
Simon István, a középhátvéd (1916-1986) 

 

Vasutas család gyermeke. Két húga Mária és Gizella, és egy öccse Géza volt. A 
Csanádapácán élő család 1934- ben költözött községünkbe. (Csanádapácai volt 
Csernus apát és Dr. Csókási Béla polgári iskolai igazgató is. Lehetséges, hogy 
közreműködésükkel változtattak lakhelyet.) 

A fellendülőben lévő sportéletnek is szerepe volt a költözködésben. Mivel 
akkor a sportkör vezetői közt volt Dr. Szabó bankigazgató és a Tüköry uradalom 
intézője. Az érkezett hírek szerint ".. Simon Pista rendkívül tehetséges fiatal 
labdarúgó..." Igaznak bizonyult a hír. Kulcsszerep jutott a 18 éves, elegáns, 
szimpatikus, barátságos fiatal labdarugónak. 

A mirhói részen, Takács Imre kőműves házában vegyes boltot nyitottak, 
melynek vezetője a Simon család lett. A két fiatal, Géza és Gizella, polgári iskolában 
tanult.  

Simon Pista érkezése előtt már történt egy komoly erősítés a csapatban (ETK): 
Mezőberényből Szentesi szabósegéd Endrődön talált munkát. Bekapcsolódása a 
csatársor robbanásszerű fejlődését eredményezte. Sajnos rövid idő után visszament 
szülőhelyére. 

 Simon Pista évekre a csapat kulcsembere lett. Középhátvéd (centerhalf) 
poszton szerepelt. A labdarúgók közt nagyszerű barátokra talált. (Hunya András, 
Kovács Imre, Lacsny Zoltán...) 

A közönség, a drukkerek hamar szívükbe fogadták. A csapat szellemére, 
stílusára, eredményességére áldásos hatást gyakorolt. 

Egész sportpályafutása "Fair Play" jelzővel illethető. Segítette társait a pályán, 
de a magánéletben is. Minden játékos őt igyekezett követni. Még sokat 
rakoncátlankodó Büngösdieken is érezhető volt némi szelídülés. 

Volt Endrődnek egy "unikum" egyénisége, Szakács Jenő, akinek karikatúrái 
Bécsben, Párizsban, Berlinben nagy sikert arattak. Hazatelepedvén Endrődre azt 
beszélték róla, hogy rímekben beszél, mint Cicero. Sajnos az ital rabja lett. Amolyan 
kínrímes elégiácskákat faragott a labdarúgókról, Simon Pistáról emígyen szólt 
strófája:  

"A fociban Simon Pista 

 professzor, nem elemista. 



 Győztes minden labdaharcon, 

 Ámul Jesszi grófkisasszony. 

"Ez azt az időt idézi, amikor már a nagylaposi gróf Tüköry lett az uradalom 
"birtokgazdá- ja". És hát a Jesszike baronesz gyakran kikocsizott a komoly gyakornok 
gyámkodása mellett határszemlére az apró termetű Csikós János parádéskocsissal. 
Szülei ugyanis a szeleburdi Szélikét, csak Pista felügyelete mellett engedték el még a 
veszélyes Hármas-Körösben való fürdésre is, akinek komolysága jó hatással volt a 
lobbanékony kisasszonyukra. 

A testi-lelki jó barát, Hunya Bandi szerint "semmi nem történt köztük, mert 
Pista fülig szerelmes volt akkor a szőke szépség, Kugler Magdiba, aki hamarosan 
Kondor Gyurka nyomdász hűséges felesége lett." 

Ám térjünk vissza a sport mezejére. Hogy hű képet kapjunk Simon 
sportteljesítményéről, figyelmükbe ajánlom könyvemet, melynek címe Tempo ETK! 
Csak néhány eredményt idézek belőle: 

1934. IX. 15. ETK-GYTK 5:3. Megtörtént Endrőd nagy futball-egyéniségének 
bemutatkozása". 

1935. X. 21. ETK-M Törekvés 2:1. A mezőnyből kiemelkedett Simon játéka 
1936. III. 9. ETK-GYTK 4:1. Csapatunk fő erőssége Simon... 

1936. VII. 26. ETK-M Törekvés 5:0 Simon a mezőny legjobbja. Tanári módon 
irányította a játékot. 1936. IX. 9. ETK-M. MÁV 4:1. Az egész mezőnyben kiemelkedett 
Simon művészi labdakezelése, ötletes játéka… 

1937. III. 29. Húsvéti torna ETK-CEGLÉDI VSE 4:2. A 22 ember nagyszerű 
teljesítménye közül kiemelkedett Simon művészi labdakezelése, ötletes színes játéka. 
Már régen kinőtte a megyei csapatok szintjét. Véleményünk szerint sikeres, szép 
pályafutás vár a 20 éves játékosra. Nem semmiért érdeklődnek iránta a fővárosi 
egyesületek. 

1937.VI.14. ETK-BISE 3:0. Az ETK kiemelkedő játékosa Simon István utolsó 
bajnoki mérkőzését játszotta Endrőd színeiben." 

Pályafutásának következő állomása a GANZ MÁVAG. Főszereplő lett itt is a 
BLASZ-ban, a kiváló eredményeket produkáló gyári együttes sikereiben. Szinte 
állandó játékosa lett a BLASZ válogatott-nak. Az 1944 évi NB. I.-es bajnokságban már 
ott van Simon Pista csapata! A front közeledtével katonának viszik. Hazatérőben 
még egy szezont játszik Pozsonyban a Bratiszlava csapatában.  



Hazatérve a GANZ szervezője, majd edzője lett. Olyan játékosokat gyűjtött 
maga mellé, mint Kubala, Nyers, Mike, Subert, akik világnagyságok lettek. 
Különösen a Spanyolországba került Kubala barátsága lett számára sorsdöntő. 
Nyugdíjasként sok világhírű összecsapás tanúja lehetett Kubala jóvoltából. 

Mi utoljára 1948 nyarán láthattuk a GANZ-zal játszott Barátság hírverő 
mérkőzésén. Hunya Andrással barátsága szinte haláláig tartott. Többször látogatták 
meg egymást családostul is.  

1976. I. 22-én töltötte be 70. évét. TEMPO ETK! könyvem adatgyűjtéséhez 
felkerestem budai lakásában Simon Pistát, aki általam a következőket üzente 
azoknak, akik szeretettel, és szívesen emlékeznek rá: "Nagyon boldog vagyok, hogy 
újra sor kerül a találkozásra régi barátaimmal, sporttársaimmal és drukkereinkkel. 
Számomra Endrőd egy életen át feledhetetlen. Ott lett belőlem futballista. Ott 
tanultam meg a klubhűséget. Ott szereztem első sportbarátaimat, akii közt nagyszerű 
futballisták voltak, hogy csak Kovács Imre, Hunya Bandi és Lacsny Zoltán nevét 
említsem, kikből nagy focisták lehettek volna, ha hozzám hasonlóan vállalják a 
szülőföld elhagyását és a fokozott edzéseket, a nehéz focicsaták sikereit, kudarcait. 
Az emlékek még ma is elevenen élnek bennem. Mindig büszkeség tölt el, ha a 
sportújság hasábjain találkozhatom az otthoni eredményekkel, hogy a HONVÉD 
Németh Lajos - a, és Paróczai Sándor - a vacer földről indult el, mint én. Sok sikert 
kívánok a sportolóknak és minden endrődinek".  

1986. március 31-én Simon István 70 éves korában elhunyt. Április 30-án a 
Farkasréti Temetőben hantolták el. Sírja ott van, hol Fehérvári Ferenc országos hírű 
fotósunk és Endrőd első díszpolgára, Rózsahegyi Kálmán nyugosszák örök álmukat. 
Régi sporttársai és tisztelői előtt én köszöntem el Tőle, búcsúztatómban elmondtam, 
hogy mit köszönhettünk neki. Maréknyi földet szórtam koporsójára, hogy "a hazai 
föld súgjon részére álomba ringató mesét Endrődről" 

Hiszem, hogy sokak emlékben még elevenen él Simon Pista. 

Most, mikor a poraiból megelevenedett BARÁTSÁG egy csodás lehetőség előtt 
áll, szeretnénk, ha új Simon Pisták vállalnák a klub szeretetét és sok jó 
sporttulajdonságát. Ígérjük, hogy mi, a szurkoló tábor ugyanúgy szívünkbe zárjuk az 
új sikerek kovácsait, mint Simon Pistáék érdemeit. 50 éve várunk, hogy még egy 
lépcsőt léphessen csapatunk felfelé. 

Hajrá, Barátság! 


