
Buzánszky Jenő, becenevén "Kazal", a legendás Aranycsapat hátvédjeként írta be magát a 
világ és a magyar sport történelmébe. A 48-szoros válogatott labdarúgó, edző és 
sportvezető Dorogról, egyedüli vidéki játékosként került be a világ egyik legjobb 
csapatába. 
 
Újdombóváron született, dolgozott a Magyar Állami Vasutaknál és a Dorogi 
Szénbányáknál. 1938-ban, 13 évesen kezdődött labdarugó pályafutása a Dombóvári 
Vasutasban. 21 évesen Pécsre került majd Dorogon 274 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt. 
 
A válogatott játékosaként 1950 novemberében mutatkozott be Szófiában. Az együttes 
legbiztosabb pontjai közé tartozott, a Buzánszky–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. Hátvédként is csatár 
fejjel tudott gondolkodni. Gyakran vállalkozott előretörésekre, amelyeket rendszerint jó 
beadásokkal fejezett be. Minden mérkőzésen kiegyensúlyozott, értékes teljesítményt 
nyújtott.  
 
Tagja volt az 1952-es Helsinki olimpián aranyérmet szerzett bajnokcsapatnak. Játszott 
1953-ban Londonban "az évszázad mérkőzésén", ahol válogatottunk – hazai pályán -  6:3-
ra legyőzte az akkor már 90 éve veretlen angol válogatottat.  Az 1954-es svájci 
világbajnokságon ezüstérmet szerzett az Aranycsapat tagjaként. 
 
Aktív labdarúgó pályafutása után a Testnevelési Főiskolán szerzett diplomát, és edzőként 
valamint technikai vezetőként továbbra is labdarúgással foglalkozik. Fővédnöke a 
Debreceni Egyetem labdarúgó-bajnokságának, aktívan részt vesz a nevét viselő labdarúgó 
akadémia életében.  
Tagja volt a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökségének, 1996-ban az MLSZ alelnökének is 
megválasztották.  
 
Több díjban és kitüntetésben részesült, többek között 1995-ben a Magyar Olimpiai 
Bizottság érdemrendjét kapta meg. 2004-ben Mádl Ferenc a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálatnál hosszú évek óta végzett áldozatos munkájáért Becsületrenddel tüntette ki. 
2007-ben - életútjának, munkásságának, a magyar nemzet érdekeinek érvényesítéséért 
végzett munkájának elismeréseként - Széchenyi-díjban részesült. Ugyanebben az évben az 
összmagyarság érdekében kifejtett jelentős tevékenységét Szent István Díjjal ismerték el 
Esztergomban, s az UEFA is kitüntette. 
 
Immár nem csak legendás futballista, hanem olyan magyar ember, aki mindnyájunknak 
példaként szolgál hűségből, kitartásból, emberségből, hazaszeretetből. Aktív sportolóként 
azért hajtott, dolgozott, hogy egy elnyomó rendszerben a sport, és ezen belül a válogatott 
eredményei, sikerei alapján, mégis azt érezhessék az emberek, hogy érdemes magyarnak 
lenni. Az elért eredmények önbizalmat és identitást adtak az embereknek, olyan valamit, 
amit máshol abban az időben nem kaptak, kaphattak meg. 
 
Ma is mindenütt ott van, ahol országunkért, a magyarságért és szeretett sportágáért tehet 
valamit. 
 


