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Névjegy 
 

Született: Budapest, 1922. február 5. 

Elhunyt: Budapest, 2018. július 25. 

 

Friedländer György néven született, zsidó 

származású családban. Édesapja Friedländer  

Miklós, édesanyja Rajkovits Irén. Apja Szepesváralján született, az ő 

tiszteletére vette fel a Szepesi nevet. Apja a második világháborúban a 

buchenwaldi koncentrációs táborban halt meg. A feldolgozhatatlan trauma 

élménye haláláig elkísérte. 



Életre szóló szerelem 

Élete szerelmével, Piroskával 1948-ban házasodtak össze, 70 éven át éltek egymás 

mellett boldogságban, szeretetben. Szepesi György egy interjúban egyszer úgy 

fogalmazott, hatalmas szerelem volt az övék első látásra. A hosszú évtizedek alatt 

csak akkor engedték el egymás kezét átmenetileg, amikor Szepesi éppen valahol 

külföldön közvetített. Piroska mindig hagyta, hogy a maga útját járja a 

sportriporter, és támogatta őt mindenben, bár Szepesi szerint az esküvőjük után 

néhány évvel azért megjegyezte, hogy ha tudta volna, hogy egyszer ismert ember 

lesz a férjéből, nem ment volna hozzá. 
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Az ifjú Szepesi György 

 



A magyar rádiózás 

legendája 

Szepesi hamar felismerte, hogy noha nagyon  

szeretett volna labdarúgó lenni, korán rájött,  

hogy a tehetsége másra predesztinálja, neki a pálya mellett van inkább a 

helye. 1945-ben lett a Magyar Rádió munkatársa, egy nyilatkozata 

szerint azért, mert belátta, hogy a futballpályán messze nem olyan 

tehetséges, mint Puskás Öcsiék. Az angyalföldi grundokon ismerkedett 

meg a focival, és bár alsóbb osztályban 1934-től 1961-ig igazolt játékos 

volt, jóval többet tett a magyar labdarúgásért a pálya széléről.  
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Hivatásának tekintette a rádiózást 

 



A „védjegy”, az egyedi  

közvetítési stílus 

Legendássá vált az évtizedek során nagy beleéléssel előadott, lelkes hangú 

közvetítései rádióhallgatók milliói számára szereztek örömet. Munkamódszeréhez 

tartozott egy-egy előre kitalált, hatásos mondat vagy szlogen. A Nemzeti Sport szerint 

ő volt „az Aranycsapat tizenkettedik játékosa”. Minden idők legnagyobb 

sportbemondójának tartják, akinek a rádióközvetítéseit használták fel a televíziós 

közvetítésekhez is: alámásolták a hangját, a kép és a hang pedig tökéletesen 

megegyezett. Emellett a magyarországi televíziózás kezdetén a nézőknek is szokásuk 

volt, ha a televízió és rádió ugyanazt a mérkőzést közvetítette, lehalkították a tévét, és 

Szepesi rádióközvetítését hallgatták hozzá, mert így élvezetesebb volt a 90 perc. 

Nevéhez fűződik a népszerű rádiós műsor, a Körkapcsolás létrehozása, amelyet 

mindig is szívügyének tekintett. A hozzá hasonlóan mára már legendássá lett 

kommentátor, Novotny Zoltán mondta róla egyszer: ,,Mi valamennyien Szepesi 

György köpönyegéből bújtunk elő.” 
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Munkában a kommentátor 



Az „évszázad mérkőzése” 

Talán csak kevesen tudják, hogy az „Aranycsapat” 

elnevezést maga Szepesi György találta ki, melynek 

„születésnapja” az évszázad mérkőzését megelőző, 3:0-

s győzelmünkkel végződő olasz – magyar válogatott 

találkozóhoz köthető, amelyet Rómából ő 

közvetíthetett.  A Magyar Labdarúgás Napjának emléket 

állító „évszázad mérkőzését”, a 6:3-as győzelmünkkel 

végződő 90 percet a londoni Wembley-stadionból 

kizárólag a Magyar Rádió közvetítette Magyarországon 

Szepesi György tolmácsolásában, hiszen akkoriban 

hazánkban még nem volt televíziózás. 
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A berni dráma 

napja 

Az 1954-es svájci világbajnokság döntőjében az NSZK-tól elszenvedett, és a 

mai napig fájó, 3:2-es vereséget is természetesen Szepesi György közvetítette a 

Magyar Rádióban. A mérkőzés, amely mindent megváltoztatott, Szepesiben is 

mély nyomot hagyott. A közvetítés elején még lelkesedő, átszellemült Szepesi a 

végére sírva fakadt. Egy interjúban elmesélte, feleségével, Piroskával a 

mérkőzés délelőttjét vásárlással töltötték, majd azon a bizonyos vasárnapon 

nagyon korán kiment a berni Wankdorf-stadionba, hogy kellőképpen rá tudjon 

hangolódni a világbajnoki döntőre. Saját bevallása szerint élete legszomorúbb 

estéje volt 1954. július 4-e. 
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Ausztrália végül álom maradt, 

avagy a nagy dilemma 

Az 1956-os, magyar szempontból nagy sikerű  

melbourne-i nyári olimpiai játékokat követően  

komoly dilemmaként felmerült, hogy kint  

maradjon-e végleg Ausztráliában, hiszen a húga akkor már a tengerentúlon, 

Sydneyben élt. Ám a szíve, a sportközvetítések, a rádió szeretete hazahúzta, s 

egyúttal belátta azt is, az angol nyelv tökéletes ismerete nélkül aligha csinálhatna 

odakint jelentős karriert. 
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Saját bevallása szerint sohasem érezte magának  

a hivatali kötelmekkel és adminisztrációval járó 

feladatokat, 1978. november 17-én mégis egy ilyen  

felkérés találta őt meg. Bonni kiküldetése során (ekkoriban a Magyar Rádió 

nyugat-németországi tudósítója volt) hívta fel őt Buda István, az OTSH elnöke, 

hogy vállalja el a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöki tisztségét. Az 1986-ig tartó 

elnöki időszakára idejére esett a magyar válogatott 1982-es olaszországi és 1986-

os mexikói világbajnoki szereplése, valamint a Videoton legendás 

„Ezüstcsapatának” UEFA Kupa-döntős szereplése a spanyol Real Madriddal 

szemben. Nem mellesleg 1982 és 1994 között a FIFA vezetőségének, végrehajtó 

bizottságának is tagja volt, majd a testület örökös tagjává választották. 
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A Magyar Labdarúgó Szövetség 

 elnöke (1978-1986) 



Egy páratlan pályafutás  

Szepesi György 1943-as pályakezdését követően összesen 16 olimpiáról 

(Londontól /1948/ Londonig /2012/, a 2008-as pekingi nyári játékok 

kivételével) tudósított, és több ezer mérkőzést, rangos hazai és nemzetközi 

világeseményt közvetített. 141 magyar olimpiai érmet közvetített élőben (49 

aranyat, 46 ezüstöt és 46 bronzot). Hosszú pályafutása során 15 labdarúgó-

világbajnokság adatott meg neki, közöttük az 1954-es berni döntő is. 
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Bukovi Mártonnal, aki 1956 és 1957 között nyolc 

mérkőzésen volt szövetségi kapitány 

számokban 



Búcsú a mikrofontól 

Magyarország ikonikus figurája lett, akinek magával ragadó jelleme mindig is 

utánozhatatlan marad. Hogy miért? Erre ő egyszer csak annyit válaszolt, hogy 

azért, mert soha nem munkaként, kenyérkereseti lehetőségként, hanem 

hivatásként élte meg, amit csinált. A fenti címmel jelent meg 1998-ban egy, a 

pályafutását összegző könyv. 
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1995 augusztusában Siófokon, a Magyarország – Izrael (0–2) 

barátságos mérkőzésen búcsúzott el 



Művei, publikációi 

Civil a pályán (társszerző, 1951) 

25 sportoló elmondja (1954) 

Négyszemközt négy olimpiával (Lukács Lászlóval, 1959) 

Római riport (Lukács Lászlóval, 1961) 

Chiléből jelentjük... (Tabák Endrével, 1962) 

Gól! Góóóól! 2000 gól! (1963) 

Felejthetetlen 90 percek (társszerző, 1964) 

Szerelmünk a mikrofon (Pluhár Istvánnal, 1967) 

Tizenegyes! (1967) (társszerző) 

Hungarian Football Rhapsody (1968) 

A magyar olimpiai aranyérmek története (Lukács Lászlóval, 1976) 

Sportmikrofon (1982) 

Die FIFA Story (1989) 

Búcsú a mikrofontól (1998) 

Magyar olimpiai bajnokok 1896-1996 (Lukács Lászlóval és Hegyi Ivánnal, 2000) 

6:3. Az „évszázad mérkőzése” 50. évfordulója tiszteletére. Magyarország – Anglia válogatott labdarúgó-

mérkőzés, 1953. november 25., Szepesi György eredeti hangfelvétele alapján írta Horváth Antal; Horváth Antal, 

Bp., 2003. 
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FIFA-érdemrend boldog tulajdonosa 

Budapesten vehette át az elismerést (2012) 

Az úgynevezett FIFA-érdemrendet, a szervezet legrangosabb elismerését minden 

évben a hat kontinentális konföderáció és a FIFA egy-egy jelöltje veheti 

át. Szepesit utóbbi szervezet jelölte a díjra, amelyet Joseph Blatter egykori FIFA-

elnök és Jerome Valcke volt FIFA-főtitkár adott át neki 2012. május 24-én, 

Budapesten. „Nagyon boldog vagyok, hogy szülővárosomban vehettem át ezt az 

elismerést” – mondta akkor egy interjúban a 90 éves legendás rádióriporter, aki 

1978. és 1986. között a magyar szövetség (MLSZ) elnöki posztját is betöltötte, 

tizenkét éven át (1982–1994.) pedig a FIFA vezető testületének tagja volt. Szepesin 

kívül többen is megkapták az elismerést, Godfried Foli Ekué, a togói szövetség 

korábbi elnöke pedig posztumusz-díjat kapott. „A mai napon még vendéglátónk, 

Magyarország történelmét és kultúráját ünnepeljük, péntek reggeltől azonban vár 

minket a munka” – mondta megnyitó beszédében Blatter, aki megemlékezett a 

magyarok korábbi két világbajnoki ezüstérméről (1938, 1954), Puskás Ferencről, 

az Aranycsapat kapitányáról, valamint a Budapesten megrendezett két korábbi 

kongresszusról (1909, 1930). 
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Díjak, kitüntetések 

Szocialista Munkáért-érdemérem (1953) 

Rózsa Ferenc-díj (1963) 

SZOT-díj (1969) 

Egon Erwin Kisch-díj (1995) 

A NOB Olimpiai Érdemrend ezüst fokozata (1995) 

Orth György-díj (1996) 

XIII. kerület díszpolgára (1997) 

Aranytoll (1999) 

Gerevich Aladár-emlékérem (2000) 

Joseph Pulitzer-emlékdíj (2002) 

Radnóti Miklós antirasszista díj (2003) 

Budapest díszpolgára (2005) 

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, polgári tagozat (2005) – példaértékű, méltán népszerű, sajátos 

hangvételű rádiós és sportriporteri életműve elismeréseként 

Kodály Zoltán-díj (2007) 

Fair Play Életmű-díj (2011) 

A Nemzeti Sportszövetség Életműdíja (2011) 

A Magyar Sportsajtó Halhatatlanja (2012) 

MOB-médiadíj különdíj (2012) 

2012. május 24-én Budapesten a FIFA konferencián a FIFA-érdemrendjét vehette át - a szervezet legrangosabb 

elismerését minden évben a hat kontinentális konföderáció és a FIFA egy-egy jelöltje veheti át. Szepesi  Joseph 

Blatter akkori FIFA-elnök és Jerome Valcke egykori FIFA-főtitkártól. 

Szabad Sajtó-díj (2012) 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Életműdíja (2016) 
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A 90. születésnapjára kapott nemzetiszínű mezzel 



Dr. Szepesi György 2018. július 25-én hunyt el Budapesten. Augusztus 

15-én helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In memoriam 
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