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harcoló CFR-t megajándékozta egy 
büntetőrúgással. Évtizedekkel ké-
sőbb a sors ismét összehozott, mi-
után Szatmárnémetibe költöztem. 
Ekkor már összebarátkoztunk, de 
nem hagyhattam ki a fricskát, és 
megkérdeztem, hogy hol voltak a 
milicista barátaid, amikor 1981-ben, 
híres nemzetközi bíróként, csúszó-
pénz elfogadása miatt sittre vágtak. 
Mindegy, nyugodjék békében!

– Azt állítod, hogy nem rúgtál 
szét senkit, téged mégis szétrúg-
tak. Méghozzá Marosvásárhe-
lyen, mielőtt még az ASA-hoz iga-
zoltál volna.

– Jól megkaptam a magamét, 
„hála” Onuţan Karcsinak! Néhány 
nap múlva a válogatottal Spanyol-
ország ellen kellett volna játszanom, 
amikor az ASA védője szinte ketté-
tört. Méghozzá egy olyan meccsen, 
amelyet – mint utólag megtudtam 
– a steauás kollégáim elajándékoz-
tak a kiesés ellen küzdő Marosvá-
sárhelynek! Ezzel be is fejeztem a 
nemzetközi pályafutásomat. Szinte 
egy év kiesés után visszatértem az 
A osztályba, és 1980 nyarán épp az 
ASA-hoz igazoltam!

– Ezek után miért pont az ASA-
hoz?

– Hogy találkozzak Onuţannal! 
Igen ám, de ugyanazon a nyáron ő 
eligazolt Nagybányára.

– Jól hangzik, de nem hiszem, 
hogy ezért választottad volna Vá-
sárhelyt.

– Igazából két komoly okom volt: 
szoros barátság kötött Ştefan Guşă 
tábornokhoz, aki annak idején Ma-
rosvásárhelyen teljesített szolgála-
tot, és felvetette, hogy mi lenne, ha 
itt fejezném be a karrierem. Másrészt 
én nagyon jó viszonyban voltam a 
vásárhelyi fi úkkal, kedveltem ezt a 
csapatot.

– A Steauánál töltött szinte 
másfél évtized után 34 évesen va-
lósággal újjászülettél.

– Nagyon szerettem a marosvá-
sárhelyi korszakot és, mint említet-
tem, az akkori csapatot. Igencsak jó 
gárda volt, amely többre is vihette 
volna. Jó, hogy beépítette a kezdő 
11-be Varrót, Szabót és Fodort, de 
Ördögh Attilának még inkább kel-
lett volna fi atalítania ahhoz, hogy 
eredményesebb legyen az ASA. Ott 
volt Jenei, Bolba – Isten nyugtassa! 
–, Cernescu, akik szerintem vajmi 
kevés játéklehetőséget kaptak. Még 
lett volna egy-két ember, akit azok 
után, hogy hány meccset adott el, el 
lehetett volna küldeni nyugdíjba.

– Ilyen alapon Ördöghnek akár 
a 34 esztendős Vígh Jóskát is ki 
kellett volna hagynia a kezdőcsa-
patból…

– Én többet szaladtam, mint Both 
Gyuri, aki végigrohanta a mérkőzést! 
Na jó, na… egy kicsivel kevesebbet.

– Egyetlen évad után, teljesen 
meglepő módon, távoztál, még-
hozzá a C osztályba, Buzăuba.

– Mumpszos lettem, legatyásod-
tam, hat-nyolc kilót fogytam. De 
a következő, 1981/82-es idényt is 
Marosvásárhelyen kezdtem. Nem 
voltam felépülve, Ördögh Attila 
mégis erőltette, hogy játsszak. Már 
az első fordulóban összekerültünk a 
Craiovával, én meg alig tudtam Ba-
laci után szaladni. Jól ki is kaptunk, 
méghozzá hazai pályán. Akkor azt 
mondtam, köszönöm szépen, nekem 
ebből ennyi elég. Katonatisztként 
választhattam: Mizilre vagy Buzău-
ba megyek.

– Huszonnégy alkalommal ölt-
hetted magadra a felnőtt váloga-
tott mezét. Szép szám, de lehetett 
volna kerekebb is?

– Mi az, hogy! Mint említettem, 
1979-ben kettétört a pályafutásom, 
pedig 33 évesen a lehető legjobb 
formában voltam. De játszhattam 
volna akkor is, amikor összeke-
rültünk a magyar válogatottal, 

de egyesek attól tartottak, hogy 
félremuzsikálok. Ez nem mese, 
onnan tudom, hogy elcsíptem egy 
beszélgetést a főedző Angelo Nicu-
lescu és a csapatorvos, Dumitru To-
mescu között. Aki még emlékszik, 
az 1972-es Eb-selejtezőn három 
mérkőzést játszottunk Magyaror-
szággal. A budapesti és bukaresti 
döntetlen után egy mindent el-
döntő harmadik, semleges pályán 
játszott meccsre is szükség volt, 
amit a 88. percben veszítettünk el. 
Ha ott lettem volna Belgrádban, a 
stadionból is kirúgom a labdát, de 
gólt nem kapunk két perccel a lefú-
jás előtt! Deleanu és Mocanu sérült 
volt, de Angelo Niculescu inkább 
Hălmăgeanut küldte a védősor 
bal oldalára, minthogy bennem 
bízzon. Pedig ő volt az, akinek a 
keze alatt a finnek ellen bemutat-
kozhattam a válogatottban. Angelo 
mester utódja, Valentin Stănescu 
már egyenesen három-négy ma-

gyart hagyott ki a válogatottból: 
Dembrószky Imrét, Szatmári La-
jost, engem, később meg Bölöni La-
cit is. Erre időnként még rátett egy 
lapáttal Ceauşescuék talpnyalója, 
Adrian Păunescu is. Emlékszem, 
egyszer azon háborgott a Flacărá-
ban, hogy Aradon, a piros-fehér-
ben játszó UTA ellen a Konstanca, 
ahol egy évadot töltöttem, hogyan 
állhat ki fehér-zöld szerelésben? 

– Lélekben magyar, de neved-
ben már kevésbé voltál az. Mikor 
és hogyan lettél Víghból Vigu?

– A ’60-as évek derekán, a nagy-
váradi román pártsajtó „jóvoltából”. 
Váradon így lett Szakácsból Socaci, 
Salamonból Solomon, Baloghból 
Bolog, Pozsonyiból Pojoni, Nagy 
Sanyiból N. Alexandru, Jakabból 
Iacob, Szűcsből Suciu, Harsányiból 
Harșani, Bakuczból Băcuț. Túl so-
kan voltunk magyarok, és az zavart 
egyeseket.

– A Steauanál is éreztették ve-
led, hogy magyarként kilógsz a 
sorból?

– Soha. A klubnál egy nagy csa-
ládnak számítottunk, ahol senki 
nem foglalkozott a másik nemzeti-
ségével. A különböző szakosztályok 
tagjai egymás mérkőzéseit látogat-
tuk, és egymásnak szívből szurkol-
tunk.

– Mit jelent ma számodra a 
Steaua vagy a Becali-féle FCSB?

– Egyáltalán nem csípem a juh-
pásztort, aki annyira tönkretette a 
steauás szellemet, hogy semmi nem 
maradt belőle. Az új Steauáról meg 
mit mondhatnék? Jóformán nem is 
ismerem őket, de tény, hogy sok kö-
zük nekik sincs ahhoz, amit az előd-
jeik, köztük a mi nemzedékünk le-
tett az asztalra. Még tiszta szerencse, 
hogy valahogy kínnal-bajjal legyőz-
ték az Afumați csapatát, és legalább 
a második ligáig jutottak.

– Egyáltalán össze lehet ha-
sonlítani a mai focit a ’70-es, ’80-
as évekbeli labdarúgással?

– Elég sok időt töltök a tévé előtt a 
sportadók között váltogatva a csator-
nákat. Őszintén szólva nagyon kevés 
az a mérkőzés, amely le tudna kötni. 
A német meg az angol bajnokságból 
még meg tudok nézni egy-egy mecs-
cset elejétől a végéig. Néha a francia 
pontvadászatból is. A többit viszont 
unalmasnak találom. A magyar foci 
viszont egészen jól kezd éledezni, az 
olasz edző és a világjárvány kimon-
dottan jót tett a válogatottnak. Marco 
Rossi nemcsak hogy szépen énekelte 
a himnuszt, egy nagyon ügyes csa-
patot hozott össze. Ha nem hibázott 
volna az amúgy jól játszó Orban és 
Gulácsi, a magyar válogatott ennél 
is többre vihette volna. Haragszom 
viszont a Vidire, mert azok után, 
hogy oly nagy pénzeket pumpálnak 
a magyar klubcsapatokba, csúfosan 
leszerepelt. A hazai futballról meg 
mit mondhatnék? Úgy rossz, ahogy 
van. A bajnokság is, a válogatott is.

Feleségével, Máriával

Fejelés közben a Kolozsvári U-val 
játszott mérkőzésen




