi és debreceni klubok által dominált kerület ha-
tárait, és egy csoportba sorolta volna a debrecenieket a nyíregyháziakkal. A debre-
ceniek a bajnokság nívóját féltették a tervtôl: „Kérdjük: mi érdekességet fog talál-
ni a debreceni publikum a debreceni egyletek és NYTVE közti bajnoki mérkôzése-
ken. A két legerôsebb debreceni mérkôzéseinek megtartásával (DTE és DKASE — a
szerzôk) eldôlt e rész bajnoksága, tovább nem érdemes kijárni a mérkôzésekre, mert
nincs mit látni, nincs küzdelem.”11 A keleti kerületet így kettéosztották, az NyTVE
a keleti kerület ungvári alosztályába került, ahol az 1912/13-as bajnokságban az Ung-
vári AC mögött a második helyen végzett.

A fellendülés korszaka
Az elsô világháború elôtt ugyan csak az NyTVE futballcsapata szerepelt a kerü-

leti bajnokságban, de két másik sportegyesületnek is volt labdarúgó-szakosztálya.
1912-ben a helyi kereskedôk alapítottak sportegyesületet, mely kezdetben az NyKI-
SE, 1913-tól az NyKASE (Nyíregyházi Kereskedelmi Alkalmazottak Sport Egyesü-
lete) nevet viselte.12 A szintén 1913-ban alakult Nyíregyházi Atlétikai Clubban is
futballoztak, de a háború alatt szünetelt a kerületi bajnokság, s a határmódosítások
miatt 1920-tól egy teljesen átszervezett kerületben éledt újjá Kelet-Magyarország
labdarúgása.
Korábban Nagyváradon volt a Magyar Labdarúgók Szövetsége (MLSZ) kelet-

magyarországi kerületének székhelye, a háború után az irányítás Debrecenbe ke-
rült, a Nagyvárad—Debrecen rivalizálást pedig hamarosan Debrecen és Nyíregyhá-
za párharca váltotta fel. Pedig 1920-ban még nem lehetett sejteni, hogy a két város
között valaha is komoly versengés lesz. 1920 tavaszán rendeztek elôször kerületi baj-
nokságot, külön debreceni és nyíregyházi csoportban. A nyíregyházi csoportban az
NyTVEmellett két kisvárdai csapat szerepelt, s a nyíregyháziak csak a második he-
lyet szerezték meg a KSE mögött. Az 1920/21-es, immár egységes keleti bajnokság-
ban hat klub indult, az NyTVE utolsó lett, miután öt debreceni csapat is erôsebb-
nek bizonyult a szabolcsiaknál. Az 1921/22-es bajnokságban az utolsóelôtti, 7. helyen
végzett az NyTVE, miközben a Kisvárdai SE bronzérmet szerzett.
A fordulópontot az 1922/23-as bajnokság jelentette, amikor az NyTVE harma-

dik, a Nyíregyházi Törekvés pedig hetedik helyezést ért el az ekkor már kilenccsa-
patos keleti bajnokság elsô osztályában. Az ország nagyobb településein, fôként me-
gyeszékhelyein már a tízes évek elején viszonylag pezsgô futballélet folyt, egy-egy
rangadóra akár négy-ötezren is elmentek. Ez nem jelentette azt, hogy e városok na-
gyobb klubjai eséllyel vehették volna fel a küzdelmet a fôvárosi klubokkal. A húszas
évek elsô felében azonban a nagyobb vidéki klubok már elérték a budapesti elsô osz-
tály nívóját (például a Szegedi AK, Szombathelyi AK, Diósgyôri VTK, Debreceni
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VSC), a kisebb városokban pedig újabb klubok alakultak, és a meccsekre is egyre
több nézô volt kíváncsi.

Így volt ez Nyíregyházán is, ahol 1919-ben a helyi iparosokmegalakították a Nyír-
egyházi Törekvés Sport Egyesületet, illetve ekkor alapították a Nyíregyházi Vasutas
Sport Klubot is, amely 1920 nyarán beolvadt a Törekvésbe.13 A klub a keleti kerü-
leti bajnokság második osztályában indult, amit az 1921/22 nyarán meg is nyert. Az
egyesület 1922 decemberében kérelmet nyújtott be a városi tanácshoz, hogy a régi
vásártéri „Sárga kocsma” melletti városi földön sporttelepet létesítsen, mivel saját
pálya nélkül az egyesület összes pénzét felemésztette a pálya bérlése.14 Többszöri ké-
relmezésre végül a városi tanács a gimnázium játszótere mellett, az Orosi úton egy
5000 négyzetöl nagyságú területhez juttatta a klubot.15

A két világháború közötti idôszak legnépszerûbb és legeredményesebb nyíregy-
házi csapata, az NyKISE elôdje, a Nyíregyházi Kereskedôk Sport Egyesülete 1922.
február 26-án alakult meg a városháza nagytermében. A klub díszelnökévé Bencs
Kálmán polgármestert, ügyvezetô elnökké Hoffer Bertalant, ügyvezetô alelnökké

Sportáru-hirdetés a Nyírvidék-ben

A nyíregyházi Törekvés csapata 1920-ban
(Hargitai(Hell) Lajos, a Törekvés kapusának hagyatékából)
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pedig Smiják Jánost választották (a forrásokból nem derült ki, hogy az egyesület az
1913-ben alapított NyKASE jogutódja, vagy új sportklub volt-e).16 Az NyKSE lab-
darúgói az NyTVE pályáján tréningeztek, elsô mérkôzésükön 8:0-ás vereséget szen-
vedtek a késôbbi legnagyobb helyi riválisuktól, az NyTVE csapatától. 1923 októbe-
rében a Törekvés és az NyKSE fuzionált, így alakult meg a Nyíregyházi Kereskedôk
és Iparosok Sport Egyesülete, az NyKISE. A két klub nem csak neveit, de színeit is
összeolvasztotta. A zöld-fehér NyKSE és a fekete-fehér Törekvés is „vitt magával”
egy-egy színt az NyKISE-be, így a klub tagjai zöld-feketében sportoltak.17

Az új egyesület biztos anyagi és társadalmi háttérrel rendelkezett, így hamarosan
az NyTVE legfôbb helyi riválisává vált, bár a bajnokságban elôször csak az 1927/28-
as idényben tudták a legrégebbi nyíregyházi csapatot megelôzni. A két klub a váro-
si társadalom két különbözô csoportjának reprezentánsa volt, az NyTVE-t a városi
elit képviselôjének tartották, az NyKISE-t kereskedôk, iparosok, kispolgárok tá-
mogatták. Az NyKISE, néhány hónappal a kereskedôk és az iparosok klubjának fú-
ziója után pályát épített. Smiják István építômester, a csapat alelnöke, az Iparosok
Lapjában kérte a csapattal szimpatizálókat, hogy járuljanak hozzá a pálya építésé-
hez.18 Néhány hónappal késôbb már át is adták a pályát a mai Kertvárosban, az új
sportlétesítményt egy NyKISE—NyTVE mérkôzéssel avatták fel.19

A Nyíregyházi Bôripari Sport Egyesület volt a város harmadik jelentôsebb sport-
egyesülete a két világháború között. A klub tulajdonképpen az NyKISE-nek kö-
szönheti létét, amikor ugyanis az NyKSE 1923-ban fuzionált a Törekvéssel, a ke-
reskedôk néhány tagja ellenezte az egyesülést és 1924. április 6-án új egyesületet ala-
pítottak.20 A „Bôrösök” bemutatkozó mérkôzésükön Nagykálló csapatát verték 3:0-
ra.21 Az egyesület budapesti és nyíregyházi csapatoktól igazolt játékosokat, az ama-
tôr szabályok megszegése miatt az NyKISE 1924 júliusában fel is jelentette a klubot.
A Bôrös csapata ennek ellenére indulhatott az 1924/25-ös kerületi bajnokság máso-
dik osztályában, amit meg is nyert. A keleti élvonalban már nem szerepeltek ilyen
jól, elsô idényük végén, 1926-ban kiestek. A klub 1927-ben a NyÖTSE nevet vette
fel (Nyíregyházi Össziparosok Törekvés Sport Egyesülete), és 1929-ben jutott fel is-
mét az elsô osztályba.

Rivalizálás Debrecennel
A futball népszerûségének egyik legfôbb mozgatórugója az volt, hogy a mérkô-

zések gyakran különféle „szembenálló” társadalmi (felekezeti, etnikai, politikai, re-
gionális) csoportok közötti ellentéteket reprezentáltak, s ezáltal kiváló alkalmat te-
remtettek a kollektív identitás átélésre. E derbik — ahol nem „pusztán” sportolók, ha-
nem csoportok vívják szimbolikus küzdelmeiket — még ma is szerte a világon az át-
lagosnál több nézôt vonzanak a stadionokba. A magyar futball történetében is több
ilyen rangadó ismert. Az FTC és az MTK versenyfutásának kezdete a 20. század tí-
zes éveire tehetô, az Újpest és az FTC rivalizálása a húszas-harmincas évek fordu-
lóján kezdôdött, a szombathelyi Haladás és a Zalaegerszegi TE szembenállása 1945
után született. Keleten Debrecen és Nyíregyháza csapatai a húszas évek eleje óta
folytatják küzdelmeiket a régió feletti szimbolikus hatalomért.22

Az 1922/23-as bajnokságig a nyíregyháziak nem veszélyeztették a debreceniek
dominanciáját. A Debreceni Vasutas SC sorra nyerte a kerületi bajnokságokat, és a
dobogós helyekért is debreceniek küzdöttek. A hajdúsági megyeszékhely klubjai
között — ellentétben a nyíregyházi csapatokkal — rendkívül feszült volt a viszony, a
debreceni meccseket gyakran tarkították erôszakos összecsapások,23 és a szövetségi
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hatalomért is éles csatározások folytak. A labdarúgó szövetség ugyanis évente vá-
lasztott tanácsot és döntéshozó szerveket, s azok a klubok, illetve klubkoalíciók,
amelyek az MLSZ kerületi tanácsában, illetve a fegyelmi bizottságban irányítani
tudtak, a „zöld asztal” mellett is kedvezô helyzetbe hozhatták egyesületüket.
1922-ben az NyTVE elsô ízben gyôzte le a késôbbi bajnok DVSC-t, ami megsok-

szorozta a nyíregyháziak önbizalmát: „Nem kap már ki az NYTVEKisvárdától, s a
gôgösen fölényeskedô és vitéz debreceniek is megtanulják lassan-lassan becsülni és
tisztelni elsôsorban az NyTVE révénmindazt, ami csak a nyíregyházi football sport-
tal összefüggésben van. Dereng már Nyíregyháza sportege s mi hinni kezdünk ab-
ban, hogy az égboltozat egész ki fog tisztulni s a glória dicsfénye egyszer már miránk
fog ragyogni.”24 A nyíregyházi klubok egyre többet invesztáltak a labdarúgásba. Az
NyKISE pályát épített, az NyTVE pedig 1921-ben Guttmann személyében az FTC-
bôl csábított el egy ifjúsági játékost, aki hamarosan az egyik legjobb nyíregyházi lab-
darúgóvá fejlôdött.25 A jelentôs anyagi invesztícióknak látványos hatása volt: az
1924/25-ös kerületi bajnokság második és a negyedik helyén is nyíregyházi csapat
végzett.26 A két város ekkoriban kiteljesedô rivalizálásának tétje viszont már nem-
csak az volt, hogy melyik városnak jobb a futballja, a nyírségiek jobb szereplésük-
nek megfelelô irányítást kívántak a kerület vezetésében is.
A nyíregyházi futballklubok növekvô sikereit a debreceniek csupán azzal tudták

ellensúlyozni, hogy a kerület vezetését nem engedték ki a kezükbôl, s gyakran olyan,
a sportszerûség kereteit átlépô döntéseket hoztak, amelyek nemcsak a nyíregyházi-
ak önérzetét, de anyagi érdekeit is súlyosan sértették. Az 1922-es és 1923-as kerüle-
ti közgyûlésre el sem utaztak a nyíregyháziak, így a vezetésbe csak elvétve került
nyírségi sportvezetô. A keleti kerület 1924-es közgyûlésén sem választottak nyír-
egyháziakat a vezetôségbe. A Nyírvidék valóságos vádiratot fogalmazott meg a deb-
receniek ellen: „Az a ki nem mondott, de a debreceni sportemberekben — kik soha
még felül nem emelkedtek clubjuk érdekein, egy-két vezetô és a sportot a sportért
szeretô embert kivéve — benn élô ôsi, engesztelhetetlen gyûlölet — aminek igaz, már
nem sportbeli okai is vannak — arra készteti Debrecen elvakult sportembereit, hogy
feláldozva a sportot mentsék clubjaikat, míg menthetôk. Mit nekik magyar sport!
Debrecen sportja gyôzzön Nyíregyháza fölött! […] Nem tenger választ el bennün-
ket Debrecentôl. A másodosztályt képviselô szabolcsi csapatok csak akkor vannak,
ha kerületi díjakat kell fizetni. Ha jogok illetik ôket, akkor nincsenek. Bizony azt hi-
szem, Debrecen sporttársadalma a gyûlölet tengerét helyezte el közöttünk. Nem
most! Ez csak utolsó jelensége a szabolcsi sport elleni hadjáratnak. […] Most, ami-
kor városunkban felépül a második pálya is, s tér fog nyílni a nemes vetélkedésre,
amint sok mindenben rohamosan elhagyja Nyíregyháza a cívis várost, úgy fogja ott-
hagyni Debrecen sportját, a most már ereje tudatára ébredt szabolcsi sport.”27

A nyíregyháziak két okból is súlyos kudarcként élték meg távoltartásukat a ke-
rület vezetésétôl. Az egyik ok szimbolikus: hiába szerepeltek egyre jobban csapata-
ik a bajnoki küzdelmekben, amikor sorozatosan kimaradtak képviselôik a kerület
vezetésébôl, akkor számukra ennek az volt az üzenete, hogy a debreceniek nem is-
merték el ôket ellenfélnek, vagyis egyenrangú vetélytársnak. Mindezen túl volt egy
másik, praktikus oka is annak, hogy a nyíregyháziak nehezen viselték mellôzésüket
a kerületi vezetésbôl, hiszen e pozíciók korántsem voltak jelképesek. 1922 és 1926
között több olyan, a nyíregyháziakra nézve méltánytalan döntést is hozott a debre-
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ceni székhelyû vezetés, amit a szabolcsiak kivédhettek volna, ha megfelelô számban
kerülnek be a kerületi tanácsba és a Fegyelmi Bizottságba.
1922 tavaszán 11:10 arányban új bajnoki beosztást fogadott el a kerület, eszerint

a bajnoki küzdelmeket debreceni, kunsági és szabolcsi csoportban folytatták volna
(a határozatot késôbb visszavonták). A Debrecenben megjelenô Keletmagyarorszá-
gi Sporthírlap szerint az új beosztás „csupán a debreceni csapatok önös anyagi ér-
dekeit védi, ellenben a jó classisu vidékünknek egyenes megölôje.”28 Két év múlva
robbant ki az elsô, igazán komoly, anyagi természetû konfliktus. Debrecenben a fut-
ball vonzereje évrôl évre csökkent, így a kluboknak egyre nagyobb deficittel kellett
megküzdenie. Nyíregyházán viszont Debrecen volt az „attrakció”, s a nyírségi fut-
ball épp akkor erôsödött meg, amikor a debreceni egyre súlyosabb anyagi gondok-
kal küszködött. 1924 nyarán ezért a kerület vezetése úgy döntött, hogy ezentúl a baj-
noki találkozókat „közös kasszára” kell megrendezni, vagyis a hazai és a ven-
dégcsapatnak osztoznia kellett a bevételen (korábban a vendéglátó klubé volt a tel-
jes bevétel). Ez a döntés azoknak a kluboknak kedvezett, akik vendégszereplése nagy
tömegeket mozgatott meg, de hazai fellépéseiket saját drukkereik közönye kísérte —
s ekkoriban a debreceni csapatok nyíregyházi vendégszereplése vonzotta a nézôket.
A debreceni irányítású kerületi vezetés érvelése szerint a nyíregyháziak a debrece-
nieknek köszönhették a nagy bevételeket, ezért jogos az osztozkodás, ráadásul a baj-
noki rendszabályok is ezt írják elô. Az NYTVE válaszul bejelentette, ha a debrece-
niek keresztülviszik tervüket, akkor önálló kerületet hoznak létre. Az ügyre végül
az MLSZ leirata tett pontot. A szövetség szabályzata ugyanis lehetôvé tette, de nem
írta elô kötelezôen a közös kasszát, vagyis arról az egyesületeknek egymás között
kell megegyeznie. Így a kerületi vezetés kénytelen volt visszavonni határozatát.29

1924 végén, az 1924/25-ös bajnokság ôszi zárásakor két nyíregyházi egyesület vég-
zett a tabella élén, amit a debreceni lapok fájdalmasan vettek tudomásul: „Debre-
cenben nem kezelik annyi szeretettel és hozzáértéssel a sport ügyét, mint Nyíregy-
házán”, „a lenézett vidék, bár a sportkerület igazán nem támogatta, erôre kapott és
nyakára nôtt Debrecennek” — írta a Debrecen illetve a Hajdúföld.30 A Keletma-
gyarországi Sporthírlap „Nyíregyháza?” címû cikke szerint „Debrecen minden csa-
pata bajnokaspiránsnak kiáltotta ki magát […] de nem a pályán, hanem a zöld asz-
talnál. Nyíregyháza nem számított, hiszen az csak vidék.”31 A Nyírvidék publicistá-
ja természetesen bizakodó volt: „meg kell tartanunk ezt a fölényt sporterkölcsökben
és sportszellemben, mert […] ha ezekben fölülmúljuk Debrecen sportját, […] hang-
gal és a zöld asztalnál talán túlszárnyalnak is bennünket, a zöld gyepen nem fognak
fölébünk kerülni”.32

Rövidesen kiderült: a debreceniek a zöld asztalnál, és ennek köszönhetôen a zöld
gyepen is legyôzik a nyíregyháziakat. Az 1925. februári kerületi közgyûlésen a 15 ta-
gú tanácsba a bajnokság élén álló két nyíregyházi klub egy-egy jelöltje került csak
be — egyikük tiltakozásul le is mondott —, a 35 tagú teljes vezetôségbe pedig 30 deb-
recenit választottak be.33 A közgyûlési választásra válaszul a nyíregyházi egyesüle-
tek egy általuk sérelmezett fegyelmi ügy miatt az MLSZ Országos Vidéki Tanácsá-
hoz fordultak, és indítványozták, hogy az függessze fel a kerület autonómiáját — va-
gyis a legsúlyosabb büntetést kérték a debreceni vezetésre. 1924 novemberében tör-
tént, hogy a Nyíregyházi TVE—Debreceni KASEmérkôzésen két játékos összevere-
kedett, s mivel a nézôk a pályára özönlettek, a rendôrségnek kellett rendet tennie.
A debreceni játékos minimális büntetést kapott, a nyíregyháziak egyik legjobbját, a
centercsatár Guttmannt viszont hosszú eltiltásra ítélték, ráadásul a nyírségiek óvá-
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sát a kerület két hónapig nem továbbította az Országos Vidéki Tanácshoz. Ilyen pus-
kaporos hangulatban került sor a DVSC—NYTVEmérkôzésre, melyet 5000 (köztük
400 nyíregyházi) nézô elôtt a debreceniek 5:0-ra megnyertek, és be is érték vetély-
társukat. A végsô gyôzelemhez viszont az utolsó fordulóban a DVSC-nek legalább
7:0-ra kellett megvernie a DMTK-t, amely a bajnokság során soha nem kapott egy
mérkôzésen két gólnál többet. Azt a vasutas DMTK-t, mellyel egy téli döntés kö-
vetkeztében a mérkôzés — vagyis a szezon utolsó bajnoki találkozója — után a DVSC
fuzionált. A keleti kerület (melynek vezetôsége negyedét tették ki a két vasutas klub
képviselôi) tétlenül nézte, hogy egy olyan mérkôzés döntsön a bajnoki címrôl, ahol
mindkét félnek az volt az érdeke, hogy a DVSC nagy gyôzelmet arasson. Ezek után
nem is meglepô, hogy a DVSC 10:0-ra lelépte ellenfelét… Az egyik debreceni lap
szerint a DMTK játékosai „az ellenfél kapuja elôtt a legjobb helyzetekben szándé-
kosan félrerúgták a labdát — sôt egy Bajkay nevû játékos ugyancsak szándékosan sa-
ját hálójába rúgta a labdát, aminél közönségesebb és durvább sportszerûtlenséget
még sohasem láttunk.” Az újságíró megjegyezte: „Sóvárogva vártuk a DVSC-nek,
mint Debrecen képviselôjének bajnokságát Nyíregyházával szemben — most mégis
kijelentjük: inkább veszett volna el a bajnokság, mint egy ilyen gyôzelemmel kiví-
vott elsôség.”34

A két város klubjainak viszonya ekkor már annyira elmérgesedett, hogy a kerü-
leti vezetôség súlyos döntésre szánta el magát. A Debrecen szerint „a debreceni egye-
sületek nem hajlandók tovább tûrni azt a terrorisztikus modort, amellyel a nyír-
egyházi egyesületek minduntalan fellépnek és a nyíregyházi sajtó kíméletlen hang-
ját, amely fô okozója annak, hogy a két város között elvadult a viszony”.35 Egy 1925
végén hozott döntés szerint 1926 ôszétôl külön debreceni és szabolcsi bajnokságot
rendeznek, mivel — az indoklás szerint — „a debreceni és nyíregyházi sportkörök kö-
zött az ellentétek annyira kiélesedtek, hogy a nagyobb sportolás lehetôségét csak így
lehet biztosítani.”36 A DEAC kivételével az összes debreceni egyesület támogatta a
döntést. A Szabolcs publicistája úgy vélte, a terv kitalálói „elvakult gyûlölôi Nyír-
egyháza sportjának”.37 A szétválasztást azonban nem valósították meg, 1926 nyarán
bevezették a hivatásos bajnokságot, amely a Debrecen—Nyíregyháza rivalizálást is új
mederbe terelte.

Nyíregyháza futballja a profi korszakban
Budapesten már a századforduló után pár évvel nyílt titok volt, hogy a tehetô-

sebb klubok fizetnek játékosaiknak, amivel megsértették az amatôrizmus szabálya-
it. Az álamatôrség a húszas évek elején már a vidéki klubokat elérte, de a profizmus
legalizálására csak 1926-ban került sor. A korábbi kettôs struktúra megváltozott:
korábban az „országos” bajnokságban csak budapestiek indulhattak, 1926-ban meg-
alakult a profiliga elsô és második osztálya, az amatôr egyesületek pedig változatla-
nul regionális alapon szervezett bajnokságokban indultak.38

Debrecenben fôként a DVSC játékosaira építve alapították meg a Bocskai FC-t39,
a klub a profi másodosztályban indult, 1927-tôl pedig megszûnéséig, 1940-ig az él-
vonalban szerepelt. A debreceni futballbarátok a Bocskaira voltak kíváncsiak, a he-
lyi amatôr klubok pedig meggyengültek, ami a nyíregyháziakat is hátrányosan érin-
tette, hiszen a nyírségi futball fejlôdését nagyban befolyásoló Debrecen—Nyíregy-
háza rivalizálás 1926-ban gyakorlatilag megszûnt.
Nem meglepô, hogy Bencs Kálmán, Nyíregyháza polgármestere egy ízben azt

mondta, egyetlen dolgot irigyel Debrecentôl, a Bocskai FC-t.27 1927-ben Nyíregy-
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házán is felmerült, hogy alapítsanak ôk is profi egyesületet: „Ha Szombathely, Sze-
ged, Miskolc, Debrecen, Kaposvár, úgy Nyíregyházának is ott kell lenni a vidék fut-
ballsportjáért küzdôk soraiban! Ha számszerûleg kevesebben is, de a múltban min-
dig megmutattuk, hogy szívvel-lélekkel dolgozva hallatunk sportmunkánkról. Hosz-
szú idôk nehéz munkájával mi is kijártuk az alsóbb osztályokat, predesztinálva érez-
zük magunkat, hogy felsôbb osztályba léphessünk!”40 Alig telt el azonban néhány
nap, s Debrecenben már arról beszéltek, hogy „Nyíregyházán a mozgalommal kap-
csolatban nincs szó komoly ember komoly akciójáról. Bevégeztetett...”41 Valóban
nem volt komoly a szervezkedés, érdemi vita tulajdonképpen csak arról szólt, hogy
meg sem született egyesület a Szabolcs FC vagy a Bessenyei FC nevet kapja...42

Mindez azt jelentette, hogy a nyíregyháziak könnyedén nyerték az amatôr kerü-
leti bajnoki címeket, ahogy egy debreceni lap nem kevés malíciával írta, „a vidék
mohón vetette rá magát a gazdátlanná vált prédára, az árván maradt bajnokságra.”43

Az 1926/27-es kerületi bajnokság elsô helyén az NyTVE, a második helyen az NyKI-
SE végzett, az 1920 és 1926 között öt bajnoki címet szerzô DVSC csak harmadik
lett. 1926 és 1939 között az NyKISE négy elsô, négy második és egy harmadik, az
NyTVE két elsô, két második és öt harmadik helyezést ért el. A húszas évek máso-
dik felében csak nyíregyházi klubok végeztek a bajnokság élén, a gazdasági válság
azonbanmegtörte a nyírségiek lendületét. 1929 decemberében az NyTVE vezetôsége
az egyesület válságos anyagi helyzete miatt lemondott, az 1932 tavaszán teljesen el-
adósodott klub 10000 pengôvel tartozott hitelezôi felé, ezért új vezetôséget válasz-
tottak.44 Nem volt jobb helyzetben az NyKISE sem. 1933 végén Kende András, az
NyKISE ügyvezetô elnöke arra panaszkodott, hogy „A rossz szereplés, de a nyo-
masztó gazdasági helyzet miatt is a vezetôség nagy része visszavonult s lassan alig
maradunk, akik még dolgozni is készek vagyunk a klub színeiért.”45 A nyomasztó
helyzetet azonban a NyÖTSE példája tükrözi leginkább. 1933 elején kirabolták az
iparosklub szertárját, így tavasszal nem tudtak indulni a bajnokságban.46

1935-ben bevezették a Nemzeti Bajnokságot, amiben már nemcsak profi, hanem
amatôr csapatok is indulhattak, elvileg tehát a nyíregyházi egyesületek elôtt is meg-
nyílt az út, hogy bekapcsolódjanak az országos küzdelmekbe. A biztos anyagi hely-
zetû DVSC azonban évrôl évre erôsebb lett, a harmincas évek második felére kihe-
verte azt a „sokkot” amit a Bocskai születése, egyúttal játékosai elvesztése okozott.
Az 1937/38-as kerületi bajnokságot a DVSC csapata nyerte, s bejutott a Nemzeti Baj-
nokság másodosztályába (NBB), az NyKISE-t a Püspökladányi MÁV és a Máté-
szalkai TK is megelôzte. 1939-ben viszont az NyTVEmegnyerte a kerületi bajnok-
ságot, így története során elôször vett részt nyíregyházi futballcsapat országos baj-
nokságban. Ekkor az NBB-nek már két csoportja volt, az NyTVE 1940 nyarán a
Felvidéki-csoport 12. helyén végzett.
1941 ôszén az NyKISE és az NyTVE fuzionált a MOVE-val, megalakult a MO-

VE Szabolcs Társadalmi és Sportegyesület. Ezzel tulajdonképpen egyesült a három
legrégebbi nyíregyházi sportegyesület, hiszen az 1924-ben alapított Bôrös, miután
1927-ben felvette a NyÖTSE nevet, 1934-ben csatlakozott a MOVE mozgalomhoz
(a Magyar Országos Véderô Egyesület a húszas évek elején kezdett sportegyesülete-
ket szervezni, fôként kisebb településeken sportklubok sokaságát hozta létre). Szí-
nük kék-fehér, a vármegye — és az NyTVE — színe lett. Az új egyesületben mindhá-
rom klub tisztikara szerepet kapott, a Nyírvidék szerint a MOVE Szabolcs „megfe-
lelô segítséget kapott és így rendezi a volt egyesületek anyagi ügyeit”.47 Ennek elle-
nére a MOVE Szabolcs nem ért el számottevô eredményeket. Az 1941/42-es, há-
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romcsoportos másodosztályú bajnokságMátyás-csoportjának 12. helyén végeztek, a
következô bajnokság Rákóczi-csoportjában szintén a 12. helyen végeztek, ami ekkor
viszont a kiesést jelentette. Így a MOVE utolsó bajnokságát (1943/44) már a har-
madosztályban játszotta, a Kárpátaljai csoportban csak második helyezést ért el. Eb-
ben a bajnokságban újra helyi rangadót rendezhettek Nyíregyházán, hiszen a MO-
VE egyik ellenfele az 1928-ban alapított Nyíregyházi Vasutas SC volt. Az a nyír-
egyházi klub, amely végül 1980-ban elsô ízben jutott fel az országos bajnokság elsô
vonalába.
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