
 

 

 

 

„KÉSŐI VALLOMÁS 

 

Kedves Kornél! 

 

Nem fogod elhinni, pedig most számoltam ki: 65 évvel ezelőtt 

találkoztunk először, Te 34 évvel, én pedig 24 évvel ezelőtt 

mentem nyugdíjba, és szerintem legalább 20 esztendeje nem 

láttuk egymást, közte tehát volt 45 jó évünk! 

  

Hihetetlen! 

  

És most azt kérték, hogy írjak Rólad néhány kedves szót. 

Szerencsére könnyű a dolgom. 

 

Azt a csodálatos pillanatot, majd az azt követő napokat, 

amikor az ötvenes évek elején az edzőpartnereddel kettesben 

megjelentetek Tatán, a téli edzőtáborban, a két ragyogó nő, 

egy szál tornanadrágban és atlétatrikóban, 

medicinlabdázgatva, azt a pillanatot nem lehet elfelejteni.  

 

Máig sajnálom, most is fáj a szívem azért a néhány évért, 

mennyivel fiatalabb vagyok nálad, és már akkor sem, ott sem 

indulhattam egyenlő eséllyel esetleges kegyeidért, amelyekért 

felnőtt világbajnokok, olimpiai bajnokok egész sora tolongott, 

vállalva még a reggeli, Öreg-tó körüli tíz kilométeres futást is, 

csak, hogy a közeledben lehessenek! Még férjed, a százhúsz 

kilós, egyébként szelíd természetű, MTI-fotóguru mögötted 

felsejlő árnya is csak nehezen tudta féken tartani őket. 

  



Mert akkoriban igen-igen fényes csillag voltál a magyar sport 

egén. Hosszú évek során zsinórban győzted le az akkor 

világbajnokságnak számító evezős Európa-bajnokságokon a 

lapáttenyerű, széles vállú NDK-beli óriás bébiket, Te az apró, 

ámbár messze nem törékeny szolid-szelíd kisleány. Nem 

véletlenül választottak a sportújságírók sorozatban háromszor 

is Év legjobb női sportolójának. 

 

Te az apró, ámbár messze nem törékeny 

szolid-szelíd kisleány. Annak látszottál ugyanis, annak 

ellenére, hogy te vezetted az egyesület autóbuszát szintúgy, 

mint a világjáró Trabantodat, és igazán férfias 

temperamentumoddal estél neki a ráckevei Duna-ág 

szerencsétlen, horogra érett halainak, a lacházi oldalon, ahol 

már akkor megvetettétek a lábatok. És ahol, egészen pontosan 

a házatok előtti dunai stégen tartottuk egyik utolsó 

rovatértekezletünket! Gallov, Kocsis, Kocsi, Naményi, 

Salánki, (Szombathy, Subert hiányzó), Serényi… 

 

A hatvanas évek ugyanis Téged már a Népsport 

szerkesztőségében találtak gyakornokként, s miután én mindig 

a Sors kegyeltje voltam, végül az én rovatomban, az olimpiai 

sportágak rovatában.  

 

Csodálatos éveket töltöttünk együtt.  

 

Bár Veled enyhén szólva is, nagy figyelmet kívánt az 

együttműködés. Hozzá teszem: messze nem a cikkeid 

színvonalával volt a gond, azok mondhatni kivétel nélkül 

kiválóak voltak. Nagy gonddal megírtak, és kivétel nélkül 

jelentős problémákkal foglalkoztak, mert, mint újságíró 

rendkívül érzékeny voltál a visszásságok, igazságtalanságok 

iránt, s mint igazságosztó nem kíméltél soha, senkit. 



 

 

Engem sem. Annyira, (ugye emlékszel,) egy alkalommal, 

amikor kettőnk véleménye valamiben nem egyezett, hirtelen 

haragodban, az írásod védelmében rám borítottad az 

íróasztalomat!  (Gallov Rudi, meg Kocsis Levente nagy 

örömére.) 

 

Még most is mosolyognom kell, ahogy eszembe jutott, s látom 

magam előtt az arcod, a villogó szemedet. Jean D’Arc lehetett 

hasonló legjobb formájában, ilyen kemény, törhetetlen 

harcos!... 

 

És érző szívű, jó barát. Gratulálok! Százszorosan 

megérdemled! 

 

Örök híved: Lapaj.” 

 

A Magyar Sportújságírók Szövetségének egyik idei 

Életműdíjasa, Pap Jenőné, született Méray Kornélia. 

 

Dávid Sándornak, a Népsport korábbi rovatvezetőjének 

laudációját felolvasta: Őri B. Péter, az MSÚSZ főtitkára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elmúlt 80! Szinte hihetetlen! 

 

Jómagam 1969 decemberében tettem be a lábam először a 

Képes Sport hetilap szerkesztőségébe, ami akkoriban a 

Jégszínház épületének 2. emeletén volt található. 

Vasárnap lévén, mint később megtudtam, lapzárta közeledett, 

így aztán a szerkesztőség valamennyi tagja – persze aki éppen 

nem valamelyik sporteseményről tudósított – jelen volt. 

Először a legnagyobb szobába, a fotórovat helyiségébe 

vezettek be, hogy alaposan felmérhessem a terepet. 

Itt szinte mindenkinek bemutatkozhattam, kivéve a művészeti 

szerkesztőket, akik a lapszám betördelésével voltak elfoglalva. 

Így aztán azt a személyt, akiről most beszélek, csak utóbb 

ismerhettem meg. Később mintegy fél évtizedet dolgoztunk 

együtt a KS szerkesztőségében, és állíthatom, kivételesen jó 

barátságba kerültünk. 

Miután távozott a Képes Sporttól, és a Világ Ifjúsága, majd az 

Ötlet művészeti szerkesztőjeként és egyáltalán nem mellesleg 

laptervezői és tipografikus tanárként is dolgozott, remek 

kapcsolatban maradtunk, majd a Labdarúgás havilap 

főszerkesztőjeként állandó munkával kínált, utóbb az MLSZ 

sajtófőnökeként is rendszeresen találkoztunk és együtt is 

dolgoztunk.  

Egykori közös kollégánk és cimboránk, a nemrégiben elhunyt 

Farkas József fotóriporter korábban baráti találkozókat 

szervezett a Képes Sport régebbi munkatársainak és erre őt is, 

engem is rendszeresen meghívott, vagyis nyugdíjas 

tollforgatóként is állandó kapcsolatot ápoltunk.  



Ha valaki, régi barátom megérdemli a kitüntetést. 

Teljes és őszinte elismerésem! 

 

A Magyar Sportújságírók Szövetsége egyik idei 

Életműdíjasa, idősb Thaly Zoltán. 

 

Írta és elmondta: Zsengellér Zsolt, a korábbi Képes Sport 

volt újságírója. 

 

 

 


