
P E L L E  J Á N O S

BKB, a Fanarióta SC összekötôje
Ezt a címet azután tényleg meg kell magyarázni, olyan hamar, ahogy csak lehet, csak
hát ez nem olyan egyszerű. De épp az a szép benne, hogy olyan bonyolult, mint maga
az élet; majd meglátja a tisztelt olvasó, ha veszi a fáradságot, hogy megismerkedjen a
csodalénnyel, akit a BKB rövidítés takar.

De kezdjük ott, hogy soha nem kedveltem, mondhatni rühelltem az „egydimen-
ziós lényeket”. Magam is próbálkoztam a sokoldalú önmegvalósítással, de ez a törek-
vésem, objektív okok miatt kis hazánkra korlátozódott, és leginkább szellemi
dimenziókat öltött. Annál jobban csodálom viszont azt a sokdimenziós embert, aki
történészként, műfordítóként, diplomataként és futballistaként is figyelemre méltó
teljesítményt nyújtott, méghozzá egyszerre három országban. Magyarországon, Ro-
mániában és Franciaországban ismert, mint intellektuális sportfenomén, aki a pályán
szerzett ismereteit képes ötvözni szociológusi és historikusi képességeivel. Mi több:
immár nyugdíjba vonult egyetemi tanárként és diplomataként mindmáig rúgja a
bőrt. Most is tért ölelő passzokat ad, melyekkel a csatár félfordulattal, kapásból ak-
kora gólokat lőhet a léc alá, hogy a kapus csak nézi… 

A hetven éves, Szatmárnémetitől 13 kilométerre fekvő Csengerbagoson született,
és Szinérváralján felcseperedő Borsi-Kálmán Béla, azaz BKB igazi reneszánsz ember.
Még az a szerencse, hogy mindezek mellé nem fest, és nem szerez zenét – ha igaz –,
mert ha még ezt is tenné, akkor elemésztene a sárga irigység, s már ahhoz sem lenne
erőm, hogy a méltatását megírjam.

Szóval most már tudjuk, kiről van szó, de még adós vagyok azzal, hogy a klubját
miért neveztem Fanarióta S.C.-nek. Mert persze ilyen csapat nincs és nem is volt.
(Igaz, a Fenerbahcse, az egyik leghíresebb török csapat Isztambul egykori görög ne-
gyedében játszik.) Hiszen hazánkfiai azt se tudták, kik voltak a fanarióták, amíg BKB
el nem kezdett foglalkozni velük. Ő derítette ki, hogy az Ottomán Birodalomnak
ezek a görög nemzetiségű alattvalói, akik a XVIII. század elejétől a szultán felhatal-
mazásával uralkodtak, illetve elit réteget alkottak Havasalföldön és Moldvában, mi-
lyen kulcsfontosságú szerepet töltöttek be a román nemzeti tudat kialakításában, s
mennyiben járultak hozzá a későbbi Nagy-Románia megteremtéséhez. 

BKB legújabb könyvében, mely az Elvetélt bizánci reneszánszból Nagy-Románia
– egy állameszme etnogenezise címet viseli, korabeli, főként francia nyelvű források
alapján, a román politikai kultúra hagyományainak mélyrétegeit térképezi fel, és meg-
győző választ ad arra a kérdésre, miért volt sikeresebb a román elit saját nemzeti céljai
megvalósítása során a huszadik század folyamán a magyarnál. Ez a XVIII–XIX. szá-
zadi román történelemmel foglalkozó munka végső soron arra a kérdésre keresi a vá-
laszt, miért lett Románia az első világháborút lezáró Versailles környéki békék
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„abszolút győztese”, s gyarapodott a területe és lakossága Moldvával és Erdéllyel a
kétszeresére, annak ellenére, hogy a lehető legkevesebb áldozatot hozta érte.

Az egységes román nemzet kialakulása rendkívül mostoha viszonyok között ment
végbe, hiszen a 18. század végéig Havasalföld és Moldva is a Fényes Porta fennható-
sága alatt állt, adót fizetett a szultánnak, aki Konstantinápoly görögök lakta Fanar
városrészéből származó fejedelmeket és tisztségviselőket bízott meg a kormányzással.
Ezeknek a szultán kegyelméből uralkodó görögöknek tökélyre kellett fejleszteniük
a színlelés művészetét, hiszen bármelyik pillanatban elküldhették nekik a selyemzsi-
nórt, azaz kivégezhették őket – vagy tucatnyian jutottak erre a sorsra, így a legjelen-
tősebb fejedelem, a komoly reformokat végrehajtó Alexander ypsilanti is, akit
hűtlenséggel vádolva öreg korában kínoztak halálra a janicsárok. Másrészt azonban
ezek a fanarióta uralkodók, látva „megbízójuk”, a török birodalom folyamatos gyen-
gülését, nem tehettek mást, minthogy titkos tárgyalásokat folytattak az egyre erősödő
Oroszországgal, illetve Ausztriával, és az első adandó alkalommal elárulták a szul-
tánt.

Nyilvánvaló, s ezt BKB, mint a kelet-közép-európai történelem alapos ismerője
bizonyítja, hogy ez az évszázados, és a fanarióták bukása után a román elit által meg-
örökölt tradíció alapvetően különbözött a XIX. századi magyar nemesség hagyomá-
nyaitól, melyet a vármegyei politizálás és a Habsburgokkal való szembenállás alakított
ki. Tény, hogy a fanarióták nemcsak eredendően korruptak voltak, de elsajátították
a színlelés és a megtévesztés képességét a korán megismert nemzetközi diplomáciá-
ban. Ehhez képest a „nyílt sisakos” magyar nemesség és a politikai elit, akár szembe-
szállt Ausztriával, akár kiegyezett vele, nemzetközileg elszigetelődött. És ez egészen
1918-ig így maradt, tekintettel arra, hogy mind a külügy, mind a hadügy „közös”
volt Ausztriával, azaz az alapvető külpolitikai kérdésekben mindig Bécs döntött.

Vitathatatlan, hogy a fanarióta gyökerű román és a kuruc (vagy labanc) magyar
politikai taktika versengésében az utóbbi maradt alul. Az adott nemzetközi viszonyok
között nem lehetett sikeres az a Teleki Pál miniszterelnök nevéhez fűződő kísérlet
sem, hogy „több vasat tűzben tartva” (azaz a fanarióták módszereit alkalmazva) Ma-
gyarország visszaszerezze 1920-ban elvesztett területeinek egy részét Romániától.

BKB könyveit olvasva felmerül a kérdés: a nemzeti közösség tagjaként átélt tör-
ténelmi sikerek és kudarcok mennyiben hagynak nyomot a politikusok, illetve az ér-
telmiség jellemfejlődésén, illetve mennyiben hatnak a világképükre? 

A magyar történészek, illetve közírók láthatóan vonzódnak ahhoz, hogy bizonyos
„sorskérdéseket” egy-egy jelentős személyiség (pl. Kossuth vagy Széchenyi) alakjába
sűrítve elemezzenek, illetve nemzeti archetípusok vagy generációk jellemzésével
bontsanak ki. Utóbbiak között olyan, különböző világnézetű szerzőket találunk,
mint Szekfű Gyula, Prohászka Lajos, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Karácsony Sándor
vagy Bibó István.

BKB az ő nyomdokaikba lépve a magyar futball huszadik századi tündöklésének
és hanyatlásának jelenségeiből a „nemzeti karakterünkre” vonatkozó, figyelemre
méltó következtetéseket von le Pszeudo-fociesszék – Széljegyzetek a futball, a politika

147



és az irodalom határvidékéről című könyvében. Az „Aranycsapat” ebben a megkö-
zelítésben jóval több, mint a magyar sporttörténelem legendás tizenegye, s kapitánya,
Puskás Ferenc „nemzeti nagylétünk” szimbolikus megtestesítője.

BKB-vel lehet egyetérteni, és persze vitatkozni is; „pszeudo-fociesszéiben” az a
jó, hogy szenvedélyesek. A labdarúgásról köztudott, hogy olyan népszerű sport, ami-
hez semmi más nem hasonlítható. Fantasztikusan vonzó kreatív csapatjáték, mely ki-
terjedt szurkolótáborán keresztül is kötődik a nemzeti hagyományokhoz, klubjai
pedig regionális és társadalmi tartalmakat is megjelenítenek. Hogy először egy, a mai
nemzetközi élvonalban is meghatározó két csapatot említsünk: a Barcelona és a Reál
Madrid örökös versengése mögött kezdettől ott volt a függetlenségre vágyó Katalónia
és Spanyolország napjainkig tartó, szimbolikus küzdelme. Ugyanúgy a XX. század
elején elkezdődött magyar-osztrák „örökrangadók” a „kettős monarchia” társnem-
zetei közötti vetélkedést tükrözték: Magyarország a futballban vett revansot szim-
bolikus sérelmeiért. De ismeretes volt pl. az MTK és az FTC összecsapásain a
józsefvárosi zsidó kispolgárság versengése a jórészt német eredetű ferencvárosiakkal,
mely szintén több volt labdarúgásnál és szurkolásnál.

Magyarországon, az ötvenes években az a paradox helyzet állt elő, hogy miközben
a kommunista egypártrendszer az internacionalizmus kultuszát akarta meghonosí-
tani, és sok tekintetben lábbal tiporta a nemzeti hagyományokat, olyan „nemzeti ti-
zenegyet” tudott kiküldeni a nagy labdarúgó stadionokba, mely a maga korában a
világ legjobbja volt. Az „aranycsapat” nemzetközi sikerei kétségtelenül egyfajta szim-
bolikus kárpótlást nyújtottak a tömegeknek a nyomorért és a nemzeti megalázott-
ságért és kiszolgáltatottságért. Az viszont vitatható, hogy a német származású,
kétségtelenül zseniális Puskás Ferenc valóban a „magyar nemzeti jellem” megteste-
sülése volt-e. Pedig BKB ezt állítja, már könyve előszavában: Öcsinek „fogalma sem
lehetett róla, hogy bár, úgymond alacsony sorsból küzdötte fel magát, génjeiben
ugyanúgy a magyar polgárosodás (polgári átalakulás) nemesi attitűdjét, toleranciáját
és honszeretetét hordozza, s azt ötvözi az elsősorban polgári erénynek számító hiva-
tástudattal, a játéktudását folytonosan csiszolni, tökéletesíteni akaró profi labdarúgó,
a sikert mindennek alárendelő mentalitásával. Mi több, idővel (a nyelvtudás és némi
alapműveltség elsajátításával) még a világpolgárok nagyvonalú s egyben ’européer’
szemléletét s mélységes emberszeretetét is fölvette repertoárjába. Megint csak nem
tudván, hogy Kossuth és Széchenyi reformnemzedékének ideáljait valósítja meg.” 

De mint már említettem: BKB igencsak vonzó tulajdonsága, hogy szenvedélyes
és hiteles, és mindig olyasmiről ír, amit személyesen is átélt. Történelmi kutatásai
mögött ott áll a Romániában, kisebbségi magyarként megélt gyermek- és ifjúkor, „fo-
ciesszéi mögött” pedig az, hogy néhány évig maga is hivatásos labdarúgó volt, a hat-
vanas évek egyik legjobb magyar csapatában, a Ferencvárosban lépett pályára. Igaz,
csak a tartalékcsapatban játszott, de belülről látta az öltözők, illetve a klubok világát,
személyesen is ismerte a Puskás utódjának tekintett, de hozzá hasonló mitikus ma-
gasságokba soha nem emelkedő sztárjátékost, Albert Flóriánt.

148



A futball világa tényleg fantasztikusan érdekes és túlmutat önmagán. Egyetértek
a szerzővel, hogy a labdarúgás „1920 és még inkább 1945 (még inkább 1948) után
fokozatosan történelmi dimenzióba került Magyarországon. Látványosságának és
(látszólagos) közérthetőségének köszönhetően rendkívül alkalmassá vált rejtett tár-
saslélektani és történelmi-nemzettudati folyamatok leképezésére, az 1920-as irtózatos
történelmi kudarc kompenzálására, az elnyomott hazafias érzelmek ’megélésére’, vi-
szonylag akadálytalan kinyilvánítására.” A fejtegetés BKB Nemzetépítés és a nem-
zettudat a futball tükrében – A magyar, a francia és a román példák című
tanulmányában olvasható.

A labdarúgásról való elmélkedés messzire vezet, és sok tekintetben termékeny
megközelítés mai európai és hazai problémáink megértéséhez. Érdemes BKB társául
szegődni a futball, a politika és az irodalom határvidékén való kalandozásaiban. 
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