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A foci egyszerű kis katonája
A székelyudvarhelyi Heim József édes-keserű története
• Nyolcvan éve a Nemzeti Sportban jelent meg 
róla egy cikk, akkor még ifjú suhancként rúgta 
a labdát a Székelyudvarhelyi Hargitában. Noha 
a háborúban megsebesült, tisztes kort ért meg: 
több mint tíz éve nincs közöttünk, de emléke 
fennmaradt. Heim József, becenevén Borzi nem 
volt más, mint „egyszerű kis katonája a labda-
rúgásnak”, ahogy a budapesti újságíró fogalma-
zott. Személyes emlékek Hargita Jóskáról.

KATONA ZOLTÁN 

H a a székelyudvarhelyi refor-
mátus temető felső, tömbhá-
zak felőli sarkában járunk, 

Csanády György és családja, vala-
mint a Bakk orvos házaspár sírem-
léke után több egykori sportoló sírja 
tűnik fel. Itt van eltemetve Török Er-
nő egykori válogatott jégkorongozó, 
illetve László László, a hatvanas-het-
venes évek klasszis jobbszélsője. De 
itt pihen a csapattársai által egykor 
Borzinak becézett Heim József egy-
kori futballista is, aki a harmincas 
évek végének, negyvenes évek ele-
jének volt ismert játékosa. A Hargita 
Jóska nevet egy budapesti út során 
„szerezte” – később, öregkorában 
szívesen mesélt a nevezetes útról, il-
letve arról, hogy neki még mindig a 
Ferencváros a kedvenc csapata.

Egy történet és egy dolgozat

Jó tizenöt évvel ezelőtt egy sporttör-
téneti dolgozat készítése közepette 
kerestem fel az idős Heim Józse-
fet Szentimre utcai lakásában – a 
mankójára támaszkodó kis öregúr 
emléke azóta is kitörölhetetlen, hi-
szen olyan lelkesen beszélt a régi 
futballról, illetve napjaink focijáról 
is, hogy azt lehetetlen volt elfelejte-
ni. Beszéltünk az akkori udvarhelyi 
fociról, a 2004-ben bajnoki címet 
nyert Ferencvárosról, illetve az 1977-
ben Bukarestben játszó Barcelonáról 
is. Jóska bácsi ugyanis élőben látta 

a Ghencea Stadionban, amint a kor 
holland és katalán szupersztárjai, 
Cruijff , Neeskens vagy Carles Rexach
egy UEFA Kupa-meccsen 3–1-re le-
győzik a Steauát. 

Heim József 1922. március 28-án 
született Székelyudvarhelyen, fa-
esztergályosnak tanult, szabadide-
jében pedig szívesen futballozott 
– ám ez később nem szabadidős 
tevékenység lett, mert 16–17 éves 
korában már nemcsak a Székelyud-
varhelyi Hargita ifi csapatában, 
hanem a felnőtt együttesben is pá-
lyára lépett. Mint mesélte, olyan is 
volt, hogy egy vasárnap délelőtt az 
ifi ben lejátszott meccs után egy hi-
ányzó helyére a felnőttbe is be kel-
lett állnia.

A „kicsi magyar világ” bekö-
szöntével (1940 szeptemberében 
járunk) pedig más is felfi gyelt a kis 
jobbösszekötőre. Az anyaország kü-
lönböző tervekkel, intézkedésekkel 
igyekezett a visszacsatolt terüle-
tek egyesületeit bevonni az ország 
sport életébe, például a Magyar Lab-
darúgó-szövetség rögtön az első he-
tekben több erdélyi klubtól egy-két 
fi atal játékost hívott egy budapesti 
kirándulásra. A Hargita vezetősége 
Sipos Lajost és Heim Józsefet ültet-
te fel a fővárosba robogó vonatra, 
akikről azt tudjuk, hogy 1940. ok-
tóber 6-án élőben nézhették meg a 
Magyarország–Németország (2–2) 
barátságos labdarúgó-mérkőzést az 
akkori Fradi-pályán. Négy nap múl-
va pedig megjelent egy újságcikk, 
amely az utókor számára halhatat-
lanná tette Hargita Jóska nevét.

Hargita Jóska még nem híresség

„Hargita Jóskát szerdán, délután 
láttam először, addig bizony azt sem 
tudtam róla, hogy a világon van. 
Jóska – remélem – nem fog meg-
haragudni ezért a leleplezésért” – 
ezekkel a mondatokkal kezdődött az 
a cikk, amely a Nemzeti Sport 1940. 
október 10-én, csütörtökön megje-
lent számában, az újság harmadik 
oldalán kapott helyet. Az említett 
meccs másnapján ugyanis az egyik 
népligeti pályán játszottak amolyan 
edzőmérkőzés-félét az erdélyi fi úk, 
és ekkor tűnt fel a „kis jobbösszekö-
tő”, aki „bátran tört kapura és még 
bátrabban lőtt”. Aztán az újságíró 
asztalhoz ült „Hargita Jóskával”: 
„Heim Jóska a becsületes neve, Har-
gita Jóskának csak az erdélyi fi úk 
nevezik, akik most, mint az MLSZ 
vendégei, szép fővárosunkban gyö-
nyörködnek pár nap óta. A Hargita 

név úgy ragadt rá, hogy minden má-
sodik mondatában kis hazájának, 
Székelyudvarhelynek a csapatát, a 
Hargitát emlegeti, amelynek a szí-
neiben kergeti a kerek labdát.” A na-
gyon érzékletesen, fi noman megírt 
cikk így folytatódik: „A kedves olva-
só talán megbocsátja, hogy ezúttal 
nem valami hírességgel folytatott 
beszélgetést vetítünk eléje. Hargita 
Jóska még nem híresség. Mindössze 
17 éves gyerek, négy iparit végzett, 
foglalkozása faesztergályos. Egysze-
rű kis katonája a labdarúgásnak. A 
Hargita »egy«-ben is csak tavasz óta 
kapott helyet, addig csak az ifi ben 
futballozott.” Szóba kerül aztán a 
magyar–német, a kis Jóska álmél-
kodva mondta a riporternek, hogy 
sosem hitte volna, hogy valaha a 
magyar válogatottat látni fogja. Ne 
feledjük, hogy Magyarország azelőtt 
két évvel, 1938-ban világbajnoki fi -
nálét játszott Párizsban az olaszok 
ellen, a döntőt játszó csapatból még 
dr. Sárosi György, Polgár Gyula és 
Lázár Gyula is pályára lépett a né-
metek elleni, Heim és Sipos által is 
látott meccsen. Meg is jegyezte az 
interjúban: „Nekem nagyon tetszett 
Sárosi Béla, meg Lázár is, meg az a 
hátvéd, azt hiszem Polgár. Még nem 
ismerem őket, eddig csak a nevüket 
hallottam, és a pályán olyan egy-
formák” – mondta, majd rátértek 
arra, hogy odahaza mindig hallgat-
ja vasárnap este a magyar rádiót, 
már hallotta Gyetvai, Finta, Sárosi 
és Zsengellér nevét, illetve a Nem-
zeti Sportot is olvassák Udvarhe-
lyen. Aztán kerek-perec bevallja az 
újságírónak: „Tetszik tudni én Fra-
di-szurkoló vagyok.” Ám azt is, hogy 
Udvarhelyen van Újpest-szurkoló is, 
de „kell, hogy legyen, máskülön-

ben nem volna kivel vitatkozni, a 
legtöbb azonban fradista. Rengeteg 
megbízást kaptam, hogy vigyek ha-
za Fradi-jelvényt. Nem tetszik tud-
ni, hogy hol lehet kapni?” – kérdez 
közbe Heim Jóska, de arról is beszél, 
hogy „minálunk bizony 20 méterről 
is megszúrják a labdát és nem viszik 
be a kapuba”, utalva a Hargita takti-
kájára. Aztán így zárul a cikk: 

„Még egy kérdést adunk fel Har-
gita Jóskának: mit szeretne még, mi 
a szíve-vágya?

– Szeretném látni csütörtökön a 
Fradi–BSZKRT meccset. Szeretném 
látni a Fradit...

– És?
– Szeretnék egyszer a csapatom-

ba játszani...
– A Hargitában?
– A Fradiban...”

A háború elvitte a lábát

A budapesti kirándulás után Jóska 
még majdnem három évet focizott 
a Hargitában (maradt is fenn olyan 
fénykép, amelyen ő is a csapat tagja-
ként látható), ám 1943-ban be kellett 
rukkolnia katonának, 1944-ben pedig 
a frontra került. Az év őszén az Ipoly 
folyó mellett dúló egyik összecsapás-
ban egy orosz golyó eltalálta. A löve-
dék Jóskának a jobb combját, illetve 
annak csontját is roncsolta, arról már 
nem lehetett szó, hogy hazatérve to-
vább futballozzon. Sebesüléséből 
felépült, 1945. december 2-án pedig 
hazakerült Udvarhelyre, ahol a szak-
májában dolgozott nyugdíjazásáig, 
1982-ig a bútorgyár munkatársa volt. 
Sajnos alig egy évvel később a hábo-
rúban szerzett sebesülése begyulladt 
és befertőződött, jobb lábát amputál-
ni kellett. Nyugdíjas éveit a Szentimre 
utcában töltötte, 2005-ben lezajlott 
beszélgetésünkkor azt is elmond-
ta, hogy minden futballmérkőzést 
megnéz a tévében, sőt még az akkori 
udvarhelyi csapat néhány fontosabb 
meccsére is kiment a stadionba.

Az akkori Udvarhelyi Híradó új-
ságíróiként egy olyan ötletünk is 
volt, hogy Jóska bácsit vigyük ki Bu-
dapestre egy Ferencváros-meccsre, 
hadd lássa élőben kedvenc csapatát. 
Ám abban az időben, 2006 és 2008 
között a Fradi a másodosztályba 
száműzve játszott, az igazat meg-
vallva nem egy Ferencváros–Bakta-
lórántháza „rangadóról” álmodtunk 
ezt illetőleg, hanem legalább egy 
MTK vagy egy Újpest elleni derbiről.

Heim József 87 éves korában, 
2009-ben halt meg. Talán odafönt-
ről örömmel konstatálja, hogy a 
Fradi a BL-ben játszhatott az ősszel 
és a magyar futball is kezdett talpra 
állni. Az a magyar futball, amelybe 
egykor, nyolcvan évvel ezelőtt neki 
is sikerült belekóstolnia.

Heim József 2005-ben, otthonában 
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A Nemzeti Sport 1940. október 10-ei számában megjelent interjú




