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Egy hírhozó a magyar sport aranykorából
Emlékezés a tíz éve elhunyt László Ferenc sportújságíróra

NÁNÓ CSABA

Kolozsváron és talán egész Er-
délyben jó ideig nem volt új-
ságot olvasó ember, aki László 

Ferenc nevét ne ismerte volna. Min-
denki Frici bácsijára annyian köszön-
tek rá az utcán – még ha soha egy szót 
sem váltottak vele –, hogy bármelyik 
„sztárocska” megirigyelhette volna. 
Pedig ő aztán igazán nem volt ebből a 
kategóriából való, de írásaival korán 
hírnevet szerzett magának.

Frici bácsi 1930. március 10-én 
született Kolozsváron, a Reformá-
tus Kollégiumban járt iskolába, ké-
sőbb három évet végzett kémia sza-
kon a Bolyai Egyetemen. A tanulást 
jó időre abbahagyta, mert a sportri-
porteri pálya sokkal jobban vonzot-
ta. Közbejött azonban valami. Egy 
idő után a sportújságíróktól is egye-
temi diplomát kértek, így aztán Frici 
bácsi beiratkozott az akkori egyetlen 
magyar szakra: a marosvásárhe-
lyi Pedagógiai Főiskola román–ma-
gyar levelező tagozatára, amit 1971-
ben abszolvált.

Tanulmányait ezzel nem fejezte 
be, rögtön ezután elvégezte a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem magyar–
német szakát is, ahol 1975-ben dip-
lomázott. Mind ez idő alatt egyetlen 
percre sem hagyta abba a sportri-
porterkedést. A kolozsvári napilap 
olvasói – köztük jómagam is – évti-
zedekig tőle értesültek a sportélet leg-

újabb történéseiről, eredményekről, 
táblázatokról, sporttörténeti esemé-
nyekről. De Frici bácsi nem pusztán 
a számok, a rangsorok embere volt: 
rengeteg érdekes történetet is meg-
osztott olvasóival, amelyek vele vagy 
a sportélet kiválóságaival estek meg.

A kilencvenes évek közepétől kol-
légák lettünk. Igaz, ő már nyugdíjas 
volt, de naponta megfordult a lap 
szerkesztőségében, óramű pontos-
sággal szállította a cikkeket. Jóval 
később tudatosult bennem, hogy volt 
szerencsém a pályát egy élő legenda 
árnyékában kezdeni. Ha valaki az 
újságírók közül kiérdemelte, hogy 
nemzedékek nevezzék Mesternek, Ő 
volt az. És mégis, egyszerűen min-

denki Frici bácsija maradt… Szer-
kesztőségbeli napjaink akkor indul-
tak vidáman, ha reggel ott találtuk 
a titkárságon, vicceket, történeteket, 
adomákat, legendákat mesélve. És 
tette ezt évtizedeken át. A kolozsvá-
ri újságírás egyet jelentett nevével. 
Igazi sportemberhez méltón beteg-
ségeket, szenvedélyeket győzött le. 
Igaz, ezekről kevesebbet beszélt, és 
mi sem fi rtattuk sokat a dolgokat. 

Otthonról kapott sportszeretet

A sport iránti szenvedélyt otthonról 
hozta magával: „Ha igaz a mondás, 
miszerint az ember hazulról hozza 
magával a marsallbotot, pályám ala-
kulása mindenképpen bizonyságté-
tel ez állítás mellett. Még nem voltam 
iskolás, édesapám minden vasárnap 
magával vitt a labdarúgó-mérkőzé-
sekre, és nem csak. Apám negyedik 
gimnazista korában, 1913-ban részt 
vehetett az akkori Nagy-Magyaror-
szág Fiuméban rendezett iskolai tor-
nászbajnokságán. Ez volt élete egyik 
legnagyobb élménye. A tornán kívül 
focizott, métázott, atlétikázott, egy-
szóval volt kitől örökölnöm a sport 
szeretetét” – mesélte egy interjúban, 
amit vele készítettem még 1999-ben.

A sportesemények szeretetén kí-
vül, vagy inkább amellett, a látott 
események megörökítésének vágya 
is korán kialakult benne. „1937 ko-
ra őszén az udvarunkon játszottam, 
amikor édesapám kiszólt emeleti 
lakásunk konyhaablakán, és felhí-
vott a rádió mellé, mert izgalmas 
focimeccset közvetít Pluhár Pista 
bácsi. A Közép-Európa-kupa döntőjét 

játszotta a Ferencváros és a Római 
Lazio. A Fradi győzött 4–2-re. Egy hét 
elteltével a szokásos kép: mi lent ját-
szottunk, apám pedig kiszólt az abla-
kon, gyertek fel, mert magyar–cseh 
focimeccset közvetít a rádió. Megint 
magával ragadott Pluhár Pista bácsi. 
Ahogy közvetített, még egy halvérű, 
jéghideg embert sem tudott fakírként 
hagyni. Néhány vasárnappal később 
következett a Ferencváros–Lazio ku-
padöntő visszavágója Rómában. Az 
olasz csapatban játszott az akkori 
idők világszerte elismert legnagyobb 
centere, Silvio Piola! 5–4 lett a vég-
eredmény, és a Ferencvárosé a kupa! 
Ismét örömujjongás, megint a Him-
nusz... Ezek a dolgok mélyen meg-
maradtak az emlékezetemben” – me-
sélte évtizedekkel később Frici bácsi.

Tizenhárom évesen újságot kez-
dett írni a vakációban, barátaival 
tizenhat példányt hoztak forgalom-
ba, és 30 fi llérért árulták. Minden 
példány elkelt, 4 pengő 70 fi llért ke-
restek rajta, ami nagy pénz volt, mert 
egy mozijegy 66 fi llérbe került. Aztán 
1950 elején a pesti Népsport pályáza-
tot hirdetett sportújságírói posztra. 
Elhatározta, hogy beküldi írását, és 
legnagyobb meglepetésére néhány 
hét múlva megérkezett a válaszlevél: 
értesítették, hogy tetszett a pályázati 
írás, és felkérték, legyen romániai tu-
dósítójuk. Ezzel ő lett a Népsport első 
külföldi munkatársa.

A nagyok barátságában

Nem sokkal azután, hogy a Kolozs-
vári Rádióban lett műsora, levelet 
írt Szepesi Györgynek, a legendás 
riporternek, akitől tanácsokat kért 
és kapott. 1956-ban ismerkedtek ösz-
sze személyesen is, jó barátok lettek, 
valahányszor Szepesi Romániában 

járt, Frici bácsi volt a tolmácsa, kí-
sérője. „Nagyon sokat tanultam tőle, 
rengeteget köszönhetek neki. Rop-
pant kedves, közvetlen, segítőkész 
ember, igazi atyai jó barát” – jelle-
mezte a riportert László Ferenc.

Húsz évvel ezelőtti beszélgetésünk 
végén szerényen még megjegyezte: 
„Nagyon sok nemzetközileg elismert 
sportolóval ismerkedtem meg, és ké-
szítettem velük interjút. Csupán né-
hány közülük: Grosics Gyula, Puskás 
Ferenc, Balczó András, Sidó Ferenc, 
Szepesi György és mások.”

Vannak, akiket a közös érdeklő-
dési kör, a szakma, a lelki affi  nitás 
köt össze. Mindezen túl minket egy 
kissé furcsa dolog hozott egymáshoz 
még közelebb: Frici bácsi apámmal 
egyazon napon, március 10-én szü-
letett, és néha jókat szórakoztunk 
azzal, hogy csokorba szedtük eme 
„jeles” nap szülötteinek nevét.

Nem volt ember, akivel ne tege-
ződött volna, de aki a sportújság-
írás körül forgolódott, annak rangot 
adott, hogy egyáltalán ismeri. Csak 
a nyomába nem ért senki. Naprakész 
felkészültsége mellett lexikonként 
hordozta magában mindazt, ami 
valaha is a küzdőtereken megesett. 
Riporter utódai jóval azután szület-
tek, hogy a magyar sportban a nagy 
dolgok már megtörténtek, és amiről 
talán utolsó hírhozóként bennünket 
is tájékoztatott. Ha kétszer ennyit élt 
volna, az sem lett volna elég, hogy 
tudását, a szakma szeretetét, emberi 
nagyságát megossza az őt követők-
kel. Úgy érzem, érezzük, akik ismer-
ték, hogy 80 évesen is befejezetlen 
életművet hagyott az utókorra.

• Március 10-én töltötte 
volna 89. életévét, ápri-
lisban lesz tíz éve annak, 
hogy elhunyt László Fe-
renc, aki cikkeivel, tudósí-
tásaival iskolát teremtett a 
sportújságírás műfajában.

Hagyatékát a kolozsvári 
Szabadság napilap székhelyén 
őrzik
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A több száz jegyzetfüzet lapjainak 
egyike




