FRIEDMANSZKY ZOLTÁN 80 ÉVES

Ormosbányától
a Ferencvárosig
„Mindig
fradista
maradtam”

Születésnapi köszöntő
Kedves Frici!
13 éves koromtól rendszeresen jártam a Fradi
(na jó, a forradalomig Kinizsi) mérkőzéseire.
Nem volt kedvenc futballistám, mert számomra a Csapat volt a kedvenc. Azután jött az 1957es év. Június-júliusban nagy érdeklődéssel olvastam a sport napilapban a Fradi labdarúgó
csapatának ausztráliai túrájáról, bennük az
újonc csatárról, Friedmanszky Zoltánról szóló
híreket. Majd jött az ősz, és Te, az „új fiú”, akit
mindenki Fricinek becézett, lettél a kedvencem
a csapaton belül.
Sohasem felejtem el azt az 1957. decemberi
újpesti meccset, amikor a Te góloddal értünk
el 1:1-et. A mérkőzés után öcsémmel boldogan
újságoltuk az akkor már halálos beteg édesapánknak, hogy milyen kitűnő játékos a Fradi
új középcsatára, aki gyors, gólerős, a 16-oson
kívülről is jól lő. Édesapánk – akinek dr. Sárosi
volt a középcsatár kedvence – kissé hitetlenül
hallgatott minket, de megjegyezte: „Legyen sok
örömetek a játékában!”
Kedves Frici! Így is lett, sok-sok örömet szereztél nekünk. A Te két góloddal nyert a Fradi
1958-ban – 14 év után – a kupadöntőn, s tagja
voltál az 1963-ban – szintén 14 év után – bajnokságot nyert csapatnak.
Aktív játékos pályafutásod befejezése után
egy időre „eltűntél” a szemem elől, mivel külföldön dolgoztál. Amikor a Fradi edzője lettél,
én már az FTC Baráti Kör vezetőségi tagjaként,
személyesen is megismerhettelek. Ez azonban
csak olyan „hivatalos” kapcsolat volt. Az igazi
megismerés később következett be, amikor
Schlégel Oszkár révén a Csanádi-napokon ta-

lálkoztunk, s emberileg is közel kerültünk egymáshoz. Ott fogalmazódott meg bennem az a
gondolat, hogy az FTC Baráti Kör vezetőségében lenne a helyed. Ez hamarosan meg is valósult, s azóta szoros és őszinte a kapcsolatunk.
Kedves Frici! Nagyon szalad az idő! Számomra nagy megtiszteltetés, de egyben öröm
is, hogy Téged, ifjúkorom kedvenc labdarúgóját az FTC Baráti Kör főtitkáraként köszönthetlek 80. születésnapod alkalmából. Sokak nevében köszönöm mindazt, amit a Fradiért tettél.
Hálás vagyok azokért az élményekért, amelyeket a pályán – játékosként, majd edzőként – és
a Baráti Körben szereztél számunkra.
Azt kívánjuk, hogy még sokáig élvezd a
megérdemelt nyugdíjas éveket szeretteid és a
fradista barátaid körében.
László atyát szabadon idézve hiszem, hogy
a Jóisten már eddig is megáldott, és az áldása
a jövőben is kísérni fog minden gólodért, és
már régen megbocsátotta a kihagyott gólhelyzeteidet.
Az FTC Baráti Körtől fogadd szeretettel születésnapi ajándékként ezt a füzetet, életed lenyomatát!
Elnökünk Rudas Ferenc és alelnökünk
dr. Springer Miklós nevében is
fradista barátsággal ölel

az FTC Baráti Kör főtitkára
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Előszó
Kis túlzással azt mondhatom, hogy „ismeretségünk” az 50-es évek vége felé kezdődött.
A Fradi a téli alapozások keretében rendszeresen játszott előkészületi mérkőzést a hajdani, Mező utcai BEAC pályán. (A fiatalabbak
kedvéért, a pálya helyén épült a Budai Skála,
amelyet azóta szintén lebontottak, s most az
Allee bevásárlóközpont üzemel ott.) Én, mint
a BEAC serdülőcsapatának játékosa, s egyben hatalmas Fradi-drukker, természetesen
ezeken az eseményeken jelen voltam. Meccs
után – a többi gyerekhez hasonlóan, de egy
kicsit szégyenlősen – autógrammra vadásztam. Viszonylag kisebb tömeg vett körül egy
nagyon szimpatikus játékost, Friedmanszky
Zoltánt, akihez odamerészkedtem. Így került
a birtokomba egy Friedmanszky autógramm,
amelyet nagy becsben tartottam, azonban az
évtizedek alatt, a sok-sok költözés következtében elveszett. 2008-ban az FTC Baráti Kör
összejövetelén, mint az akkor még létező FTC
Pártolói Egyesület tagja, alkalmam volt ismét
személyesen találkozni Friedmanszky Zoltánnal. Őszintén be kell vallanom, nem ismertem
meg, mert az első személyes találkozásunk
óta több mint negyven év telt el. Amikor bemutatkoztunk egymásnak, boldogan üdvözöltem Frici bácsit. El is határoztam, hogy az
FTC Pártolói Egyesület „Tempó Zöldek!” kiadványába riportot készítek vele. Készségesen a
rendelkezésemre állt, telefonon egyeztettük
az interjú szövegét, amely végül „Az elfelejtett
gólkirály” címmel jelent meg 2008. május 24én. Az elveszett autógrammot is sikerült pótolnom! Azóta többször találkoztunk, hosszasan elbeszélgettünk a múltról és a jelenről is.
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Szerénytelenség nélkül állíthatom, összebarátkoztunk, ami nagy megtiszteltetés számomra.
De ki is valójában Friedmanszky Zoltán?
Az idősebb fradisták számára ez a név még
ma is „márka”, de a fiatalok közül valószínűleg
keveseknek cseng ismerősen. Ezért született
az FTC Baráti Körben az a gondolat, hogy a
sok-sok beszélgetés alapján egy kiadványban
összefoglaljuk a 80 éves Friedmanszky Zoltán
pályafutását.

A gyermekkor
Friedmanszky Zoltán 1934. október 22-én született Ormospusztán (1953-tól Ormosbánya), a
régi borsodi bányásztelepülésen. Édesapja bányász, édesanyja háztartásbeli volt. A kis Zoli
a család legkisebb, negyedik gyermekeként
született. A családban, rokonságban senki sem
sportolt. Így nem volt közeli példakép, azonban, mint akkoriban a legtöbb kisfiúnak, Zolinak is a kedvenc játéka a labda volt.
Gyermekként az Ormosi Bányász edzésein
rendszeresen „részt vett”, a háló nélküli kapu
mögött állt (a hálót csak a meccsekre tették
fel), hogy a labdákat visszarúghassa.
Ennek következtében egy-egy alkalommal sokkal többet rúgott a labdába, mint maguk a
játékosok. A lakásukhoz közel volt
egy nagy házfal,
amelyet órákon keresztül döngetett
a labdával, ha volt társa, akkor pedig passzolgattak, egyérintőztek. Valószínűleg ezeknek az
„alapoknak” is köszönhette kitűnő rúgótechnikáját.
A lelkes legénykére hamar felfigyeltek a helyi csapatnál, és leigazolták anyaegyesületéhez,
az Ormosi Bányászhoz, ahol első edzője Radics
Gyula volt. Már serdülő korában, az 1948/49es bajnokságban játszott a megyei felnőtt csapatban!
A csapat játékának szem előtt
tartása mellett a
góllövés jelentette
számára az igazi
örömöt.
Példaképeit, Deák „Bamba” Ferencet és Szusza Ferencet is elsősorban gólképességük miatt választotta. Alkatánál fogva viszonylag kis terület
kellett ahhoz, hogy kapura tudjon fordulni és
lőni. A foci mellett a tanulást sem hanyagolta

el. „Sportos” pályára készült, ezért az Esztergomi Testnevelési Gimnáziumba iratkozott be.
Az iskola célja a sportvezetők és testnevelő tanárok képzése mellett a Testnevelési Főiskolára (TF) való felkészítés volt. A gimnázium székhelyének változása miatt először Tatára került,
ott a Tatai Postásban futballozott, majd Kiskunfélegyháza következett, ahol egyből bekerült a helyi NB II-es Vasasba, osztálytársával,
Bacsó Istvánnal, a későbbi sikeres labdarúgó
edzővel, sokszor vezették győzelemre a csapatot. Itt Kiskunfélegyházán fejezte be középiskolai tanulmányait. Érettségi után sikeresen
felvételizett a Testnevelési Főiskolára.

Bonyolult út
vezetett a Fradiba
Friedmanszky Zoltán már gyermekkorában
is a Fradinak szurkolt, és természetesen titkon abban reménykedett, hogy egyszer ő is a
zöld-fehérek játékosa lesz. Ez a vágya az évek
során egyre erősödött benne, de az álom csak
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késve valósulhatott meg. Hiába vett részt 1954
januárjában a Sós Károly vezette csapat dobogókői alapozásán, hiába avatták fel Kispéter
Mihályék a hagyományok szerint, nem lehetett
az akkor Bp. Kinizsire „keresztelt” Fradi játékosa, pedig már egy edzőmérkőzésen is szerepelt a csapatban.

Az történt ugyanis, hogy miután felvették a
TF-re, az akkor élő szabályok szerint kötelező
volt a felsőoktatási intézmény csapatában játszania, mivel a TF-nek is volt labdarúgó szakosztálya. És játszott, a főiskolai csapat egyik
erőssége volt. 1957-ben vette át a
diplomáját, középiskolai testnevelő
tanári oklevelét. Ezután, mivel már
korábban felavatták, semmi sem
akadályozhatta meg, hogy a Fradi
játékosa legyen.
Az avatási szertartásról legendák
keringenek, de hogy az pontosan
hogyan zajlott le, arról hiteles tájékoztatást a „szenvedő féltől” kaphatunk.
„Ketten voltunk újoncok, Szabó Laci és én. A
beavatási szertartásig teljesen el voltunk különítve, nem tarthattunk a csapattal, még ét6 FRIEDMANSZKY ZOLTÁN

keznünk is külön kellett. Szegény Laci annyira
meg volt illetődve, hogy már azon gondolkodott, hogy megfutamodik, hazamegy. A beavatás abból állt, hogy meg kellett jelenni egy
bizottság előtt, amelynek vezetője Kispéter
Misa volt, tagjai között szerepelt Dékány Pofi,
a pártatlan nyugati sajtó képviselője, Dalnoki
Jenő, az ítélet végrehajtó, továbbá az orvosi
vizsgálatot végző Fenyvesi doktor. A pribék
Gulyás Géza volt, aki egy jól irányított fenéken billentéssel tessékelt a bizottság elé, melynek következtében szinte beestem az ajtón,
mire Kispéter Misa felkiáltott: „Megtámadta
az ellenség a bizottságot!” Riadalmát a demizson meghúzásával enyhítette. Majd kérdések
következtek, mit keresek itt, mit akarok… Ezután Fenyvesi doktor tudományos vizsgálata
következett, bele kellett ülni egy lavor hóba, és
a doki azt figyelte, hogyan reagál rá a szervezetem. Ezt követően a bizottság összeült és
meghozta az ítéletét, tíz-tíz puha és kemény
ütés fapapuccsal a hátsómra. Miután ezt is
kibírtam, befogadtak a csapatba. Természetesen mindez a csapat többi tagjának élénk
nevetése kíséretében játszódott le.”

Csodálatos bemutatkozás
Szerencsésen kezdődött a pályafutása zöld-fehérben. Bekerült abba az utazó keretbe, amely
az FTC történetének leghosszabb külföldi túrájára indult Ausztráliába és Indonéziába. Ez
hatalmas élmény volt a kis bányásztelepülésről indult fiatalember
számára, aki addig külföldön sem
járt. A 22 fős küldöttségben három
„légi újonc” volt: Szigeti, Tolonics
és Friedmanszky… Friedmanszky
Zoltán a naplójában így emlékezett
meg a számára nagyon kedvező fejleményekről:
„Néhány nappal az indulás előtt
már azt hittem, hogy nem is érhet
nagyobb szerencse a továbbiakban, gyermekkori álmom teljesült. A Fradi-család tagja lettem. És most, hogy a Fradi vezetősége

az ausztráliai portyára is elvisz, úgy érzem,
nincs nálam boldogabb, szerencsésebb ember
a világon.
Napokig kimondhatatlan izgalomban éltem. Adnak-e az angolok vízumot? Megérkezik-e az indulásig? Ilyen izgalomban készültem tanári vizsgáimra is. És hogy sikerültek,
az már nem is csoda, hiszen „jó szériában”
vagyok.
…Gondolataim azonban már egész máshol
jártak… Zöld-fehér mezben láttam magamat
küzdeni a pályán a Fradi-színekért. Reálisan
tudtam, hogy addig még igen sokat kell dolgoznom, fejlődnöm, de ezek az ünnepélyes pillanatok azt az elhatározást szülték bennem,
hogy a fiúk és a vezetőség bizalmát határtalan
lelkesedéssel és akarással hálálom majd meg.”

Rómában váratlan élmény részese volt. A
Ferencváros utazásának híre oda is eljutott,
és több magyar, köztük a követség képviselője várta a csapatot. A várakozók között volt dr.
Sárosi György is, minden idők egyik legjobb
magyar és fradista labdarúgója, akit addig csak
hírből és képekről ismert. Dr. Sárosi György
vendégül látta az egész delegációt egy vacsorára.
Az 52 napos túráról részletesen olvashatunk
Csanádi Árpád kitűnő, rendkívül szórakoztató,
„Fradi-fiúk Ausztráliában” című könyvében.
A túra során a csapat 17 mérkőzést játszott, a
mérleg sem volt rossz, 15 győzelem, 1-1 döntetlen és vereség. Az újonc Friedmanszky Zoltán
19 félidőn keresztül szerepelt, 12 gólt szerzett.
Csanádi Árpád a Képes Sportban rendszeresen beszámolt az eredményekről, a játékosok,

különösen az újoncok szerepléséről. A következőket írta: „Friedmanszky teljesítményével
is elégedettek vagyunk, nemcsak mi, vezetők,
hanem a játékosok is. Ahhoz azonban, hogy
még nagyobb hasznára legyen a csapatnak,
még jobb erőnlétre van szüksége. Többet kell
edzenie, mint a múltban edzett, amikor – mi
tagadás – eléggé gyenge menza-kosztot fogyasztott.”
A csapat kétszer megmérkőzött Ausztrália
válogatottjával is. Az eredmények – ma hihetetlenek tűnnek – 6:1 és 9:2 volt a Fradi javára! A 9:2-es mérkőzésen „futott be” igazán
Friedmanszky Zoltán, négy góljával. „A mérkőzés fénypontja Friedmanszky játéka volt” – írta
róla a már említett „krónikás” edző. A fiatal
játékos félig visszavont középcsatárt játszott,
s hamar beigazolódott, hogy nagy nyereség a
csapat számára. Technikailag jól képzett, rúgótechnikája kitűnő, lövései nagy erejűek, a
fejjátéka 172 cm-es magassága ellenére kiváló.
Eredményessége, játéka és magatartása alapján csapattársai hamar befogadták, és a túl
hosszú vezetéknév miatt „kiérdemelte” a Frici
becenevet. (Aktív pályafutásának leírása során
ezt a becenevet használjuk.)
„Nagy öröm volt számomra, hogy az ausztráliai túrán a fradista csapattársak között ott
volt két példaképem, a mindig higgadt, igazi
közösségi ember, Kispéter Mihály, és, a szintén a pályafutása végéhez közeledő, Mészáros
József. Rendkívül sokat segítettek pályafutásom kezdetén.”

Az első bajnokitól
a visszavonulásig
A nagy túra után következett a bajnoki bemutatkozás az újonc Komló ellen. 1957. augusztus
25., a Népstadionban 70 ezer néző kíváncsian
várta a bajnoki rajtot. A Fradi összeállítása a
következő volt: Gulyás – Ombódi, Mátrai, Dalnoki – Gerendás, Forgács – Kertész, Orosz,
Friedmanszky, Vilezsál, Fenyvesi. A meccs
rosszul indult, mert a Komló a 2. percben vezetést szerzett. Azután viszont jött Frici! KiFRIEDMANSZKY ZOLTÁN
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egyenlített, majd fejjel gólpasszt adott Orosznak, végül újabb góljával beállította a 3:1-es
végeredményt. Bár a csapat csalódást okozott
a nézőknek, Frici bemutatkozása kitűnően sikerült.
A folytatás is remek volt, az első NB I-es évében mind a 26 mérkőzésen szerepelt, a csapat
bronzérmes lett. A gólkirályságért folytatott
küzdelemben Frici holtversenyben végzett az
MTK-s Molnár „Maki” Jánossal 16-16 góllal.
Csak azért nem lett egyedüli gólkirály, mert egy gólját – a Szombathely ellen – öngólnak minősítették.
Ennek ellenére boldog volt.
Emlékezetes számára 1958. augusztus 20. Az 1956. évi MNK döntőt a forradalom és szabadságharc
miatt csak akkor tudták lejátszani.
A Fradi két Friedmanszky góllal 2:1re győzte le a Salgótarjáni BTC-t. Az
1948/49. évi bajnokság megnyerése óta ez volt az első Fradi siker. A
közönség lelkes ünneplése mellett
vette át a csapatkapitány, Mátrai
Sándor, a kupát.
Az 1958/59. évi bajnoki eredmény nem tartozik a Fradi sikerei közé, a csapat mindössze
a 7. helyen végzett, Frici 18 mérkőzésen jutott
szóhoz és tíz gólig jutott. Számára azonban az
1959. május 24-i Bp. Honvéd elleni mérkőzés felejthetetlen maradt. A Népstadionban
75 ezer néző előtt a mesterhármasával 4:3-ra
győzték le a nagy riválist, és ekkor adta első
TV-s interjúját.
Az 1959/60. évi bajnokságban csak a mérkőzések felén játszott, elsősorban jobbszélső
poszton. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a
fiatal Albert Flóri kibérelte a középcsatár posztot, és rögtön gólkirály is lett. A második helyen végzett csapat teljesítményéhez Fricinek
ezúttal nem sikerült góllal hozzájárulnia.
Az 1960/61. évi bajnokság őszi idényében
szinte mindegyik mérkőzésén játszott, többnyire a jobbszélsőként a Friedmanszky, Orosz,
Albert, Rákosi, dr. Fenyvesi csatársorban. Hat
gólja közül ki kell emelni az Újpestnek lőtt két
gólt, amelyet a szeptember 25-i összecsapáson
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szerzett. A tavaszi szezonban azonban csak
elvétve jutott számára hely a csapatban, nagy
volt a „tülekedés” a csatárposztokon.
A következő két bajnokságban mindössze
hét, illetve öt alkalommal lépett pályára az első
csapatban. 1962-ben viszont részt vett a csapat
dél-amerikai túráján, a túravezető dr. Csanádi Árpád, az edző Mészáros József volt. Egy
bronzérmes- (1961/62.), illetve egy bajnokcsapat tagjának mondhatta magát. Az 1962/1963.

évi bajnokságban ugyanis a Fradi 14 év után
nyert újra bajnoki címet, amelyet a szurkolók
felejthetetlen hangulatban ünnepeltek meg a
Népstadionban a Szeged elleni utolsó bajnoki
mérkőzés után.
Az 1963. évi egyidényes bajnokságban Frici
egyszer sem lépett pályára az első csapatban,
ugyanis 1963. március 27. sajnálatos fordulatot hozott az életében, pályafutásában. A VVK
második fordulójában, a Petrolul Ploesti elleni budapesti mérkőzésen, amelyen egyébként
2:0-ra győzött a csapat, egy ütközést követően,
mellkasi fájdalmai jelentkeztek. Kivizsgálások
sora, hosszú kihagyás következett. A mérkőzés
érdekessége, hogy Albert, Varga, Orosz, Rákosi
és Rátkai sérülése miatt – az akkori szabályok
szerint – kölcsönjátékosként szerepelhetett a
Fradiban Farkas János (Vasas). Majdnem tisztán F-betűs csatársor játszott: Kökény, Fenyvesi II, Friedmanszky, Farkas, dr. Fenyvesi.
1964-ben már csak három bajnokin és egy
nemzetközi kupameccsen lépett pályára, de

részese lehetett a bajnoki győzelemnek. Az
egyetlen, de nagyon is emlékezetes nemzetközi fellépés, a Wiener SC elleni harmadik
mérkőzés volt, amelyet 1964. november 18án játszottak le. Rákosi sérülés, Varga fogfájás miatt nem állt a csapat rendelkezésére.
Mészáros József jó megérzéssel az előzetesen
megadott keretben nem is szereplő, rutinos
Friedmanszky Zoltán beállítása mellett döntött. Frici egy gólpasszal hálálta meg a bizalmat, és a csapat Albert két góljával továbbjutott. E mérkőzés eredményeként mondhatja
magát Frici a VVK-győztes csapat tagjának.
Sajnos, ez volt utolsó mérkőzése a Fradiban, mivel egészségi okokból a visszavonulás
mellett döntött. Szép búcsú volt! Ha az első
bajnoki mérkőzés összeállítását is leírtuk,
akkor álljon itt a búcsúmérkőzés csapatának
névsora is: Géczi – Novák, Mátrai, Dalnoki
– Vilezsál, Perecsi – Kökény, Juhász, Albert,
Friedmanszky, dr. Fenyvesi.
Játékos pályafutását sok sérülés kísérte végig, azonban így is nagyon eredményes volt:
összesen 157 mérkőzésen szerepelt és 76 gólt
ért el, ebből a 91 NB I-es meccsen 36 gólt lőtt,
kétszeres magyar bajnok, egyszeres ezüstérmes, kétszeres bronzérmes, magyar kupagyőztes (1957/58), VVK-győztes (1965). Ami még
kiemelendő, példaértékű: az élvonalban csak a
Fradiban játszott!

Az öregfiúk csapatában is szerepelt néhányszor, így azon a mérkőzésen is, amikor Kispéter
Mihályra emlékeztek 1966. január 19-én.

Hiányérzet:
a válogatottság elmaradása
Az 1957/1958. évi bajnokságban való sikeres
bemutatkozásnak és a gólkirályságnak köszönhetően tagja lett az 1958-as svédországi VB-re
kiutazott válogatott keretnek.
A magyar válogatott
az 1956-os forradalom
és az ezt követő emigrációk miatt nagyon
meggyengülve érkezett
erre a világbajnokságra. A négy évvel korábban ezüstérmet nyert
csapatból mindössze
hárman, Grosics Gyula, Bozsik József és
Hidegkúti Nándor maradtak. A magyar válogatott balszerencsés, rövidre sikerült „kirándulásának” legbalszerencsésebb résztvevője
Friedmanszky Zoltán volt, ugyanis egyetlen
egyszer sem léphetett pályára. Az történt, hogy
Helsinkiben, ahová akklimatizálódás miatt
utazott a csapat, az első edzésen, amelyet egy
parkban tartottak, megsérült. Bemelegítés
után, egy sprint közben éles fájdalmat érzett a
lábában, elszakadt az egyik combfeszítő izma.
Botár doktor mindent megpróbált, de csodára
ő sem volt képes. Pedig Frici nagyon jó erőben
volt, hosszú időre megalapozhatta volna a jövőjét a nemzeti 11-ben. Bánatára, az A-válogatottban a későbbiekben
sem kapott játéklehetőséget,
csak edzőmérkőzéseken szerepelt. Viszont négyszer tagja
volt a B-válogatottnak, aminek abban az időben komoly
rangja volt, mivel nagyon sok
kiváló játékosunk volt. Egy
gólt is szerzett a négy meccs
egyikén. Sajnos, mivel a
stockholmi világbajnokságra
nevezett játékosok között szerepelt, az akkori
szabályok szerint, a következő olimpiákon sem
vehetett részt.
FRIEDMANSZKY ZOLTÁN
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A „civil” élet
és az edzősködés
„Civil” életéről a következőket kell tudni. 1957től 1971-ig a budaörsi általános iskolában és
gimnáziumban dolgozott testnevelő tanárként.
Mivel a testnevelő tanári pálya mellett az edzői
tevékenység is vonzotta, 1966-ban a TF-en

labdarúgó szakedzői diplomát szerzett. A két
diploma jól kiegészítette egymást. Aktív pályafutásának befejezése után öt éven keresztül, a
testnevelői tanári hivatással párhuzamosan, a
Fradi utánpótlás (serdülő és ifjúsági) csapatainál dolgozott. Már a serdűlő
korosztályban játékosa volt
– többek között – Ebedli Zoltán, Őze Tibor, ifj. Lakat Károly, akit kezdetben, rendkívüli
kézügyessége alapján, a kapuba állított, és a később sikeres
TV-riporter, a fiatalon elhunyt
Déry János, aki kapus volt.
1971. január 1-jétől messzire került Magyarországról. Az
OTSH, s valószínűleg Csanádi
Árpád ajánlásával, a TESCO
Iroda közreműködésével Kubában, a Matanzas tartományban levő Varaderoban (Kuba
leghíresebb üdülőhelye, félsziget a Mexikói-öböl partján)
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lett labdarúgó szakfelügyelő. Köztudott, hogy
Kubában a labdarúgás nem tartozik a nemzeti
sportágak közé, a baseball és az ökölvívás vezet
a népszerűségi sorrendben. Friedmanszky Zoltán testnevelő tanárként tevékenykedett, ez közel állt hozzá, mivel az iskolában a futball tanítása/tanulása, az edzés jelentette a testnevelési
órát. Emellett a tartományi válogatott munkáját is irányította.
Hogy ez mit jelentett?
Kubát abban az időben
közigazgatásilag hat
tartományra osztották. A tartományi bajnokságok első helyezettjei automatikusan
bejutottak az országos
döntőbe. A tartományok többi csapatából,
azok játékosaiból kellett egy úgynevezett
tartományi válogatottat kialakítani. Ez volt
Friedmanszky Zoltán
feladata Matanzas tartományban. Így összesen
tizenkét csapat vett részt az országos döntőben,
amit egy kijelölt helyszínen bonyolítottak le.
Munkájával annyira elégedettek voltak,
hogy az egy évre szóló szerződésből négy és
féléves lett. A Friedmanszky
család is jól érezte magát Kubában, előfordult, hogy a fizetett szabadságot sem töltötték
itthon, hanem kihasználták a
20 km hosszú homokos part,
a kristálytiszta víz biztosította
nyaralási lehetőséget, és beutazták Kubát.
Miután Kubából hazajött,
két évre visszatért a budaörsi iskolába, emellett szakfelügyelő volt Pest megyében. Az
1977/78. évi bajnokságban a
Szolnoki MTE edzője lett, egy
évet töltött a Tisza-parti városban. A csapat szépen fejlődött,
amihez a vezetők minden tá-

mogatást megadtak. Az NB II 6. helyén végeztek. Ekkor jött a Fradi hívása, és a szolnokiak
nem gördítettek akadályt annak útjába, hogy
ismét a Fradihoz kerüljön.

A csapat játékosai voltak: Zsiborás Gábor,
Tepszics Ignác, Bálint László, Martos Győző,
Vépi Péter, Takács László, Mészöly Pál, Ebedli
Zoltán, Pusztai László, Nyilasi Tibor, Pogány

1978-ban tehát a Fradi első csapatának edzője lett, amit nagy megtiszteltetésnek tartott.
Egykori csapattársát, Dalnoki Jenőt váltotta a
kispadon, akinek azért kellett távoznia, mert a
csapat csak a 9. helyen végzett. Dalnoki a kupadöntő előtt búcsúzott el, így Friedmanszky Zoltán kupagyőzelemmel debütált (1978. augusztus 20. FTC-Pécs 4:2). Szerénységére jellemző,
hogy a kupagyőzelmet Dalnoki Jenő munkája
eredményének tulajdonította, akivel sokat játszott együtt, jól ismerték egymást, és soha nem
volt nézeteltérésük.
A nemzetközi kupában (KEK) való szereplés
azonban nem volt sikeres. A második fordulóban a Magdeburg együttese, idegenben lőtt
góllal, kiejtette a Fradit. Az 1978/79-es bajnokság viszont jól sikerült, irányításával ezüstérmes lett a csapat az Újpesti Dózsa mögött:

László, Szokolai László, Major Ferenc, Magyar
István, Mucha József, Rab Tibor, Hajdú József,
Giron Zsolt, Esterházy Márton, Csider László,
Rubold Péter, Koch Róbert.

2. FTC 34 18 11 5 75:44 47,
és elnyerték az UEFA-kupában való indulás jogát.

A bajnoki ezüst után azonban a csapaton belül problémák jelentkeztek. 1979. június 23-án,
lelkesedés nélküli játékkal 1:0-ra elveszítették
a Magyar Kupa döntőjét a győri Rába ETO-val
szemben. Majd a gondokat jelezte a szeptember-októberi Lokomotív Szófia elleni kudarc
FRIEDMANSZKY ZOLTÁN
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(0:3, 2:0) az UEFA Kupa első fordulójában.
Ezt az eredménysort tovább rontotta az, hogy
1979. december 22-én a Fradi kiesett a Magyar
Kupából az alacsonyabb osztályú Gyöngyös elleni 3:3 után. Nem szolgálta jól a felkészülést
a dél-amerikai túra, amelyen a Fradi hat kölcsönjátékossal Magyar Ligaválogatott néven
vett részt. Negyven nap alatt tizenkét mérkőzést kellett játszaniuk jó ellenfelek ellen, nehéz
éghajlati körülmények között. Az 1879/80-as
bajnokságban nagyon hullámzóan teljesített a
csapat.

mellé egy magyar edzőt. Jó kapcsolatban volt
csapatunk orvosával, dr. Juhász Józseffel,
akinek javaslatát elfogadva engem választott.
Az ő munkáját segítettem három klubcsapatnál, majd a válogatottnál is. Mindhárom
klub a kuvaiti futball élcsoportjába tartozott. Először Kaifonban az Al Kuwait SC-nél,
majd Jahra Cityben az Al Jahra SC-nél, végül
Kuwait Cityben a rendőrség csapatánál, az Al
Qadsia SC-nél dolgoztam. Amikor 1986-ban
Saleh Zakaria lett a válogatott szövetségi kapitánya, akkor is magával vitt. Részt vettem a
kuvaiti nemzeti együttes angliai edzőtáborozásán is. Itt látogatta meg a csapatot Mezey
György és Egervári Sándor, akik hamarosan
váltották Zakariát a szövetségi kapitányi
poszton.”

Kiemelkedő siker volt az Újpest 7:1 arányú
legyőzése, de fájó vereségek is voltak (-Videoton 2:5, Újpest- 4:1, -Vasas 0:1, Rába ETO3:1.) Végül a csapat csak a hatodik helyen kötött ki.
6. FTC 34 14 11 9 70:51 39
A gyenge szerepléshez a már említetteken kívül
hozzájárult a Nyilasi ügy is, a játékosuralom
elhatalmasodása. A Ferencváros életében, e
gyengébb szereplés kapcsán, törvényszerű
volt az edzőváltás. Friedmanszky Zoltán, aki
összesen 133 mérkőzésen ült a Fradi kispadján, legalább – neves elődjeivel ellentétben
– végigdolgozhatta a szerződésben vállalt
két évet. A következő bajnokságban azonban
már a Novák-Monostori duó irányította a
csapatot.
1981 és 1988 között ismét messzire került a
hazától, Kuvaitban edzősködött. Hogy hogyan,
arról a következőket mondta.
„A TF szakedzői szakán végzett egy kuvaiti fiatalember, Saleh Zakaria. Ő akart maga
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Ezt követően a KSI-nél, majd a Fradinál foglalkozott a fiatalokkal. 2002-ben irányításával
az U-13-as csapat Maranellóban veretlenül,
25:0 gólkülönbséggel megnyerte a Ferrari tornát! 2004-ben hagyott fel az edzői munkával.

Nyugdíjas évek családi,
baráti körben
Friedmanszky Zoltán ma nyugdíjasként, kissé
visszavonultan él feleségével, akivel 1963-ban
kötött házasságot. Feleségét tulajdonképpen
csapattársa, Horváth György feleségének köszönheti, aki együtt dolgozott Annuskával, és
az egyik szokásos, meccs utáni vacsorán ismertette össze a két fiatalt. Esküvőjükön a Horváth
házaspár mellett Orosz Pál vett részt a csapattársak közül.

A nyugdíjas házaspár – az időjárás függvényében – tavasztól őszig a fővárosból kiköltözik Kiskunlacházára, ahol a Duna-parti telken
tevékenykednek, kertészkednek.

Házasságuk gyümölcsei a fiúk, Zoltán és
lányuk Anna, Anikó. Az édesapa „vándorlásainak” köszönhetően a két gyermek idegennyelvtanulása könnyen ment, amit életük során jól
tudnak kamatoztatni. Zoltán informatikus,
Anna nyelvtanárnő. A Friedmanszky házaspár
örül fia és lánya boldogulásának, büszkék négy
lányunokájukra.

Friedmanszky Zoltán a Fradi-családdal,
egykori játékostársaival a kapcsolatot az FTC
Baráti Körön keresztül tartja, amelynek elnökségi tagja. Amikor csak teheti, részt vesz az
FTC Baráti Kör és a Nagy Béla Hagyományőrző
Egyesület rendezvényein.

Önértékelés
„Nagyon boldog vagyok, hogy gyermekkori
vágyam teljesült, és aktív életem a labdarúgás
körül zajlott le. Nagy dolognak tartom, hogy a
kis borsodi bányásztelepülésről a világ szinte
minden pontjára eljuthattam. Ebben szerepe
volt a szerencsének is, de nagyon sokat köszönhetek Csanádi Árpádnak, aki szinte „pótapaként” egyengette az utamat. Magyarország legnépszerűbb csapatának játékosaként
nagy sikerek részese lehettem. Sérüléseim
akadályozták meg, hogy nem szerepelhettem
többet a Fradiban, nem lőhettem több gólt,
nem játszhattam a nemzeti 11-ben. Mindezek
ellenére elégedetten tekintek vissza labdarúgó
pályafutásomra.
Edzői munkámmal kapcsolatban nehéz önértékelést végezni. A külföldi tevékenységemet
FRIEDMANSZKY ZOLTÁN
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kellőképpen elismerték, ezért tudtam mind
Kubában, mind Kuvaitban hosszabb időt eltölteni. Az itthoni megítélésem nem ennyire
egyértelmű. Testnevelő tanári és edzői végzettségem következtében nagyon szerettem az
utánpótlással foglalkozni,
az eredmények is jöttek.
Amikor az FTC első csapathoz kerültem, tisztában
voltam azzal, hogy nem
onnan fogok nyugdíjba
menni. Sajnos, engem is
utolért a magyar edzői
sors. Egy sikeres év után
sok probléma jelentkezett
a csapaton belül, jött a
visszaesés, ami automatikusan edzőváltáshoz vezetett.
A sok tapasztalat alapján állítom, könnyebb volt
játékosnak lenni, mint
edzőnek. Játékosként elsősorban magamért voltam felelős, s ha lelkiismeretesen és sportszerűen készültem fel a
mérkőzésekre, akkor azzal a csapat érdekeit
is szolgáltam. Az edző viszont hiába teszi ki
szívét, lelkét, ha a játékosok nem érzik át a felelősségüket, akkor az edző munkája is kárba
vész. Hogy milyen edző voltam, azt talán a
játékosaimtól kellene megkérdezni. Volt, aki
kedvelt, volt, aki nem. Egy biztos, nem voltam
barátkozó típus, mindig betartottam a játékosokkal a három lépés távolságot. A legjobb
tudásom, felkészültségem szerint dolgoztam.
A fegyelmet, a kölcsönös tiszteletet, a kemény

munkát megköveteltem. Nem voltam a mai
divatnak megfelelő edző. Nem ugráltam, nem
gesztikuláltam az edző számára kijelölt zónában, nem kiabáltam a játékvezetőkkel, nem
hívtam ki a játékosokat az oldalvonal mellé.

Az elképzeléseimet igyekeztem a meccs előtt és
a szünetben tudatni a játékosokkal, a megvalósulást az öltözőben értékeltük.
Pályafutásom során sok barátot sikerült
szereznem, sajnos, a számuk napról-napra
fogy. Úgy érzem, haragosom sohasem volt.
Nagyon sokat köszönhetek feleségemnek,
családomnak, hogy mindig mellettem álltak.
Támogattak akkor is, ha nem ment minden simán. Boldog, elégedett ember vagyok! Boldog
vagyok, hogy a Fradi család tagja lehetek. Életem során bárhová kerültem, mindig fradista
maradtam, és az is maradok. Hajrá Fradi!”

Ez a kiadvány az FTC Baráti Kör ajándéka
a 80 éves Friedmanszky Zoltán,
valamint az FTC Baráti Kör tagjai és szimpatizánsai részére.
Felelős kiadó: az FTC Baráti Kör Elnöksége
Szerkesztő: Szántay Balázs
Képek: Szántay Balázs, Friedmanszky Zoltán archívuma, Fradi Múzeum
Nyomdai munkák: Kurucz Nyomda
Nyomdai előkészítés: Inverz Media
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fradi volt, fradi lesz!

