
Grosics Gyula tizenhárom évesen szülőhelyén, Dorogon kezdte sportpályafutását. 1950-
ben került a kor sztárcsapatához, a Budapesti Honvédhoz, amely akkoriban az Aranycsapat 
legendás játékosainak a gyűjtőhelye volt. 
 
A "Fekete Párduc" - a világon először ő védett fekete mezben - az Aranycsapat 
legbiztosabb pontja volt. 1947 és 1962 között 86 alkalommal őrizte a válogatott kapuját. A 
helsinki olimpián a győztes magyar csapat tagja volt, s az 1954-es világbajnokságon 
ezüstérmet szerzett. Az 1958-as, és az 1962-es világbajnokságon is szerepelt a kifutásairól is 
híres kapuvédő. Világklasszisokat jellemző képességei mellett "újdonságokkal" is szolgált: 
az egész saját térfelet működési területének tekintette. Nagyszerű érzékkel irányította a 
védelem munkáját, szükség esetén kapuját messze elhagyva igyekezett elhárítani a 
veszélyt. Ezért világszerte a magyar válogatott "negyedik hátvédjeként" emlegették.  
Kivételes képességei megbízhatósággal is párosultak. A háromszoros magyar bajnok 
részese volt az évszázad mérkőzésének nevezett 6:3-as londoni diadalnak. Az 1954-es berni 
világbajnoki döntő elvesztése után a kommunista rezsim haragja őt is utolérte. 1955-ben 
kémkedés gyanújával folytatott ellene eljárást az ÁVH. Közölték vele, más embert ezért már 
felakasztottak volna... Ezek után még a válogatott edzésein sem vehetett részt. Eltiltása 
időszakában több kapussal is próbálkoztak, azután mégis megkapta a játékengedélyt. 
Budapestet azonban el kellett hagynia, Tatabányára irányították. 1956 végén 
kölcsönjátékosként részt vett a Honvéd külföldi útján, s a csapat dél-amerikai turnéján is, 
amelyet követően négyen kint maradtak Bécsben. Hazaszeretete, honvágya azonban 
visszatérésre késztette, s a követségen kérte a hazatérési okmányokat. Rabszállító kocsival 
vártak rá a határon. Mint ismeretes, Puskás Öcsi a Real Madridhoz került, Kocsis és Czibor 
pedig a Barcelonánál folytatta.  
 
Válogatottként elérhette volna a bűvös 100-as számot, de mivel nem engedték Budapestre 
történő igazolását, befejezte aktív labdarúgói pályafutását. Ezt követően edzőként 
dolgozott Tatabányán, Salgótarjánban, a Központi Sportiskolában, Kuvaitban, majd 18 
esztendőn át a Budapesti Volán és a Volán SC élén. Futballéletünk egyik vezérszónoka volt, 
aki már a hetvenes évek végén megannyiszor figyelmeztetett a sportág morális csődjére.  
Egyesületi elnökként vonult nyugdíjba. A Magyar Olimpiai Bizottság 1995-ben olimpiai 
érdemrenddel tüntette ki, s 2008-ban Magyar Szabadságért Díjat is kiérdemelte. Gyulán 
Magyarország legnagyobb futballakadémiáját nevezték el róla, amely abból a 
szempontból is úttörő, hogy finanszírozásába a katolikus egyház is beszállt. 
 
Keresztény-konzervatív elveket vallva 1987-ben a kezdeti, legrázósabb időkben 
csatlakozott az MDF-hez. 1996-ig dolgozott az élvonalban, majd teljesen visszavonult a 
politizálástól. Azonban változatlanul kitart korábban vallott eszmeisége, elvei mellett. 
Élvonalbeli futballistaként mindig győzni akart: egy megátalkodott rendszerben reményt 
nyújtani a magyarságnak idehaza és a határon túl. Életével, pályafutásával példaként 
szolgál és üzen a jövő nemzedékének: történelmünk ismerete, hazaszeretet és hit nélkül 
hiányozni fog az alap, a kötődés, az egymás iránti felelősség érzése, s nem lesznek olimpiai 
bajnokaink, világhírű tudósaink, s egyre inkább lemaradunk ebben a világban. 
 
Így vall a legendás Aranycsapat kapusa: "Nagyon sok örömben volt részem, s ez tart 
életben. Csakhogy az én életem és pályafutásom elég sokszor fordult reménytelen irányba. 
Kemény iskola volt ez az idő. Aztán az Isten mindig felemelt, és tovább mehettem a 
kikövezett úton". 


