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"Az Istenre és családomra gondolva oltom el az éjjeliszekrényemen lévő lámpát, és 

mielőtt az ágyba bújnék, még egyszer megsimogatom a szobánkban lévő, zöld-fehér 

zászlót." Ezeket a meghitt szavakat 1947 júliusának végén vetette papírra útinaplójában 

Lakat Károly, a Ferencvárosi labdarúgás legendás alakja.  

Játékosként 307 alkalommal lépett pályára zöld-fehérben, tagja volt az 1948/49-s 

bajnokcsapatnak. Mesteredzőként 1967-ben és 1968-ban nyert bajnoki címet a Fradival. 

Nem csak zöld-fehérben ért el sikereket, 1964-ben és 1968-ban, az olimpiai bajnokságot 

nyert magyar labdarúgó-válogatott szakvezetője is volt. A kupák, a bajnoki címek és az 

olimpiai érmek mellett, a diplomákat is gyűjtötte: doktori cím, három tanári diploma és 

mesteredzői képesítés.  

Győrött született 1920. november 27-én. Lakat Károly, a Tanár úr, ma lenne 95 éves.    

A Tempó Fradi Alapítvány kezdetektől fogva dicsőséges múltunk feldolgozását, ápolását 

tartja legfontosabb feladatának. Az elmúlt években felkutattuk és megkoszorúztuk dr. 

Sárosi György síremlékét Genovában, a Fradi család támogatásával felújítottuk Toldi 

Géza síremlékét és idén februárban megrendeztük az I. Novák Dezső utánpótlás 

emléktornát. A mai napon dr. Lakat Károly emléktáblát avatjuk annak a háznak a falán, 

ahol a legendás "Tanár úr" 1953 és 1988 között élt.  Köszönjük az FTC Baráti Körének és 

az üllői129.hu oldal szerkesztőinek anyagi támogatását valamint a II. kerületi 

önkormányzat segítségét az emléktábla elkészítéséhez.  

„Aki tiszteli a múltat, az tudja honnan jött.” – egy ókori mondás, mely több ezer év után 

is tükröt tart elénk. Mert a múlt nem csak a tovatűnő éveket jelenti, hanem azt is, hogy 

bebocsájtást kapunk oda, ahol őseink élték az életet és megteremtették a lehetőséget 

arra, hogy részesei lehessünk a jelennek. E nélkül még porszemek sem lehetnénk, e 

nélkül nem lenne lehetőségünk megvalósítani saját és őseink álmait. Ezért kell 

tisztelnünk a múltat, ezért kell óvni és félteni azokat, akik egyedül maradtak a csillagok 

magányában. Méltóak akartunk lenni ahhoz a múlthoz, melyre a Tempó Fradi Alapítvány 

támaszkodik és melyből napról napra erőt merít a zaklatott jelenünkhöz mely oly 

gyorsan próbál átszáguldani mindenen, mintha a múlt nélkül bármire is hivatott lenne.  

Akarni annyi, mint célt elérni - ez az életelv vezette dr. Lakat Károlyt egész élete során. 

Minket is ez a cél vezérelt és ma célba is értünk. Emléktáblát avatunk, egy kiváló 

játékosnak, egy sikeres edzőnek, egy nagyszerű embernek. 

A Tanár úrnak. 

A Tempó Fradi Alapítvány nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. 


