
Megemlékezés 

a 75 éve született olimpiai bajnok Menczel Iván labdarúgóról 

 

Az 1964-ben rendezett tokiói olimpián labdarúgócsapatunk első lett. 1968-ban nagy önbiza-

lommal készült labdarúgócsapatunk Lakat Károly vezetésével a Mexikóban rendezett olimpi-

ára, hogy megvédje elsőségét. Ennek a csapatnak volt oszlopos tagja Menczel Iván. 

1941. december 14-én született Karancsalján (Nógrád megye). 

1953-ban, 12 évesen a Salgótarjáni Bányász csapatában kezdte el a labdarúgást. 1960-ban 

tagja volt az UEFA-tornán győztes ifjúsági válogatottnak. 1963-tól 1967-ig a Tatabányai Bá-

nyászban futballozott. 1966-ban a magyar bajnokság 3. helyén végeztek. 1968-ban a Vasas-

hoz igazolt. Itt két bajnoki bronzérmet nyert. 1962-ben tagja volt a chilei világbajnokságon 

résztvevő csapatnak, de nem lépett pályára. 1968-ban részt vett a mexikóvárosi olimpián és a 

csapattal aranyérmet nyert. Mind a hat olimpiai mérkőzésen szerepelt, három gólt is rúgott. 

Középpályásként játszott, de mint csatár is kiváló teljesítményt tudott nyújtani. Olimpiai csa-

patunknak Mexikóban nem kellett selejtezőt játszani, nekünk a szerzett jog alapján, Mexikó-

nak, mint rendező országnak. Az induló 16 csapatot 4-szer 4-es csoportokba osztották be. 

Csapatunk a C csoportba került és csoportgyőztes lett. Salvadort 4:0-ra vertük meg, Menczel 

1 gólt rúgott. Ghána ellen is góllal járult hozzá a 2:2-es eredményhez. Izraelt 2:0-ra győztük 

le. A csoportban 5 ponttal végeztünk az első helyen a 4 pontos Izrael előtt. Innen egyenes 

kieséssel folytatódtak a küzdelmek. A negyeddöntőben Guatemala ellen 1:0-ra nyertünk, az 

elődöntőt pedig Japán ellen simán 5:0-ra. A döntőben Bulgária volt az ellenfél. Ők különös 

módon, pénzfeldobás után kerültek a döntőbe Izrael ellen. A Bulgária elleni döntő sok érde-

kességet hozott. A FIFA ezen az olimpián próbálta ki a sárga és piros lap alkalmazhatóságát. 

A labdarugó torna legsúlyosabb sportszerűtlensége az volt, amikor a Ghána – Izrael mérkőzé-

sen két ghánai játékos – szerintük rossz bírói döntések miatt – tettlegességre vetemedett. A 

mérkőzést a játékvezető beszüntette. (A két játékosra 1-1 év büntetés várt.) 

Visszatérve a bolgárok elleni döntőre: éles, kemény, sokszor durvaságig fajuló szabálysérté-

sek történtek. A bolgár csapat a győzelmi kényszer miatt képtelen volt a sportszerű játékra, 

folytatta a durvaságokat. A 75000 néző előtt lejátszott mérkőzésen – amit mexikói bíró veze-

tett – 3 bolgár játékost is kiállított a játékvezető még az első félidőben. Az egyikük a bíróhoz 

vágta a labdát. A magyar csapat sem úszta meg a döntőt kiállítás nélkül, a gólt rúgó Juhász 

Istvánt állították ki. A döntő végeredménye 4:1 lett. Menczel Iván kitűnően játszott, az első 

gólt ő lőtte a 41. percben. 

Menczel Iván 279 első osztályú mérkőzésen szerepelt, 49 gólt rúgott. Az aktív labdarúgást a 

budapesti Vasas Izzó csapatában fejezte be 1976-ban. 

1981-ben a magyar-angol vb-selejtezője előtt Budapest-vidék labdarúgó gálamérkőzést ren-

deztek. Puskás Ferenc is szerepelt ezen a mérkőzésen, ahol a vidékiek csapatában Menczel 

Iván is játszott. Az aktív játék befejezése után utánpótlásedzőként dolgozott a Vasas Izzó, a 

Fót, a Vörös Csillag Gépgyár, a Salgótarján és a Vasas csapatainál. Korkedvezménnyel ment 

nyugdíjba és visszaköltözött Salgótarjánba. Az aranyérmes labdarúgók találkozóira rendszere-

sen eljárt. 2010-ben az MLSZ Telkiben tartott egy összejövetelt az 1960-ban az UEFA által 

rendezett ifjúsági bajnokságon győztes magyar csapatnak. Ezen az ünnepségen még ott volt. 

2011. november 25-én hunyt el 69 éves korában, Salgótarjánban. 


