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A Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület bemutatja
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   a aranycsapatot mondunk, mindig arra a futballválo-
gatottra gondolunk, amely az ötvenes évek elején szü-
letett és lényegében 1956-ig, a magyar forradalomig 
tartotta "rettegésben a világot", igaz, világbajnoki trófea 
nélkül. De hát labdarúgást szerető közönségünk tudja, 
hogy nem mindig a legjobb kapja a babért, és a sport-
ban - még ha fájdalmas is - éppen az a szép: olykor 
kiszámíthatatlan a végső eredmény.

Akik még láthatták őket futballozni, életük örömóráinak 
nevezik azokat a meccseket, amelyeket a Népstadi-
onban tölthettek. Egy olyan korban, amelyben tetten 
érhető a törvényesség, a jog semmibevétele, amikor 
politikai merényletnek tekintettek mindent, ami a sze-
mélyiség, a társadalmi csoport, réteg vagy osztály ér-
dekvédelmére irányult, és ezáltal akadályokat gördített 
volna a hatalom útjába.

Az Aranycsapat ikonja, minden idők legnagyobb ma-
gyar labdarúgója, Puskás Ferenc 1945-ben húzhatta 
először magára a címeres mezt, 1948-ra már tízszeres 
válogatott volt, és valósággal ontotta a gólokat. A hi-
vatalos értelemben vett Aranycsapat 1949-ben kezdett 
együtt játszani, és 1956-ig nagyjából meg is maradt a 
csapat gerince. 

A Sebes Gusztáv (és a végén Bukovi Márton) által írá-
nyított együttes minden addigi teljesítményt megdöntve 
1949 és 1956 között 74 mérkőzést játszott, ezeken 55 
alkalommal győzött, és a 12 döntetlen mellett mind-
össze 7 vereség a mérleg, amely átlagosan 81%-os 
teljesítményt jelent. A korszak legnagyobb sikere az 
1952-es Helsinki Olimpián elnyert aranyérem, ahol a 
döntőben 2-0-ra vertük Jugoszláviát.

Álló sor (balról jobbra): Lóránt Gyula, Buzánszky Jenő, Hidegkuti Nándor, Kocsis Sándor, Zakariás József, Czibor Zoltán, 
Bozsik József, Budai László. 
Gugoló sor (balról jobbra): Lantos Mihály, Puskás Ferenc, Grosics Gyula.
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    A legendás 6-3, és az elveszített vb-döntő

1953 végén óriási várakozás előzte meg az Anglia ellen idegenben játszott barátságos mérkőzést. Az azóta vi-
lágszerte ismert találkozón Magyarország 6-3 arányban, és első kontinentális európai csapatként verte meg az 
angolokat a Wembley-ben, ezzel kiváltva az egész futballvilág csodálatát és elismerését. Angliát a mérkőzésért 
cserébe a következő év tavaszán vendégül láttuk, és a találkozó előtt a Balatonnál pihenhettek. Több örömük nem 
is volt a tartózkodásban, mert a mieink 7-1-re legázolták őket a Népstadionban. Azóta is él a mondás, miszerint

 „az angolok egy hétre jöttek, és hét-eggyel mentek…”

A magyar válogatott igazi esélyesként, a világ legjobbjaként érkezett Svájcba, az 1954-es világbajnokság helyszí-
nére. A várakozásokat beváltva könnyedén meg is nyerte a csoportját, Dél-Koreának 9, az NSZK-nak 8 gólt lőve. 
A negyeddöntőben került sor a „berni csatára”, ahol Brazíliát sikerült két vállra fektetni egy igen kemény, kiállítá-
sokkal tarkított mérkőzésen, az elődöntőben pedig Kocsis hosszabbításban elért góljainak köszönhetően győztük 
le Uruguayt. 

A döntőre a sérült Puskás is visszatért, és a 9. percben már 2-0-ra vezetett a magyar válogatott. A mély, felázott 
talajon a németek 10 perc alatt egyenlítettek, és végül 3-2-re fordítottak is. Puskás a lefújás előtt elért még egy 
lesgólt - ennek jogszerűtlensége azóta is vita tárgya - , de az eredményen ez már mit sem változtatott. A döbbene-
tes vereséget sokan a németek új, cserélhető stoplis cipőjének tulajdonítják, amivel jobban tudtak alkalmazkodni 
a talajhoz, mások szerint Herberger kapitány húzása jött be, amikor a csoporttalálkozón egy tartalékos német 
együttest küldött pályára a mieink ellen. Sajnos azonban mindez nem számít, a lényeg az, hogy Magyarország két 
év után első vereségét könyvelhette el, és az rosszabbkor nem is jöhetett volna.
Az 1956-os forradalom leverése miatt - a több mint 200 ezer magyar emigráns mellett - a csapat legtöbb tagja is 
elhagyta hazáját, elfogadták a csábító ajánlatokat, és végérvényesen külföldre szerződtek. Véget ért egy dicső 
korszak, de született egy máig élő legenda:

Relikviák között Buzánszky Jenő otthonában
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Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége

Szeifried Zoltán

című grafikai, festőművészeti kiállítás bemutatója

Időpont: 2011. október 15.

Helyszín: Magyar Asszonyok Érdekszövetsége székháza

Köszöntőt mondott:
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“Emlékezzünk, tisztelegjünk” –  Aranycsapat
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Részlet a kiállítás megnyitóbeszédéből

    isztelt Hölgyeim és uraim!

Összegyűltünk ma, hogy közösen emlékezzünk és tisztelegjünk.  Mert ez kötelességünk. Kötelességünk a magyar 
hősökre emlékezni, és a magyar hősök előtt tisztelegni. Azokra, akik már nincsenek közöttünk, és azok előtt, akik 
még Isten kegyelméből köztünk lehetnek.

Az ősz – nekünk, magyaroknak - több ilyen alkalmat hoz minden évben. Elég, ha csak a közelgő 1956-os magyar 
forradalom 55. évfordulójára gondolunk.  Azonban egy kicsit korábban, 58 évvel ezelőtt, 1953 késő őszén, ponto-
sabban november 25-én történt egy olyan világraszóló sporttörténeti esemény, ahol a mi hős magyar fiaink lega-
lább olyan elszántsággal küzdöttek, mint 1956-ban a magyar forradalmárok. 
Ezek a hős magyar fiúk a legendás Aranycsapat tagjai voltak. Annak a csapatnak a tagjai, amely csapat minden 
idők legjobb és legeredményesebb magyar futball válogatottjának számított, és gondolom mindannyian egyetér-
tünk abban, hogy annak számít még ma is. A sporttörténeti esemény pedig természetesen az angolok elleni 6:3-as 
győzelem.

Az aranycsapat
A legendás csapat az ötvenes évek elején született és lényegében 1956-ig, a magyar forradalomig tartotta "rette-
gésben a világot", igaz, világbajnoki trófea nélkül. De, ahogyan egy futballszakértő is mondotta egyszer: Idézem:  
„a labdarúgást szerető közönségünk tudja, hogy nem mindig a legjobb kapja a babért, és a sportban - még ha 
fájdalmas is - éppen az a szép, hogy olykor kiszámíthatatlan a végső eredmény”. 

A élet furcsa fintoraként ezek a magyar fiúk pont  abban a rendszerben lettek hősök, amelyet három évvel később 
sok-sok vér és áldozat árán igyekeztek megdönteni magyarok ezrei, tízezrei, sőt százezrei, mint tudjuk, sajnos 
sikertelenül.  Ez a rendszer a kommunizmus volt, amelyről ma már nagyon jól tudjuk, hogy nem sok mindenben 
különbözött a másik izmustól. De ebbe most mélyebben természetesen nem kívánok belemenni.  A lényeg, hogy az 
a bizonyos rendszer felismerte, hogy az aranycsapat sikereire építhet, és a szocialista rendszer fölényét hirdetheti 
a kapitalista világ felett. Így aztán kinyílt sok olyan ajtó is, amely korábban lakat alá került, legjobb futballistáink 
kiváltságot élvezhettek a politika útvesztőiben. Persze nem könnyen. 

Ez a legendás csapat 6 évig szerepelt így együtt, az 1950-től egészen az 1956-os forradalomig.
Ha körbenézünk Szeifried Zoltán festőművész, grafikus most kiállított alkotásaink, akkor láthatjuk a legendás 
aranycsapat klasszikus kezdő tizenegy játékosát. 
Köztünk van még két legenda, így engedjék meg, hogy velük kezdjem a felsorolást:

T

1. Grosics Gyula - "Fekete Párduc" - Kapus - Budapesti Honvéd - Válogatottság: 1947-1962 - 86 mérkőzés.

2. Buzánszky Jenő - "Kazal" - Jobbhátvéd - Dorogi Bányász - Válogatottság: 1950-1956 - 49 mérkőzés - 1 gól.

3. Lóránt Gyula - "Lóri" - Középhátvéd - Budapesti Honvéd - Válogatottság: 1948-1955 - 40 mérkőzés.

4. Lantos Mihály - "Misi" - Balhátvéd - Budapesti Bástya "MTK" - Válogatottság: 1949-1956 - 53 mérkőzés - 5 gól.

5. Bozsik József - "Cucu" - Jobbfedezet - Budapesti Honvéd - Válogatottság: 1947-1962 - 101 mérkőzés - 11 gól.

6. Zakariás József - "Zaki" - Balfedezet - Budapesti Bástya "MTK" - Válogatottság: 1947-1954 - 38 mérkőzés.

7. Budai.II László -  "Púpos" - Jobbszélső - Budapesti Honvéd - Válogatottság: 1949-1959 - 39 mérkőzés - 10 gól.

8. Kocsis Sándor -  "Kocka" - Jobbösszekötő - Budapesti Honvéd - Válogatottság: 1948-1956 - 68 mérkőzés - 75 gól

9. Hidegkúti Nándor -  "Öreg" - Középcsatár - Budapesti Bástya "MTK" - Válogatottság: 1945-1958 - 69 mérkőzés - 39 gól.

10. Puskás Ferenc - "Öcsi, Sváb, Pancho, Száguldó őrnagy”, a „Higany” - Balösszekötő - Budapesti Honvéd - Válogatottság:  
            1945-1956 - 85 mérkőzés - 84 gól.

11. Czibor Zoltán -  "Rongylábú" - Balszélső - Budapesti Honvéd - Válogatottság: 1949-1956 - 43 mérkőzés - 17 gól.
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Így együtt, ebben a sokat emlegetett összeállításban csupán négyszer szerepelt együtt a csapat.

1. 1953. május 17-én Rómában az Olaszok ellen, 
2. 1953. november 15-én Budapesten a Svédek ellen, 
3. 1953. november 25-én Londonban az Angolok ellen, 
4. 1954. április 11-én Bécsben az Osztrákok ellen

A két legemlékezetesebb mérkőzés. 
Egy szenzációs győzelem, és egy örökké fájdalmas vereség

1, Az évszázad mérkőzése: 1953. november 25-e a Magyar Labdarúgás Napja. 1953. november 25-én az évszá-
zad mérkőzését játszotta a Magyar labdarúgó válogatott az Angolok ellen. E jeles mérkőzésen a Magyar válogatott 
szenzációs játékkal 6-3-ra legyőzte a hazai pályán 90 éve veretlen Angol válogatottat a Londoni Wembley-stadion-
ban!. A Magyar Labdarúgó Szövetség 1993. november 25-én első alkalommal rendezte meg a magyar labdarúgás 
napját. Az MLSZ e jeles győzelem tiszteletére a 6-3-as történelmi mérkőzés időpontját választotta az ünnepnap-
nak. Anglia - Magyarország 3-6 (2-4)

2, 1954: a Svájci Labdarúgó Világbajnokság. A magyar válogatottat a világbajnokság legnagyobb esélyesei között 
tartották számon a szakemberek az 1954-es Svájcban rendezett torna előtt. A meccset 3:2-re végül a németek 
nyerték. 

1956

Sokszor felvetődött, hogy mi van, ha nincs az 1956-os forradalom és együtt maradnak. Nagyon sok sportszakem-
ber, futballbarát állította, és állítja most is -, hogy az 1958-as világbajnokságon megszerezték volna az aranyérmet! 
Ha belehalnak is. De hát, ahogy mondani szokás, a sors könyvében másként volt megírva.
Már csak ketten vannak köztünk, és amíg lehetőségük van, addig ők mesélnek, és tanítanak.
Álljon itt két tanítói gondolat az élő legendáktól:

BUZÁNSZKY JENŐ
„Szerintem a fiataloknak szükséges észben tartaniuk: a futball nem önmagát, a közönséget kell, hogy szolgálja, a 
címeres mezt magukra öltőknek éppen ezért „kutya kötelességük a pályán megszakadni”. 
 
GROSICS GYULA
„Én már annyiszor elmondtam, hogy az ország egyik legnagyobb problémája a morális állapota. Minden a neve-
lésnél, a gyermekek nevelésénél kezdődik, erre kell a jövőben nagy hangsúlyt fektetni.”

Emlékezzünk, és Tisztelegjünk. 
Mindebben segíti önöket egy nagyszerű képzőművész, nevesen Szeifried Zoltán az én szűkebb pátriámból, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyéből, pontosabban Kisvárdáról, és természetesen a művész grafikái, és festményei.

Jó tárlatlátogatást és megemlékezést kívánok mindenkinek!

Budapest 
2011. október 15. 

Őry László 
KMKE Elnök
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A Dorog AC, a MATEOSZ Munkás SE, a Teherfuvar SE, a Budapesti Honvéd, majd a Tatabányai Bányász kapusa, 
1947 és 1962 között 86 alkalommal őrizte a válogatott csapat hálóját. Tagja volt az 1952. évi olimpiai tornán arany- 
és az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett, továbbá az 1958. és 1962. évi világbajnokságon szerepelt 
magyar együttesnek. A dorogi származású „fekete párduc” a magyar labdarúgás legnagyobb kapusainak egyike. 
Csaknem két évtizedes élvonalbeli pályafutása során Domonkos, Zsák, Platkó és Szabó Antal méltó utódjának 
bizonyult. Nemcsak világklasszisokat jellemző képességei voltak, hanem „újdonsággal” is szolgált: szinte az egész 
saját térfelet működési területének tekintette. Nagyszerű érzékkel irányította a védelem munkáját. Együtt élt a já-
ték minden mozzanatával. Szükség esetén kapuját messze elhagyva igyekezett elhárítani a fenyegető veszélyt. 
Ezért világszerte a magyar válogatott „negyedik hátvédjeként” emlegették. A labda azonnali és pontos továbbítá-
sával gyors ellentámadások indítására is lehetőséget adott. A kapusok speciális tulajdonságai közül különösen a 
ruganyossága és a reflexei voltak egészen kiválóak. Kivételes képességei megbízhatósággal is párosultak. Az 
Aranycsapat egyik legbiztosabb pontja volt. Nevét éveken át a világ legjobb kapusai között emlegették. Világbaj-
noki szerepléseit azonban sorozatos balszerencse kísérte. ő az első tatabányai labdarúgó, aki a legjobbak között 
szóhoz jutott. (Klubcsapatának bajnoki sikereiben is nagy érdemeket szerzett.) Rengeteg emlékezetes játéka közül 
az 1954. április 11-én, az osztrákok elleni találkozón (1:0) mutatott bravúrsorozata az egyik legértékesebb. Edzői 
pályája rövidebb volt és kevésbé sikeres: 1963-ban Tatabányán, 1964–1965-ben Salgótarjánban, 1966-ban a KSI-
ben edzősködött, 1966 és 1968 között pedig Kuvaitban volt szakfelügyelő és szövetségi edző. 1969-től 18 eszten-
dőn állt a Budapesti Volán és a Volán SC élén, egyesületi elnökként vonult nyugdíjba.

Kitüntetései:
– Magyar Köztársaság Érdemrend középkeresztje (1993)
– Halhatatlanok Klubjának tagja (1994)
– MOB Olimpiai Érdemérem (1995)
– Az évszázad legjobb magyar kapusa (1998)
– Dorog díszpolgára (2001)
– Nemzet Sportolója (2011)

Becenév: Fekete párduc
Születési hely, dátum: Dorog,1926. február 4. 
Poszt: kapus
Csapatai: Dorog AC, MATEOSZ Munkás SE, Teherfuvar SE, Budapesti Honvéd, Tatabányai Bányász
Válogatottság: 86 mérkőzés 0 gól
Eredményei:  Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
 Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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A Dombóvári Vasutas SC, a Pécsi VSK, a Dorogi AC, a Dorogi Tárna és a Dorogi Bányász jobbhátvédje, 1950 
és 1956 között 48 válogatott találkozón szerepelt. Tagja volt az 1952-ben olimpiai arany- és 1954-ben világbaj-
noki ezüstérmet szerzett magyar együttesnek. Az ötvenes évek elején világhírű gárda, az Aranycsapat egyetlen 
vidéki „törzstagja” volt. A kitűnő dorogi játékos, „Kazal” az együttes legbiztosabb pontjai közé tartozott. A Buzánsz-
ky–Lóránt–Lantos összetételű hátvédhármasban ő volt a leggyorsabb. Technikailag és taktikailag egyaránt érett, 
megbízható és korszerű hátvédjátékot mutatott. Nemcsak a szerelésben, a támadások elhárításában, hanem az 
ellentámadások indításában is jeleskedett. Gyakran vállalkozott előretörésekre, amelyeket rendszerint jó beadá-
sokkal fejezett be. Minden mérkőzésen kiegyensúlyozott, értékes teljesítményt nyújtott. A legjobb játékot 1955. 
szeptember 25-én, a Szovjetunió elleni mérkőzésen (1:1) láttuk tőle. A dorogi bányászcsapatból ő öltötte először 
magára a címeres mezt. Visszavonulása után néhány évig edzősködött, majd 1972 és 1985 között a dorogiak 
technikai vezetőjeként dolgozott. Nyugdíjasként is a magyar labdarúgást szolgálta: a megyei labdarúgó-szövetség 
elnökhelyettese, majd elnöke volt, 1993 óta az MLSZ elnökségi tagja, 1996-tól két évig a szövetség alelnöki pozí-
cióját is betöltötte.
Kitüntetései:

– MOB Olimpiai Érdemérem (1986)
– Dombóvár díszpolgára (1991)
– Csik Ferenc-díj (2001) – Szent István-díj (2007)
– Prima Primissima-díj (2010)
– Nemzet Sportolója (2011)

Születési hely, dátum: Újdombóvár, 1925. május 4. 
Poszt: jobbhátvéd
Csapatai: Pécsi VSK, Dorogi bányász 247 mérkőzés
Válogatottság: 48 mérkőzés 0 gól
Eredményei: Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
           Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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Eredeti neve: Lipovics Gyula. A Kőszegi SE, a Szombathelyi FC, a Nagyváradi AC, a Nagyváradi Szabadság SK, a 
Vasas SC, majd a Budapesti Honvéd középhátvédje, 1948 és 1955 között 37 alkalommal öltötte magára a címeres 
mezt. Tagja volt az 1952. évi olimpiai tornán arany- és az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet szerzett magyar 
együttesnek. Az Aranycsapat gránitkemény középhátvédje hosszú utat tett meg a hármas számú mezig. Sokáig 
csatárt (többnyire jobbszélsőt), majd fedezetet, azután szélsőhátvédet játszott. Végül a védelem tengelyébe állt, 
és annak valódi pillérévé vált. A válogatottban – két mérkőzés kivételével, amikor jobbhátvéd volt – már állandóan 
a középhátvéd helyén szerepelt. Ragyogó fizikai felépítése, mintaszerű állóképessége jelentette azt az alapot, 
amelyre labdarúgó-tulajdonságai épültek. Kitűnően helyezkedett, biztosan szerelt fejjel és lábbal, nagyszerűen 
rúgott. Ütemérzéke, taktikai érettsége és fegyelmezettsége szintén kifogástalan volt. A legnehezebb helyzetekben 
is feltalálta magát. Talán gyorsasága maradt el némileg erényei mögött, de ez csak ritkán tűnt fel. Küzdőképessége 
ellen sem lehetett kifogás. Játékának keménysége azonban néha átlépte a megengedett határt. Pályafutásának 
csúcsát a helsinki olimpia idején érte el. Legjobb játékát a döntőben, 1952. augusztus 2-án, a Jugoszlávia elleni 
mérkőzésen (2:0) nyújtotta. Visszavonulása után 1962 augusztusa és 1963 áprilisa között a Bp. Honvéd edzője 
volt, majd az Oroszlány együttesét irányította. 1963. decemberében külföldre távozott, a Német Szövetségi Köz-
társaság hét első osztályú csapatánál kapott szakvezetői megbízást. Sikeres edzői pályafutásának állomásai: SV 
Rheydt, 1. FC Kaiserslautern, MSV Duisburg, 1. FC Köln, Kickers Offenbach, PAOK Szaloniki (csapatával görög 
bajnoki címet nyert), Eintracht Frankfurt, Bayern München, Schalke 04. Öt év után visszatért korábbi edzői sikeré-
nek színhelyére, Szalonikibe, ahol a következő év tavaszán a PAOK kispadján érte a halálos szívroham...

Születési hely, dátum: Kőszeg, 1923. február 6.
Halálozási hely, dátum: Szaloniki, Görögország 1981. május 31. 
Poszt: középhátvéd
Csapatai: Kőszegi SE, Szombathelyi FC, Nagyváradi AC, Nagyváradi Szabadság SK, Vasas SC, 
      Budapesti Honvéd
Válogatottság: 37 mérkőzés 0 gól
Eredményei: Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
           Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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Eredeti neve: Lendenmayer Mihály. A MÁVAG SK, BVSC, MÁV Konzum Előre, Budapesti Vasutas Előre, a Buda-
pesti Vasas Előre SC, az MTK, a Textiles, a Budapesti Bástya és a Budapesti Vörös Lobogó balhátvédje, 1949 és 
1956 között 52 alkalommal öltötte magára a címeres mezt és 5 gólt szerzett. Tagja volt az 1952. évi olimpiai játé-
kokon arany- és az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet nyert magyar együttesnek. Az Aranycsapat játékosa re-
mek testi felépítésű, kétlábas, kitűnően rúgó és fejelő hátvéd volt. Pompásan helyezkedett és hosszú átadásokkal 
gyakran indított veszélyes ellentámadásokat. Lehetőleg megelőző szereléseket alkalmazott. Jól időzített kereszte-
zéseivel gyakran segítette ki társait is. Mozgékonysága és gyorsasága nem mindig volt kifogástalan. Emiatt ritkán 
vállalkozott előretörésekre. Nagy lövőerejét eredményes szabadrúgásaival bizonyította be. Remek rúgótechnkáját 
minősíti, hogy Puskásék a szabadrúgások és tizenegyesek jó részét neki engedték át. Szinte minden mérkőzé-
sen helytállt. Ez megbízhatóságát, jó átlagteljesítményét dicséri. Legjobb játékát talán 1954. február 12-én, az 
Egyiptom elleni kairói mérkőzésen (2:0) nyújtotta. A Kőbányai Porcelán csapatánál kezdett edzősködni (1963-ban), 
majd egykori mestere, Bukovi Márton segédedzője lett a görög Olimpiakosz Pireusznál. Hét évet töltött a Komlói 
Bányásznál, kettőt a Nagykanizsai Olajbányásznál, hármat Székeshérvárott a Videotonnál, végül Zalaegerszegen, 
1981-ben a ZTE-ben fejezte be edzői karrierjét, melynek során 272 NB I-es találkozón ült a kispadon.

Születési hely, dátum: Budapest, 1928. szeptember 29. 
Halálozási hely, dátum: Budapest, 1989. december 31.
Poszt: balhátvéd
Csapatai: MÁVAG SK, BVSC, MÁV Konzum Előre, Budapesti Vasutas Előre, Budapesti Vasas Előre SC, 
      MTK, Textiles, Budapesti Bástya Budapesti Vörös Lobogó
Válogatottság: 52 mérkőzés 5 gól
Eredményei:  Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
 Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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A Kispesti AC és a Budapesti Honvéd jobbfedezete, az egyetlen, a magyar válogatottban száznál többször sze-
replő játékos, a világfutball egyik legfényesebb csillaga volt. Tagja volt az 1952. évi olimpiai tornán arany- és az 
1954-es világbajnokságon ezüstérmet nyert, valamint az 1958. évi világbajnokságon szerepelt magyar együttes-
nek. Válogatott labdarúgóink rangsorában az első helyen áll! „Cucu”, az egyetlen százszoros magyar válogatott 
labdarúgó, hazai és nemzetközi vonatkozásban egyaránt a sport legkiválóbb egyéniségei közé tartozik. Csaknem 
két évtizedes élvonalbeli pályafutása során minden idők legkiemelkedőbb képességű magyar fedezetjátékosának 
bizonyult. Tökéletes technikai képzettség, kimeríthetetlen ötletgazdagság és taktikai érettség, lenyűgöző könnyed-
ség és irányítókészség, röviden valódi „futball-zsenialitás” jellemezte játékát. Nem volt gyors, de ragyogó helyez-
kedési érzékével, mozgékonyságával és lendületével sem a védelemben, sem a támadásban nem vált érezhetővé 
ez a hiányossága. A Bozsik–Hidegkuti–Puskás hármas másfél évtizeddel ezelőtt – időszerű szakkifejezéssel élve 
– olyan középpályás együttest alkotott, amilyen talán azóta sem akadt az egész világon. Pályafutása idején ren-
geteg elismerésben részesült. Az Aranycsapat egyik erősségét az ötvenes évek elején országgyűlési képviselővé 
választották. A sok emlékezetes alakítása közül a legfeledhetetlenebb „az évszázad mérkőzése”, az 1953. novem-
ber 25-i, londoni 6:3 alkalmával nyújtott, szinte felülmúlhatatlan játéka (egy gólt lőtt). Pályafutása befejeztével előbb 
szakosztályvezetője, majd Kispéter Mihály váratlan halála után, 1966-ban és 1967-ben edzőként működött hajdani 
sikerereinek színhelyén, a Budapesti Honvéd csapatánál. 1974. szeptember 28-án, Bécsben – egyetlen mérkőzés 
erejéig – a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt. 1986 októberében volt csapata, a Kispest stadionjának 
névadójának választotta.

Becenév: Cucu
Születési hely, dátum: Kispest, 1925. november 28.
Halálozási hely, dátum: Budapest, 1978. május 31.  
Poszt: jobb fedezet
Csapatai: Budapest Honvéd 447 mérkőzés
Válogatottság: 101 mérkőzés 11 gól
Eredményei: Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
 Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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A Budafoki MTE, a Kábelgyár SC, a Gamma FC, a Budai Barátság SE, a Budai MSE, a MATEOSZ Munkás SE, 
a Teherfuvar SE, a Budapesti Előre, a Budapesti Bástya és a Budapesti Vörös Lobogó balfedezte, 1947 és 1954 
között 35 alkalommal öltötte magára a címeres mezt. Tagja volt az 1952. évi olimpiai tornán arany- és az 1954-es 
világbajnokságon ezüstérmet nyert magyar együttesnek. „Zaki” volt az Aranycsapat „szürke eminenciása”. Ebben a 
tizenegyben a kék-fehérek kiváló fedezte a negyedik hátvéd, mai kifejezéssel: a „beállós” szerepkörét töltötte be. A 
technikailag-taktikailag egyaránt kitűnően képzett labdarúgó lemondott az egyéni csillogásról. Minden megmozdu-
lása a csapatjáték céljait szolgálta. Fegyelmezett és éppen ezért nagyon értékes labdarúgó volt. Pompásan helyez-
kedett, kitűnő ütemben lépett közbe. A megszerzett labdát rendre jól továbbította. Nagy nyugalma, fáradhatatlan 
munkabírása, töretlen küzdőszelleme a legnehezebb helyzetekben is kisegítette. A támadásokat is nagyszerűen 
támogatta, de elsőrendű feladatáról, a védekezésről, soha nem feledkezett meg. Tökéletesen kiegészítette társa, 
Bozsik József játékát. Az 1954-es világbajnokság után minden átmenet nélkül kimaradt a legjobb tizenegyből. 
(Pedig a világbajnoki döntő elvesztésében semmivel sem játszott nagyobb szerepet, mint bármelyik más játékos-
társa...) A válogatottban szinte minden tudása legjavát adta. Legkiválóbb teljesítményét talán 1953. május 17-én, 
az Olaszország elleni mérkőzésen (3:0) nyújtotta. Visszavonulása után sem szakadt el a labdarúgástól, az edzős-
séget az Április 4. Gépgyár csapatánál kezdte, majd a szigetszentmiklósi gárda vezetője lett. 1961. augusztusában 
Guineába szerződött, az afrikai országban szövetségi kapitány lett. 1965-ös hazatérése után a Medosz Erdért SE 
mestere volt. Sikeresen induló edzői pályafutását derékba törte a fájóan korai halála. A szívembernek – a szíve 
mondta fel a szolgálatot.

Születési hely, dátum: Budapest, 1924. március 25.
Halálozási hely, dátum: Budapest, 1971. november 22.
Poszt: balfedezet
Csapatai: Budafoki MTE, Kábelgyár SC, Gamma FC, Budai Barátság SE, Budai MSE, MATEOSZ Munkás SE,  
      Teherfuvar SE, Budapesti Előre, Budapesti Bástya, Budapesti Vörös Lobogó
Válogatottság: 35 mérkőzés 0 gól
Eredményei:  Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
 Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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Eredeti neve: Bednarik László. A BRSC, a Hutter Olaj SE, az FTC, az ÉDOSZ, majd a Budapesti Honvéd jobb-
szélsője, 1949 és 1959 között 39 esetben játszott a nemzeti tizenegyben és 10 gólt ért el. Tagja volt az 1952. évi 
olimpiai tornán arany- és az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet nyert, valamint az 1958. évi világbajnokságon 
szerepelt magyar együttesnek. A sok sikert aratott Aranycsapat jobbszélsője Kocsis Sándorral együtt világhírű 
szárnyat alkotott. Kettőjük összeszokottsága mintaszerű volt. Szinte egymás gondolatait is ismerték. A zömök, 
lendületes, bátor labdarúgó nagy gyorsasága kitűnően érvényesült ebben a környezetben. „Behunyt szemmel” is 
tudta, hogy Kocsis mikor és hová íveli, vagy lövi elé a labdát, amelylyel azután villámgyorsan elszáguldott – akár 
az alapvonalig. Pontos beadásaival – amelyekből társai, főleg Kocsis, sok gólt értek el – mesterien értett a támadá-
sok eredményes befejezéséhez. Erőteljes lövéseivel gyakran veszélyeztette az ellenfél kapuját. Roppant hasznos, 
fáradhatatlan, a mezőnyben is nagy munkát vállaló játékos volt. Kiváló teljesítményt nyújtott 1950. szeptember 
24-én, Albánia csapata ellen (12:0), amikor szélső létére négy gólt lőtt. Pályafutása befejeztével másodosztályú 
katonacsapatok (Egyesített Tiszti Iskola, Szentendrei Honvéd, Kossuth KFSE) edzőjeként dolgozott. Nyugdíjazása 
után, 1980-ban néhány hónapig a Fót csapatánál tevékenykedett. 1999-ben a Budapest, XV. ker. Rákospalota, 
Széchenyi téri volt Volán SC stadiont, Budai II Lászlóról nevezték el. 

Becenév: Púpos
Születési hely, dátum: Budapest, 1928. július 19. 
Halálozási hely, dátum: Budapest, 1983. július 2. 
Poszt: jobbszélső
Csapatai: BRSC, Huttler Olaj SE, Ferencvárosi TC, ÉDOSZ, Kispest Honvéd
Válogatottság: 39 mérkőzés 10 gól
Eredményei: Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
 Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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A Kőbányai TC, az FTC, az ÉDOSZ, majd a Budapesti Honvéd jobbösszekötője, 1948 és 1956 között 68 mérkőzé-
sen játszott a válogatott együttesben és 75 gólt ért el. Tagja volt az 1952. évi olimpiai tornán arany- és az 1954-es 
világbajnokságon ezüstérmet szerzett magyar csapatnak. Az Aranycsapat legjobb képességű játékosainak egyike 
volt. Tökéletes technika, magas fokú játékintelligencia, kitűnő áttekintés és sziporkázó szellemesség jellemezte. 
Társait – főleg szélsőjét – pompás átadásokkal foglalkoztatta. Váratlan húzásokkal bontotta meg az ellenfél vé-
delmi sorait. Eredményességben, a helyzetek kihasználásában kimagasló teljesítményt nyújtott. Mindkét lábbal és 
fejjel állandó veszélyt jelentett a kapura. Fejjátékával az egész hazai mezőnyből kiemelkedett. Kalmár Jenő óta 
nem akadt magyar labdarúgó, aki hasonlóan tudott tájékozódni a levegőben. Páratlan ruganyosságának és ütem-
érzékének köszönhette, hogy rendszerint a felugró kapus kinyújtott karjánál is magasabbra lendült, ahonnan nagy 
biztonsággal és pontossággal irányította fejeseit. Káprázatos fejjátékáért kapta Spanyolországban az „Aranyfejű” 
(Cabezas de Oro) becenevet, amely felváltotta a hazai „Kockát”. Fénykorában a világ legkiválóbb jobbösszekötő-
jének tartották. Az 1954. évi világbajnokságon szerzett 11 góljával ő nyerte el a legeredményesebb csatár részére 
felajánlott tiszteletdíjat. Sok-sok nagyszerű játéka közül az 1954. június 30-án, a világbajnokság elődöntőjében, 
Uruguay csapata ellen (4:2) mutatott teljesítménye a legemlékezetesebb. Gólképességére jellemző, hogy egy 
mérkőzésen (1954. NSZK 8:3) négy, további hat találkozón (1949. Svédország 5:0, 1952. Finnország 6:1 és Cseh-
szlovákia 5:0, 1954. Dél-Korea 9:0 és Csehszlovákia 4:1, 1955. Svédország 7:3) pedig három-három góllal terhelte 
meg az ellenfél hálóját. 1956-ban külföldre távozott. 1957-ben a svájci Young Fellowsban szerepelt, 1958 és 1965 
között az FC Barcelona mezét viselte. A Barcával két bajnokságot nyert, kétszer volt kupagyőztes és tagja volt a 
VVK-t nyerő és a BEK-döntős együttesnek. 75 spanyol bajnoki találkozón 40-szer talált a kapuba. Rövid ideig a 
Barca ificsapatánál és a Hércules Alicantében edzősködött.

Becenév: Kocka, Aranyfejű
Születési hely, dátum: Budapest, 1929. szeptember 21.
Halálozási hely,dátum: Barcelona, Spanyolország 1979. július 22. 
Poszt: jobbössz ekötő
Csapatai: Kőbányai TC, FTC, ÉDOSZ, Budapesti Honvéd
Válogatottság: 68 mérkőzés 75 gól
Eredményei: Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
 Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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Az Újlaki FC, a Gázművek, az Elektromos, a Herminamezei AC, az MTK, a Textiles, a Budapesti Bástya és a Bu-
dapesti Vörös Lobogó csatára, 1945 és 1958 között 69 mérkőzésen volt válogatott és 39 gólt szerzett. Tagja volt 
az 1952. évi olimpiai tornán arany- és az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet nyert, valamint az 1958. évi világ-
bajnokságon szerepelt magyar együttesnek. Az Aranycsapat kivételes képességű középcsatára, a magyar labda-
rúgás legkiválóbb játékosainak egyike. Sokoldalúságára jellemző, hogy a válogatottban a támadósor valamennyi 
helyén szerepelt. Az Aranycsapat Nándija iskolát teremtett játékával. A korábbi klasszikus ötcsatáros játékból őt 
vonták hátra, a mai értelemben használt középpályás pozícióba, ahonnan remekül időzített labdákkal indíthatta 
Kocsist és Puskást, vagy a két szélsőt. Az Öregnek is becézett, ifjan is gyérülő hajú játékos technikailag és takti-
kailag tökéletesen képzett, invenciózus, munkabíró, gyors és a fejjátékban is ügyes labdarúgó volt. Fénykorában a 
világ legjobb csatárai között emlegették. Sikerekben gazdag pályafutásának egyik érdekessége, hogy harmincadik 
életévén túl „érkezett be”. Ekkor derült ki, hogy a mezőnyjátékban képes a legnagyobb és leghasznosabb teljesít-
ményre. Bozsik és Puskás mellett a válogatott csapat egyik karmestere lett. Ez a feladat azonban nem csökkentet-
te játékának eredményességét. Ebben a szerepkörben ért el három gólt az élete legkiemelkedőbb játékát jelentő, 
1953. november 25-i, Anglia elleni 6:3-as találkozón. „Az évszázad mérkőzése” mellett még két alkalommal szer-
zett három-három gólt (1947. Bulgária 9:0 és 1951. Finnország 8:0). 1959-től edzősködött itthon és külföldön egy-
aránt: MTK, Fiorentina (KEK- és Olasz Kupa-győztes), Mantova, Győri ETO (magyar bajnok és BEK-elődöntős), 
Tatabánya, ismét az MTK, Bp. Spartacus, Stal Rzeszów, Egri Dózsa, al-Ahli (ötszörös egyiptomi bajnok), al-Ahli 
(Dubai). Még 75 éves korában, 1997-ben is felkérte korábbi egyiptomi sikercsapata, az al-Ahli a technikai igazgatói 
feladatok ellátására. Halála után az MTK Hungária körúti stadionját Hidegkuti Nándorról nevezték el.

Becenév: Öreg
Születési hely, dátum: Budapest, 1922. március 3.
Halálozási hely, dátum: Budapest, 2002. február.14. 
Poszt: hátravont ék
Csapatai: Újlaki FC, Gázművek, Elektromos, Herminamezei AC, MTK, Textiles, Budapesti Bástya, 
      Budapesti Vörös Lobogó
Válogatottság: 68 mérkőzés 39 gól
Eredményei: Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
 Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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Eredeti neve: Purczeld Ferenc. A Kispest AC és a Budapesti Honvéd balösszekötője, 1945 és 1956 között 85 vá-
logatott mérkőzésen szerepelt és 84 gólt szerzett. Tagja és csapatkapitánya volt az 1952. évi olimpiai játékokon 
arany- és az 1954-es világbajnokságon ezüstérmet nyert magyar együttesnek. A zömök termetű „Öcsi” – a „Sváb”, 
külföldön „Pancho” vagy éppen a „Repülő őrnagy” – az Aranycsapat kapitánya, a magyar labdarúgás legnagyobb 
játékosainak egyike. Már gyermekkorában felcsillant nagy tehetsége. Egészen fiatalon, 1943-ban helyet kapott 
az NB I-es kispesti csapatban. A felszabadulás után szinte rakétaszerű gyorsasággal értek be kivételes képes-
ségei. Bár alakja nem mondható eszményinek, igazán jól csak bal lábbal rúgott és fejjátéka sem haladta meg a 
jó átlagot, mégis kiemelkedő tudású, világklasszis labdarúgó vált belőle. Éveken át a világ legjobb csatárai között 
emlegették. Játékát rendkívüli robbanékonyság, bal lábbal tökéletes labdakezelés, szellemes, ötletekben, várat-
lan húzásokban páratlanul gazdag elgondolások, 30-40 méterre is hajszálpontos átadások, nagy mozgékonyság, 
a helyzetek tökéletes és gyors felismerése és kivételes lövő készség jellemezte. A „tömör” termetű fiatalember 
mesterien, hadvezérként irányította csapatának játékát. A befejezéseknél is rendre a helyén volt. Orth György így 
nyilatkozott Puskásról: „Egyetemi tanár lehetne a labdarúgás tudományának katedráján.” A válogatott mérkőzések 
többségén a mezőny legjobbjai közé tartozott. Az 1952. július 28-án vívott olimpiai elődöntőben, az előző olimpiai 
bajnok svéd válogatott ellen aratott 6:0-ás magyar győzelem hőse a káprázatos teljesítményt nyújtó „Öcsi” volt. 
Nagy gólképességét sokszor csillogtatta. 1950-ben, az albánok ellen (12:0) négy gólt ért el. Négy további találko-
zón három-három gólt szerzett (1946. Luxemburg 7:2, 1948. Románia 5:1, 1949. Ausztria 6:1 és 1950. Ausztria 
4:3). Több mint 50 válogatott mérkőzésen szerepelt a neve a gólszerzők között. Egyedülálló teljesítmény a magyar 
labdarúgás történetében! 1956-ban külföldre távozott. Spanyolországban, a világhírű Real Madrid csatapában egy 
évtizeden át szerepelt sikeresen. Többször játszott a spanyol válogatottban is. 1963. október 23-án, az Anglia elleni 
Világválogatottban szintén helyet kapott. Nemcsak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is a legnagyobb csa-
táregyéniségek között foglal helyet. Visszavonulása után, 1967-től edzői feladatot is vállalt, kilenc országban volt 
mester, Spanyolországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Görögországban, Chilében, Szaud-Arábiában, 
Egyiptomban, Paraguayban és Ausztráliában. (1971-ben a Panathinaikosz együttesét a BEK-döntőig vezényelte.) 
2004-ben a Nemzet Sportolójává választották.

Becenév: Öcsi, Higany, Sváb, Száguldó Őrnagy
Születési hely, dátum: Kispest, 1927. április 1. 
Halálozási hely, dátum: Budapest, 2006. november 17.
Poszt: balösszekötő
Csapatai: Kispest AC, Budapesti Honvéd
Válogatottság: 85 mérkőzés 84 gól
Eredményei: Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
 Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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A Komáromi AC, a Komáromi MÁV–AC, az FTC, az ÉDOSZ, a Csepeli Vasas, majd a Budapesti Honvéd balszél-
sője, 1949 és 1956 között 43 alkalommal játszott a válogatott csapatban és 17 gólt szerzett. Tagja volt az 1952. 
évi olimpiai tornán arany- és 1954-es világbajnokságon ezüstérmet nyert magyar együttesnek. Kiváló képességű, 
világklasszisnak számító, de szélsőséges, szeszélyes labdarúgó volt. Páratlan gyorsasága, nagy mozgékonysága, 
kitűnő labdakezelése, szélsőknél ritkán tapasztalható gólképessége és kiismerhetetlen cselei a világ legjobbjai 
közé emelték. Az Aranycsapat támadósorának roppant veszélyes tagja volt. „Sátáni” játéka ellen sok ellenfele bizo-
nyult tehetetlennek. A „Rongylábúnak”, kevésbé szalonképesen „Bolondnak” is becézett balszélső kiismerhetetlen 
cseleivel szinte az őrületbe kergette az ellenfelek jobbhátvédjeit. Villanásszerűen tudta változtatni mozgásának rit-
musát és irányát. Szüntelen mozgásával – a pálya széltében és hosszában – megelőzte a maga korát. Ezért a mo-
dern szélsőjáték egyik előharcosának tekinthető. („Kalandozásait” eleinte nem csak játékostársai, hanem a szak-
emberek jelentős része sem értette meg és értékelte megfelelően.) Legemlékezetesebb alakítása is hamisítatlan 
„czibori” játék volt. 1954. május 23-án, az Anglia elleni 7:1-es mérkőzés első felében csak „lézengett” a Népstadion 
gyepén. A második félidőben viszont ritkán látható, sziporkázó szélsőjátékkal döntő módon járult hozzá az angol 
védelem teljes szétzilálásához. 1956-ban külföldre távozott. Előbb 1957-ben az AS Rómánál edzett és játszott 
nem hivatalos mérkőzéseken, majd 1958-ban, FIFA-eltiltása lejártával az FC Barcelona szerződtette. A Barcával 
két bajnoki címet szerzett, spanyol kupát és VVK-t nyert, valamint tagja volt a BEK-döntőben vesztes gárdának. Az 
1961–1962-es idényben az Espanolban szerepelt, sőt 1962-ben egyetlen mérkőzés erejéig az Austria Wienben is 
pályára lépett. Két és fél évtizednyi távollét után 1991-ben hazatért Magyarországra, életre hívta anyaegyesülete 
jogutódját, a Komáromi AC-t, amelynek elnöke volt haláláig. 

Becenév: Bolond, Rongylábú
Születési hely, dátum: Kaposvár, 1929. augusztus 23.
Halálozási hely, dátum: Komárom, 1997. szeptember 1.
Poszt: balszélső
Csapatai: Komárom AC, Komárom MÁV, Ferencvárosi TC, ÉDOSZ, Csepeli Vasas, Kispest Honvéd, AS Roma, 
      FC Barcelona, RDC Espanyol, FC Basel, Austria Wien
Válogatottság: 86 mérkőzés 0 gól
Eredményei: Aranyérmes lett Helsinkiben az Olimpián 1952-ben. 
 Ezüstérmes lett Svájcban a Világbajnokságon 1954-ben
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Már életében, de halála után is összekö-
tő kapocs volt a magyar emberek között, 
akik nemzeti mítoszra találtak benne. A 
futballpályán művész volt, tudása egy-
személyes országimázzsá tette, nélküle 
nincsen magyar futball. 

Tényleges halála előtt 50 évvel egyszer 
már eltemették. Az '56-os forradalom 
után, október végén az Interpress hír-
ügynökség kiadta a hírt, a világlapok pe-
dig átvették, hogy a harcokban az olim-
piai bajnok és a világbajnoki ezüstérmes 
csapat kapitányát megölték. Rá is igaz 
volt a mondás, a halálhírét keltették, so-
káig élt.

A kommunista rendszer miatt csak ép-
pen itthon nem lehetett a legnagyobb, 
mert a disszidálása után évekig még a 
nevét sem lehetett leírni, sőt megpróbál-
ták befeketíteni.

Öt nyelven beszélt; nem az a műve-
letlen, pénzszóró sztárfutballista volt, 
aminek sokszor megpróbálták beállíta-
ni. Igazán nagy vagyonra sohasem tett 
szert, spanyolországi üzleti vállalkozá-
sai nem sikerültek. 
Puskás itthon tizenhárom évig a 
Kispestben játszott, majd hat évig szol-
gálta a Real Madridot, ráadásként harmincegy évesen, jelentős súlyfelesleggel, kétéves eltiltás után játszhatott 
újra. Akaraterejére jellemző, meg sem fordult a fejében a feladás gondolata, a játékostársai is elismerték tudását, 
a tízes mezt adták neki. Amikor a portugál Figo 2000-ben a királyi gárdához került, csak annyit mondott neki az el-
nök, úgy viselje ezt a mezt, hogy előtte Puskásé volt. Amikor Madridban Öcsiből Pancho lett, spanyol földön a nagy 
Alfredo fogadta barátjává. 1959-ben egy gólon múlott, ki lesz a gólkirály, Puskás vagy Di Stefano. A Sevilla ellen, a 
90. percben Puskás helyzetbe került. Ha belövi, övé a büszke cím. De nem lőtt, passzolt s azt kiáltotta Alfredo felé: 
„Rúgd be te, Stefi!”. Alfredo lett a gólkirály." –  Csak és kizárólag kivételes emberek tudnak így viselkedni. Csak így 
válhatott belőle a világ legismertebb magyarja, és a világ legjobb futballistája. 

Puskás Ferenc, Öcsi
(1927-2006)
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 „Istenáldotta tehetség volt, amilyenből jó, 
ha évszázadonként egy születik egy ország 

labdarúgásában. Nagyon hiányzik. 
Lassan megint összeáll az Aranycsapat 

- az égi focipályán. 
Már Öcsi is köztük van…”

Grosics Gyula (az Aranycsapat 
86-szoros válogatott kapusa)

31



32 Grosics Gyula és Buzánszky Jenő32
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Őry László: Első találkozásom a két élő legendával
 
    lső találkozásom Grosics Gyulával, és Buzánszky Jenővel néhány évvel ezelőtt történt egyetlen nap alatt. Egy 
független kulturális-sport magazinnak készítettünk riportot többedmagammal.  Hivatalos találkozó volt egy riport és 
egy rövid videó felvétel erejéig. Gyula bácsival délelőtt egy budai hotel halljában találkoztunk. Azt kaptam, amire 
számítottam. Egy elegáns úriember fogadott minket. A legendás „Fekete Párduc”, azaz az Aranycsapat nagyszerű 
kapusa, Grosics Gyula. Az olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes, Európa-kupa-győztes labdarúgó, a Nemzet 
Sportolója. Karakán, gerinces kiállás – egy elveihez kőkeményen ragaszkodó ember. 
     
Ugyanaznap Dorogon fogadott minket lakásában Buzánszky Jenő.  Bár hivatalos találkozó volt ez is, Jenő bácsi 
könnyed tréningruhában, „lazán” viselkedve fogadott minket. Rengeteget mesélt, tréfálkozott, de volt olyan pillanat 
is, amikor könnyeivel küszködve emlékezett vissza a régi szép időkre. Szintén egy csodálatos embert ismertem 
meg az olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes  hátvéd személyében, aki szintén a Nemzet Sportólója 2011 év 
óta.

E
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Az elmúlt három évben többször találkoztunk Grosics 
Gyulával, és Buzánszky Jenővel, melyek már kötetlen, 
barátias találkozások, beszélgetések voltak. Közben 
elkészült Szeifried Zoltán grafikai és festőművészeti 
sorozata, amely az Aranycsapatnak állít örök emléket. 

Nem utolsósorban pedig Gyula bácsinak és Jenő bá-
csinak, akiket személyesen is megismervén örökre a 
szívünkbe zártunk, és büszkék vagyunk arra, hogy ba-
rátaikká fogadtak bennünket.
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Szeifried Zoltán: Buzánszky Jenő
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Szeifried Zoltán: Buzánszky Jenő
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Szeifried Zoltán: Grosics Gyula
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Szeifried Zoltán: Grosics Gyula
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Részletek a két élő legendával készült beszélgetésekből
(készítette: Őry László)

Elveszett remények 1954   

      magyar válogatottat a világbajnokság legnagyobb esélyesei között tartották számon a szakemberek az 1954-
es Svájcban rendezett torna előtt. A csapatot Németországgal, Törökországgal és Dél-Koreával sorsolták egy cso-
portba. Dél-Korea ellen némileg tartalékosan egy könnyed 9-0-s győzelemmel léptek túl Grosicsék, az eredmény 
mellesleg VB-csúcs, amit csak 1982-ben tudott beállítani szintén a magyar válogatott egy 9 gólos győzelemmel. 
(Magyarország-Salvador 10-1). A második csoportmérkőzésen a Német Szövetségi Köztársaság válogatottja kö-
vetkezett, amely kissé tartalékosan állt ki az összecsapásra (ennek később jelentősége lesz még a torna folyamán), 
de a magyaroknak nem okozott gondot ez a meccs sem, mivel 8-3-as győzelmet arattak. A győzelem felett érzett 
örömbe üröm is vegyült, mivel Puskás Ferenc a csapat kapitánya súlyos bokasérülést szenvedett a mérkőzésen. 

A negyeddöntőben került sor az ún. "berni csatára" a Magyarország-Brazília mérkőzésre, ahol 1 magyart (Bozsi-
kot) és két brazilt állított ki Ellis játékvezető. A brazilok nem tudták elviselni a 4-2-es vereséget és a meccs lefújása 
után nekirontottak a magyar csapat játékosainak és szakvezetőinek. A hatalmas verekedésből egy játékos maradt 
ki mindössze, a sziklakemény játékáról híres Lóránt. Az elődöntő hozta a világbajnokság talán legjobb meccsét 
ahol 2-2 után a hosszabbításban Kocsis Sándor a "Kocka" két gyönyörű fejesgóljával 4-2-re a magyarok megver-
ték a címvédő Uruguayt. 

A döntőre Bernben a Wankdorf-stadionban került sor és az ellenfél az egyszer már legyőzött NSZK gárdája volt. 
A csapat szakvezetője Sebes Gusztáv némileg felforgatta a csatársort, mivel az előző két mérkőzést kihagyó 
Puskás ismét játékra jelentkezett. Puskás beállítása a csapatba azóta is örök vitatéma a szakemberek és a szur-
kolók körében, mivel többen is azon a véleményen vannak, hogy a balösszekötő nem volt teljesen egészséges és 
így vállalta a játékot. A magyar csapat összeállítása a következő volt: Grosics-Buzánszky, Lóránt, Lantos-Bozsik, 
Zakariás-Czibor, Kocsis, Hidegkúti, Puskás, Tóth M. Az eredetileg balszélső Czibor átkerült a csapatból kiszorult 
Budai II helyére a jobbszélre és az ő helyén pedig Tóth kezdett. A német szövetségi kapitány Sepp Herberger 6 
helyen változtatta meg csapatát a 8-3-as meccshez képest és ezt a lépést azóta is Herberger cselének emlegetik, 
mivel sokan úgy vélik, hogy a német kapitány tudatosan tévesztette meg a magyarokat az első meccsen a néme-
tek tartalékos összeállításával. 

A döntő napján erősen esett az eső, ami a német csapatnak kedvezett, mivel a csapat cipőszállítója az Adidas, 
egy újdonságnak számító, cserélhető stoplis cipővel látta el a csapatot. Ennek köszönhetően a német játékosok 
sokkal könnyebben tudtak mozogni az erősen felázott talajon. Ez jelentősen befolyásolta a mérkőzés alakulását, 
sőt egyesek szerint döntő mértékben játszott szerepet a végeredmény kialakulásában. A döntő jól kezdődött a ma-
gyarok számára, Puskás és Czibor korai góljával 8 perc alatt elhúztak 2-0-ra az esőtől felázott mély talajon. A 19. 
percben mégis 2-2 állt az eredményjelzőn Rahn és Morlock jóvoltából. Ugyanez maradt az állás a 84.percig, ami-
kor Rahn csípett el egy átadást, csinált egy cselt balra befelé és a labdát a csúszós talajon a kissé késve elvetődő 
Grosics mellett a kapu jobb oldalába rúgta…3-2 A hátralévő 6 percben Puskás hiába rúgott gólt, mivel azt tévesen 
Ling játékvezető les miatt nem adta meg. A hármas sípszó után a mérhetetlenül elkeseredett Puskás gratulált Fritz 
Walternak az újdonsült világbajnoknak. 

Minden idők legfantasztikusabb csapatának nem sikerült megnyernie a világbajnokságot.

A
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Örök kérdés minden szurkoló részéről, 
hogy miért vesztettük el a világbajnokságot?

Buzánszky Jenő:
„Előbb mondok erre egy jó sztorit. Autóbalesetem volt. Fekszem a János kórházban. Bejött hozzám Dorogról a 
sportorvos meg a szakosztályvezető. Megállnak az ajtóban és azt mondják: Te Jenő, mielőtt meghalsz, legalább 
nekünk mondd el, hogy miért vesztettétek el a világbajnokságot. Mondtam nekik, hogy pechetek van, ugyanis én 
nem halok meg, ti meg sosem tudjátok meg.

Komolyra fordítva. Ilyen nincsen még egy a sporttörténelemben, hogy a 8:3-as meccset 10 nappal azelőtt ugyanaz 
a bíró vezette – egy Ling nevű angol játékvezető –, mint a döntőt. Valószínűleg nehezen viselték el, hogy ez a kis 
kommunista ország laposra ver mindenkit. Természetesen sok más tényező közrejátszott. Nagyon fáradtak voltunk 
már a brazil és az uruguayi meccsek után Lekéstük a vonatot, éjfél körül vacsoráztunk, hajnal 5-6 óra körül keve-
redtünk az ágyba. Én azt szoktam mondani, hogy a szívósan kemény parasztgyerekek közé tartoztam, de akkor 
azt hittem, hogy az az ágy leszakad alattam, olyan fáradt voltam. Aztán jött a mérkőzés. Míg frissek voltunk, vezet-
tünk is kettő nullra. Az első góljuk az még rendes volt. A második góljuknál már lehetett látni, hogy a Grosicsot a 
nyakánál fogva félrelökik – amit le kellett volna fújnia a bírónak -, aztán tovább ment a labda, amit a német játékos 
rá is lőtt a kapura. Pechemre súrolta a labda a sípcsontomat a gólvonalon, erre minden év június 04-én mindig 
szentségelek, mert ha lejjebb jön a labda, akkor is mi vagyunk a világbajnokok, ha följebb tudom húzni a lábamat, 
akkor is mi vagyunk a világbajnokok.

Végeredményben a világ az Aranycsapatot és a magyar futballt nem a világbajnokságról, hanem ma is a 6:3-as 
mérkőzésről ismeri”.

Grosics Gyula:
„Hát igen. Engem lelkileg kettétört ez a vereség, de mondjuk a Jenő (Buzánszky Jenő) könnyebben viselte. Ő azt 
mondja: „Miért, szép volt a döntő is.” Más-más típusú emberek vagyunk. Én ezt másként éltem-élem és ítéltem 
meg akkor és ítélem meg most is. Mégpedig:

Két oka volt a vereségünknek, illetve zárójelben mondom, hogy volt egy harmadik is.  Az egyik ok, hogy már a nyol-
cadik percben kettőnullra vezettünk. A másik ok, hogy a játékvezetői hármas, valami gyalázatos módon ellenünk 
vezette a mérkőzést. Szóval csaltak. A harmadik bizonyos ok, az már egy kicsit kényesebb kérdés. Ugye elterjedt 
az egyik pletyka, hogy mi lefeküdtünk a németeknek, szóval, hogy a meccs bunda volt, ami nem igaz. A másik 
pletyka a dopping. Én azt mondom, hogy ismerve a németek precizitását, főleg fontos ügyekben, kizárt dolognak 
tartom, hogy ők bármelyik eszközhöz nyúltak volna, és ezt mindjárt megvilágítom, hogy miről is beszélek. A bundát 
én magam cáfolom, hiszen ahhoz két fél kell. 

A dopping: az egyik ottani alkalmazott mesélte hónapokkal később egy társaságban, vagy újságíróknak, nem tu-
dom, hogy rengeteg ampulla volt kidobálva ott az öltőzőben a meccs után. Ha nem a németekről van szó, akkor 
talán még el is hiszem, na de a németek. Ha ők ezt meg is csinálják, akkor nem hagyják ott az ampullákat, hanem 
elviszik őket. Ez nem életszerű. Na kiderült, hogy az ampulla az C-vitamin volt, semmi más. Mindenesetre bennem 
ez a mérkőzés örökre mély nyomot hagyott.”
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Aranycsapat az örökkévalóságnak, üzenet az utókornak.

Buzánszky Jenő
„Esterházy János felvidéki író után szabadon: az élet vándora, ami most az élet labdarugója elindul egy bizonyos 
úton, egy idő után megáll. Visszatekint, elgondolkodik, hogy mit tett jól, mit tett rosszul, mit kellene másképpen csi-
nálni, és melyik úton induljon tovább. A labdarúgás jelen pillanatban ebben a helyzetben van, azaz hogy mit kellene 
másképpen csinálni, hogyan vágjon neki. A labdarúgásnak nemcsak vezetés kell, hanem kellenek sportolók is. Én 
azt szoktam mondani, hogy a jó futballista már vasárnap is elkezdi rugdosni a labdát. Mi a 30-as évek neveltjei va-
gyunk, voltunk, sokan már nincsenek közöttünk. Úgy feküdtünk le annak idején, hogy hiszek egy Istenben, hiszek 
egy hazában, az örök igazságban, Magyarország feltámadásában. Tehát kell egy olyan belső motiváció ahhoz, 
hogy az úgynevezett holtpontokon a sportban valahogyan tovább tudjon lépni, át tudjon menni. Például ha elszalad 
az ellenfél mellette, akkor kell egyet durrantani és menni utána, zavarni, ne érezze, hogy sima útja van neki. Ezek 
nélkül nem megy. 

A magyar zászlót csak nemzetközi meccsen húzták föl, a magyar himnuszt csak nemzetközi meccsen játszották. 
Mi ezért is hajtottunk, hogy az emberek ki tudjanak jönni olyan mérkőzésekre, ahol felhúzták a magyar zászlót, és 
lejátszották a himnuszt. Mi még hozzá is szoktuk tenni, hogy Magyarok Istene segíts, hát segített is bennünket.
Végezetül ismét egy jó sztori: három évvel ezelőtt egy dorogi lány megismerkedett egy malájziai illetővel, összeis-
merkedtek és eldumáltak. A lány megkérdezte az illetőt, mit tud Magyarországról. A válasz ez volt: Kicsi, kommu-
nista és Aranycsapat. Hát így néz ki a világ. Mostmár ugye a kicsi az megmarad, hála Istennek kommunista már 
nincs, Aranycsapat nincs, de reméljük, hogy lesz.Érdemes jól futballozni, mert az embernek a becsülete az idők 
folyamán visszaüt. Sokat adtam, hogy ezt az eredményt elérjem, de rengeteget kapok vissza.”

Grosics Gyula
„Meg kell értenie a mai futballistának, hogy nem ő tiszteli meg a közönséget, a közönség tiszteli meg őt. Ahhoz, 
hogy ez így lehessen, és legyen, mindent oda kell adni a polgári életből a labdarúgó pályára. Ha nincs meg a 
100%-os akarás, hozzáállás, érzelmileg nincs felspanolva arra a szintre a játékos, akkor anélkül nincs kiemelkedő 
teljesítmény.

Ezek hiánya miatt kínlódik ma egy egész ország labdarúgása. Most is lehetne három négy nagyon tehetséges játé-
kosunk, de megállnak, nincs letámadás, nincs robbanás. Mikor látom, hogy a játékos elveszti a labdát, és megáll, 
ahelyett, hogy menne tovább.….hmm…..
Nevelkedés hiányosságai érződnek. A nevelkedésben pedig a nevelésnek van fő szerepe.” 

Amikor legutóbbi látogatásunk alkalmával távozásunk előtt Gyula bácsinak átadtam a Kárpátok Művészeti és 
Kulturális Egyesület Aradi Vértanúink és Gróf Batthyány Lajos emlékalbumát, akkor Gyula bácsi a következőket 
mondta:

„Mi arról vagyunk híresek Európában, hogy minden történelmi időszakban voltak hőseink.”
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Utószó

Milyen igaza van Grosics Gyulának, az 1950-es évek egyik magyar hősének. Hiszen hősiesség kellett ahhoz, 
hogy a kommunizmus legsötétebb időszakában a 100%-os akarással, érzelmileg teljesen felspanolva a magyar 
nemzetért futballozzanak, és legyőzzék az „ellenséges” csapatokat. Biztosak lehetünk abban, hogy 1956 októbe-
rében és novemberében, és a későbbi megtorlásokban sok olyan magyar fiatal és idős magyar ember veszett oda, 
akik tartásukat, hazaszeretetüket, nemzeti öntudatukat nemcsak otthonról, hanem a futballpályák hangos „hajrá 
magyarok” légköréből, hangulatából alapozták meg. Az Aranycsapat szelleme ott volt 1956-ban, ott volt a 60-as, 
70-es és 80-as évek szocializmusában, és ott volt a rendszerváltás pillanataiban. Természetesen itt van ma is, és 
itt lesz a jövőben is

Köszönjük fiúk! - Hajrá Magyarok! 
Őry László

„Az idő bebizonyította, egyetlen kimagasló történelmi személyiségünket sem becsültük kellőképp. Az új Magyaror-
szágnak kősziklára kell épülnie, amihez olyan erkölcsi tartás szükségeltetik, amilyennel az Aranycsapat tagjai ren-
delkeztek – élükön a világszerte ismert és elismert Puskás Ferenccel, Öcsi bácsival -, és amilyennel rendelkezik a 
még köztünk élő két legenda: Grosics Gyula és Buzánszky Jenő” 

Szeifried Zoltán
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Források:

- www.google.com 
- www.magyarvalogatott.hu 
- Kő András: Aranycsapat
- Őry László : Magyar Polgár – Grosics Gyula (Nyíregyházi Napló)
- Petrusák János – Kulimár János – Őry László: Két legenda (dokumentumfilm, riportok)

Fotók: Őry László 



Buzánszky Jenő
„Úgy feküdtünk le annak idején, hogy hiszek egy Istenben, 
hiszek egy hazában, az örök igazságban, Magyarország 
feltámadásában.”

Grosics Gyula
„Meg kell értenie a mai futballistának, hogy nem ő tiszteli meg 
a közönséget, a közönség tiszteli meg őt. Ahhoz, hogy ez így 
lehessen, és legyen, mindent oda kell adni a polgári életből 
a labdarúgó pályára. Ha nincs meg a 100%-os akarás, hoz-
záállás, érzelmileg nincs felspanolva arra a szintre a játékos, 
akkor anélkül nincs kiemelkedő teljesítmény.”

Aranycsapat
emlékalbum
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Készült 60 példányban.
 

Az "évszázad futballmérkőzése" 
60. évfordulójának tiszteletére

 
1953. november 25. 

Magyarország-Anglia 6:3
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Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület

 

Összeállította és szerkesztette: 
ŐRY LÁSZLÓ 

Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület elnöke

Illusztrációk:
SZEIFRIED ZOLTÁN

Kárpátok Művészeti és Kulturális Egyesület tagja
festőművész-grafikus

Nyomdai munka
MARSCHALKÓ SZILÁRD

Támogató: 
NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS KOLLÉGIUM

Aranycsapat
emlékalbum


