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BORSI-KÁLMÁN BÉLA: 
Az Aranycsapat 
és a kapitánya

RÓNAY LÁSZLÓ:
Fradi-szívvel 
hegyen, völgyben

Ami azt illeti, elég nehéz, sõt ké-
nyes a pekingi olimpia után Ma-
gyarországon a sportról beszélni,
tekintettel arra, hogy e tevékeny-
ség, amely eredetileg – ó, boldog
1900-as évek! – nem volt más, mint
a szellem felfrissítésének, a test kar-
bantartásának (versenyszerû) esz-
köze, hamar beépült a nemzeti mi-
tológiába, s mára az országos önbe-
csülés része lett a gyõzelem, miköz-
ben mindenki úgy tesz,
mintha nem tudná, hogy
napjainkra a tisztes ama-
tõrizmusból kemény üz-
let lett, a léleképítõ küz-
delmet felváltotta az elsõ-
ségért folytatott könyör-
telen hajsza, s a részvevõ
lobbik érdeke semmi más, mint mi-
nél több pénzt kisajtolni államból,
intézménybõl, szurkolóból és vég-
sõsoron magukból a sportolókból
is. Nehezíti a helyzetet, ha a politi-
ka is beszáll a ringbe – hogy stílusos
kifejezést használjunk –, s hol sze-
lepként, hol önigazoló tényezõként
bánik a sporttal. Igaz, mindebben
az álságos viselkedésben Magyaror-

szág nem egyedüli, de vajon mire
mentség ez? Mindenesetre elgon-
dolkoztató körülmény, ha egy or-
szágot a világban jobbára csak vesz-
tes politikusai vagy külföldön karri-
ert felépítõ futballistái alapján azo-
nosítanak…

Két könyv fekszik elõttünk,
amelyek nem véletlenül erre a gon-
dolatsorra indíthatják az olvasót.
Két könyv, amelyek címük szerint a
futballról, valójában azonban sok-
kal többrõl beszélnek. Borsi-Kál-
mán Bélának az ötvenes évek
Aranycsapatáról, illetve kapitányá-
ról, Puskás Öcsirõl (ahogy minden-
ki ismerte idehaza és a világban is)
szóló munkája egyszerre kíván a le-
gendás focista életének és személyi-

ségének apológiája, emel-
lett az õt körülvevõ hazai,
illetve külföldi történe-
lemnek kritikája lenni.
Glóriafelmutató szándé-
kát azonban, sajnos, elhi-
bázottnak kell nyilváníta-
ni. Mert milyen alapon

számítana a belpolitika üldözöttjé-
nek az a tehetség, aki felismerte –
ösztönösen vagy tudatosan –, hogy
képességeit csak úgy tudja kifejlesz-
teni és kamatoztatni, ha paktumot
köt avval a hatalommal, amely, bár
neki felfelé jutást ígér, a nála kevés-
bé szerencsésekkel szemben viszont
csak erõszakot ismer? Igaz, a fel-
emelkedés, a kiugrás egyetlen lehe-
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zonyíték, hogy miként legelsõ kö-
tete (Histeria grandiflora, FISZ,
2005) is egy pályázaton találtatott
kiadásra érdemesnek, a Lámpalány
is hasonló megmérettetésen bizo-
nyult befutónak. Meseírónk egyik
legfõbb erénye, hogy nagyon fino-
man, intimitással tud belehelyez-
kedni a mesélõ szerepébe, nagyfo-
kú nyelvi leleményessége és humo-
ra pedig irodalmi igényességgel pá-
rosul, amivel könnyen elnyerheti
ifjú olvasói (inkább talán hallgatói)
tetszését. Hõsünk, Rufusz Rafael –
egy vörös hajú kisfiú, „akinek szep-
lõi ugyan nincsenek, de ez nem je-
lenti azt, hogy ártatlan” – olyan,
mint bármelyik gyerek, mégis me-
sehõs, amit számos különleges ké-
pessége ellenére leginkább annak
köszönhet, hogy õ a világ legrosz-
szabb alvója.

Számtalan oka lehet annak, ha
valaki nem tud elaludni, de legyen
szó kíváncsiságról, félelemrõl vagy
bármi másról, a válasz kiderítése,
megértése érdekében egy gyermek

az ismeretszigetek közti ûrt a fantá-
ziájával tölti ki. Ilyen képzeletbeli
barát Rufusz Rafaelnek Lámpalány,
aki lefekvés után a kislámpa kapcso-
lójának egyetlen kattintásával idéz-
hetõ meg, s aki meséivel segít a kis-
fiúnak, hogy kérdéseire válaszokat
leljen. Így érkezünk el a királykis-
lányok, a pelyhes szárnyú tündérfió-
kák, a sárkánykölykök (szintén rossz
alvók a kíváncsiságtól, a mozgó füg-
gönytõl, a Mikulás várásától) világá-
ba, ahol kis odafigyeléssel, morfon-
dírozással minden nehéz kérdésre
meglelhetõ a felelet.

Finy Petra meséi valódi átjárót
képeznek két világ között, nagyon
modernnek és maiak, de nagyon
emberiek és – bizonyos értelemben
– õsiek is. Nála a meseírás nem hó-
bort, nem divat, sokkal inkább kö-
vetendõ, kijelölt út. Jó mesterek jó
tanítványával állunk szemben.

CSEPREGI JÁNOS

(Pagony Kiadó, Budapest, 2008, 
40 oldal, 2250 Ft)



érzéseit, látva most sport és diktatú-
ra kapcsolatát ezek a történetek in-
kább szégyenkezésre késztetik, ha
érti még valaki egyáltalán, mire
gondolunk. De hát minek is va-
gyunk az örökösei, mindannyian?

Vékonyabb terjedelmû, címe
szerint szintén sportközeli munka
Rónay Lászlóé. Úgy kezdõdik,
mintha az igen népszerû budapesti
egyesület futballcsapata lenne a
központi témája, de valójában em-
lékezés, pontosabban a szerzõ és a
Fradi kapcsolattörténete,
az elõbbi szemszögébõl
nézve, személyes korrajz-
zal vegyítve. Egyik rétege,
mintegy kiegészítve Bor-
si-Kálmán Bélát, rávilágít,
hogy a (nemzetközi) poli-
tika a sport világát is meg-
osztotta, kitagadott és fel-
karolt, bizonyos szem-
pontokból érinthetetlen – legyõz-
hetetlen – szereplõkre, csapatokra
osztva azt. Említést nyer a régi fo-
cisták sportember mivolta mint fe-
lülmúlhatatlan etalon, s a Fradi
szurkolói táborának és a szélsõbal-
nak kölcsönös ellenszenve. Itt tár-
gyilagosan meg kell állapítani né-
hány mai jelenség ismeretében,
hogy a „mi” és a „ti” megkülönböz-
tetése, ahogy évtizedekkel koráb-
ban, ma sem áll távol tõlük. A kötet
azonban sokkal több, mintha csak a
futballról szólna. Számvetés a feke-
te évekrõl, s egy változatos élet ál-
lomásairól. Kezdetben megfigye-

léssel, éjszakai autófélelemmel, ki-
lakoltatott gyermekkori baráttal,
nehezen kezdõdõ irodalomtörténé-
szi pályával.

A múlt felidézése mozaikos, ám
az apró képek rendszerbe állnak.
Kis történetek olvashatók a pesti
bölcsészkar életébõl, a magyar szak
elõadóiról és elõadásairól. Nem
minden ponton rokonszenves ez a
látvány, fõleg a ki nem mondott,
ám érzékelhetõ valóság miatt, amit
a szakmai vitába öltöztetett szemé-

lyes ellentét és a tudo-
mány pozícióiért folyta-
tott intézményi harc je-
lentett. Az egyetemi éve-
ket követték a pályakez-
dés, a gyakorlótanítás, a
bicskei évek nehézségei.
Emlékezetesek maradnak
a vidéki (politikai) intelli-
gencia ábrázolt alakjai.

Tanulságosak a múzeumi és az inté-
zeti élmények is, amelyek többek
között az elsõ Nyugat-kiállítás ka-
landjait, a Füst Milán-hagyaték lel-
tározásának groteszk pillanatait
vagy az irodalomtörténeti kézi-
könyv szerkesztésének egyes bukta-
tóit festik. S a szellemi élet abszur-
ditását jellemzi az a vélelmezett
történet, amely szerint a Nyírõ La-
jos vezette elméleti osztály meg-
szüntetésére irányuló hazai akciót
az osztály vezetõje szovjet kapcso-
latai segítségével védte volna ki. Az
abszurditást az mutatja, függetlenül
a vélekedés igazságtartalmától,
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tõsége volt számára ez a társulás,
amelyben a helyzeti elõnnyel ren-
delkezõ fél még a társadalmon be-
lüli, ideologikusan tiltott devianci-
át, a csempészetet is tolerálta, arra
építve, hogy a sport által legitimi-
tást szerezhet, többek között az av-
val megcélzott rétegek rokonszenv-
ét elnyerve. Ámde milyen habitus-
sal rendelkezik az, aki a diktatúra
kegyeltjeként – mert már kevés,
amit kaphat, várhat attól – még
szökésében is azokkal az elõnyök-
kel él, amelyek a nagy többségtõl
elzárva maradnak? És ki üldözte
vajon, a vasfüggönyön túli világ
(érthetõ) vonzásán kívül? A kérdés
túlmutat a sporton: mennyiben le-
het áldozatnak tekinteni azt, aki
maga is sietett létrehozni olyan vi-
szonyokat, amelyek helycserét hoz-
tak ugyan, de minõségi változást
aligha… Lehet elismerni késõbbi
jóvátételre törekvõ szándékát, lehet
élete rossz részét megbocsátani a
jóért – de áldozatnak tekinteni?
Hogyan kellene nevezni akkor azo-
kat, akiket már nem lehet megszó-
lítani?

És nincs mit kezdeni a könyv
túlzó állításaival sem, például avval,
amely Puskást a futballtörténelem
eddigi legnagyobb alakjaként emlí-
ti. Hiszen a kicsit tájékozottak is
tudják, hogy listák mindig készül-
tek, néhány évtizede még Pelé volt
a legjobb, késõbb Maradona, Zi-
dane és mások, ha egyáltalán van
értelme a listák gyártásának, mert

nyilván minden focirajongónak más
és más személyes rangsora van, s a
komolyabbak a játéktudás mellett
tekintettel vannak kedvenceik egyéb
tulajdonságaira is, ami arra utal,
hogy a rajongás (szurkolás, ahogyan
azt mostanában értik) a sport berke-
iben sem tiszta érzelem. És nem le-
het értelmezni azt a megállapítást
sem, amely szerint Puskás „a ma-
gyar történelem legismertebb figu-
rája”, legfeljebb ámulni és próba-
képpen találgatni: vajon milyen
szempontból is? Borsi-Kálmán Béla
szerint egyébként ellenállásnak szá-
mított az „ipari mértékben beho-
zott kurrens csempészáru”, amit a
kivételezett vámvizsgálat tett lehe-
tõvé, s amit nepperek útján jelentõs
felárral lehetett továbbadni egy hiá-
nyoktól sújtott ország átlagtól elté-
rõ keresetû lakosainak. A szerzõ
azért próbál egyensúlyozni, ha a pá-
lyán Puskás elvétette a személyes
sulykot, az is említést kap. De min-
den úgy, mintha csak stikli lenne,
holott egy rendõrállamban – ez
Révay József 1956 utáni meghatá-
rozása – éppen ezek a gesztusok fe-
jezték ki legjobban a kor lelkét, a
mindent elöntõ egyenlõség ideoló-
giájának illúzióját és a kivételezett-
ség valóságát. Az olvasót, aki – im-
már eltávolodva, eltávolítva is – át-
verekedte magát számtalan, az ötve-
nes évekrõl szóló emlékezésen, be-
számolón, monográfián és elemzé-
sen, s nehezen tudja úriemberként
megzabolázni elképedésre váltott
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Jozefa házasságközvetítõ révén jött
létre. Szülõi elõrelátás híján gyak-
ran éltek ezzel az eszközzel. A sors
iróniája, hogy Tanárky Auguszta is
szemet vetett az ifjú Kossuth Lajos-
ra. Az értekezésben elsõként kö-
zölt, 1840. július 11-i keltezésû le-
vélbõl egyértelmûen kiderül, hogy
Terézia halálosan szerelmes volt
Kossuthba. Nem volt már fiatal nõ,
így nem mondott le barátnõje javá-
ra. Saját remélt családi
boldogsága fontosabbnak
bizonyult, mint barátsá-
ga, ami nem sokkal élte
túl a házasságkötést.

A mûben feldolgo-
zott és eredeti helyesírás-
sal – a Gyõr környéki
erõsen í-zõ nyelvjárásban
– közölt négy Meszlényi
Terézia-levélbõl kiderül, hogy nem
szépirodalmi igényû, hanem hét-
köznapi kapcsolattartás céljából
írott leveleket olvashatunk. A re-
formkor szempontjából igen érde-
kes, ahogy a Pesti Hírlap sikerérõl
ír benne az esküvõjére készülõdõ
menyasszony: „már csak hallottál
azon uj kiadott ujságrol ezen cím
alatt: a Pesti Hírlap, és ennek
szerkesztösígít nagy unszulásra át
vette Lajos. Az szörnyü – annyien
ily rövid idö alatt azt hordatják.
Már az egísz ország tudja, csak tán
nyomoru györiek nem, vagy õk tán
olvasni sem merik. Itt az embere-
ken Hírlap kórság van, az kávéhá-
zokban nígyesível hordatják…”

A mai olvasó biztosan meglepõdik
a fenti mondatokon. Nem árul el
magabiztos helyesírást, bár ment-
ségére szolgáljon, hogy a nõk ekkor
még nem részesültek olyan alapos
oktatásban, mint a férfiak. Vö-
rösmartyék elsõ helyesírási szabály-
zata csak 1832-ben, a nagyközön-
ség számára 1833-ban látott napvi-
lágot. Amíg ez az akadémiai sza-
bályrendszer nyelvi normává rög-

zült, évtizedeknek kellett
eltelnie.

A közölt levelek ár-
nyalt képet mutatnak:
egyrészt láttatják Mesz-
lényi Terézia emberi
gyengeségeit, például fél-
tékenységét a Kossuth-
rokonokra, ugyanakkor
igazolják azt a rendkívü-

lien mély, rajongásig fokozott ér-
zelmet, amit a házastársak egymás
iránt éreztek 1865-ig, Teréz tragi-
kusan bekövetkezett haláláig. 

Losonczy Tóth Árpád tanul-
mánya igen értékes, nem csak tör-
ténészek számára érdemleges ol-
vasmány. Az 1840-es évek reform-
korába enged bepillantást egy érde-
kes barátság és egy történelmi há-
zasság kulisszatitkait felvillantva.
Meszlényi Terézia ellentmondásos
alakja képes közel kerülni az olva-
sóhoz, hiszen „õrködõ angyalként a
veszélyes pillanatokban is védte,
gondozta, s mint »Magyarország
méltó nagy asszonya« megtartotta
férjét a nemzetnek”. A kötet végén
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hogy az egyetlen képviselhetõ ideo-
lógia, esztétikai megközelítés érvé-
nyesülése idején vajon miféle szak-
mai ellentét lehetett az irodalomtu-
domány hazai képviselõi között,
amelyet csak külsõ erõ igénybevé-
telével lehetett semlegesíteni?

Mindezt kiegészítik az emléke-
zetfoszlányok a szeretett apáról, a
barátokról; a magánélet eseményei,
a katolikus sajtó és a felsõpapság vi-
szonya, sajtómunkások intrikái és
kiadói intimitások, amelyek össze-
összeszövõdnek focitörténeti rész-
letekkel, adalékokkal. Bennük, álta-
luk látszik a politika által korrum-
pált és tönkretett ország. Lehet(ne)
mindent újrakezdeni.

BUDA ATTILA

(Az aranycsapat és a kapitánya, 
Kortárs Kiadó, Budapest, 2008, 
284 oldal, 4490 Ft; 

Fradi-szívvel hegyen, völgyben, 
Kairosz Kiadó, Budapest, 2008, 
168 oldal, 2300 Ft)

LOSONCZY TÓTH ÁRPÁD:
Egy boldog 
menyasszony levelei 
Meszlényi Terézia és
Tanárky Auguszta levelezése

A Gyõri Tanulmányok Füzetek –
Tudományos Közlemények 2008/13.
számában jelent meg a Meszlényi

Terézia és Tanárky Auguszta leve-
lezését bemutató izgalmas tanul-
mány. A több mint 100 oldalas mû
körültekintõen, alapos szakirodal-
mi háttérrel vizsgálja meg Kossuth
Lajos és felesége, Meszlényi Teré-
zia megismerkedési történetét és
házasságkötési körülményeit. Lo-
sonczy Tóth Árpád azt a véleményt
osztja, hogy megismerkedésük csak
1840 nyarára – Kossuth börtönbõl
való szabadulása utánra – tehetõ.
A szerzõ megállapításait nagy rész-
ben Tanárky Gyula (1815–1886) –
a kor jelentõs mezõgazdasági szak-
embere – naplófeljegyzéseire ala-
pozza. Tanárky 1861-ben lett Lon-
donban Kossuth Lajos titkára,
majd követte õt Torinóba; „Napló-
ja a magyar emigráció tevékenysé-
gének hû, elfogulatlan tükre, egyik
legfontosabb forrása”.

Tanárky Auguszta, Tanárky
Gyula húga bizalmas lánykori ba-
rátnõje volt Meszlényi Teréziának.
Az utókor szerencséjére naplót írt,
s erre a naplóra bukkant rá Loson-
czy Tóth Árpád a Tanárky család
levelezését tanulmányozva a Ma-
gyar Országos Levéltárban. Kos-
suth feleségérõl a korabeli közvéle-
ménynek – néhány visszaemléke-
zést leszámítva – eléggé lesújtó né-
zetei voltak. A szerzõ sem igyekszik
ezt megcáfolni, sõt inkább elhomá-
lyosítja a romantikus szemléletet
Kossuth és Meszlényi Terézia há-
zasságával kapcsolatban. Bemutat-
ja, hogy házasságuk Lászlóné Szûts
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