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 » „Miközben én az Ér partján 
a libákra és rucákra vigyáztam, 
a többi falumbeli gyerekkel 
reggeltől estig rúgtam a tököt. 
Merthogy a mi időnkben nem volt 
labda. Harisnyába gyúrt rongy-
ból, libatollból meg miegymásból 
tákoltunk ezt-azt, ami valame-
lyest hasonlított rá” – emlékezett 
vissza Vígh József.

Szinte hét évtizeddel ezelőtt kezdett el 
focizni – libapásztorkodás közepette, 
rongylabdával. Miután jobb lábával 
szegbe lépett, megtanulta használni a 
balt is. Nem csoda, hogy a nagyváradi 
klubok hamar felfi gyeltek a rendkívül 
tehetséges és szívós Vígh Józsefre. 
Miután minden szinten bizonyított, az 
érsemjéni fi atalember előtt megnyílt a 
Steaua és a felnőtt válogatott kapuja, 
ahonnan mindössze egy súlyos sérü-
lés küldte a pálya szélére 33 évesen. A 
jelenleg Szatmárnémetiben élő egyko-
ri játékossal beszélgettünk.

 » SZUCHER ERVIN

– Hogyan lett fél évszázaddal ezelőtt egy ér-
melléki falusi gyermekből a fővárosi Steaua 
és a román válogatott labdarúgója?
– Úgy, hogy nagyon szerettem és állítólag 
tudtam is focizni. Félretéve a viccet, el 
kell mondanom, hogy miközben én az Ér 
partján a libákra és rucákra vigyáztam, a 
többi falumbeli gyerekkel reggeltől estig 
rúgtam a tököt. Merthogy a mi időnkben 
nem volt labda. Harisnyába gyúrt rongy-
ból, libatollból meg miegymásból tákol-
tunk ezt-azt, ami valamelyest hasonlított 
rá. De azzal a valamivel mi megtanultunk 
külsővel, belsővel rúgni, passzolni, fejel-
ni, nem mint a mostaniak, akik alig tud-
nak egy egyeneset vágni a labdába. Ma 
már van labda, de elfogytak a legelőről a 
libák meg a rucák, és gyerekek sincsenek 
már, akik pásztorkodnának.
 
– Hogy került az Ér mentéről a Körös part-
jára, a Flamura Roşiéhoz, majd a Crişaná-
hoz?
– Miután a szüleim elváltak, anyám Nagy-
váradra költözött. Én az apámmal akartam 
maradni, de anyám vásárolt egy igazi fo-
cilabdát, és azzal magához csábított. Azt 
hiszem, hogy harmadik osztályos elemista 
lehettem, amikor beiratkoztam focizni. A 
nyári vakációkat viszont Érsemjénben töl-
töttem, és ott is edzettem. Tizenhét eszten-
dős voltam, amikor egy Râmnicu Vâlceán 
szervezett tartományi ifj úsági tornán felfi -
gyeltek rám. Tizenhat csapat vett részt, és 
összesen hat játékost tartottak vissza. Egy 
kerek hónapig a kor legjobb ifj úsági edzői 
foglalkoztak velünk. Még abban az eszten-
dőben, balszélsőként bemutatkoztam a B 
osztályban, majd egy évvel később leigazolt 
Nagyvárad élvonalbeli klubja, ahol már 
halfot játszottam. Nem sokat maradtam, 
mert be kellett rukkolnom katonának. Ak-
koriban létezett egy egyezség a Steaua és a 
Dinamo között: azokra, akik az év első fe-
lében születtek, a katonacsapat tarthatott 
igényt, azokat, akik július elseje után jöttek 
világra, a belügyisek vihették. Májusi szü-
letésűként a Steauához kerültem. Egyszer 
viszont megadatott a Dinamo színeiben is 
játszani. A belügy akkori gárdája, barátsá-
gos mérkőzésen, egy brazil csapatot látott 
vendégül. A vezetők mindenáron győzni 
akartak, ezért a legfőbb riválishoz, a Steau-
ához fordultak segítségért. Négy játékost 
kértek kölcsön, többek közt engem. Mint 
mindig, beleadtam anyait-apait, amit a Di-
namo szurkolói is méltányoltak. A Piaţa Ro-
mană téren, ahol laktam, a járókelők nem 
tudták, mi történhetett, hogy a Ştefan cel 
Mare útról érkező, piros-fehér zászlókkal 
felszerelkezett tábor miért éltet engem, a 
Steaua focistáját!

– … ahol akkoriban még olyan legendák ker-
gették a labdát, mint Jenei Imre, Ráksi Gábor, 
Gheorghe Constantin, Szatmári Lajos, Florea 
Voinea, Nicolae Pantea, Bujor Hălmăgeanu, 
Hajdu Károly.
– Egy csodálatos csapat volt, amelyben szin-
te több volt a magyar, mint a román. A had-
ügyminisztériumban tréfásan Honvédnak 
nevezték a csapatot. Volt olyan mérkőzés, 
amikor Kovács Pisti bácsi nyolc vagy kilenc 
magyar nemzetiségű játékossal kezdte a 
mérkőzést! De ez akkoriban, a 60-as évek-
ben még nem jelentett gondot. Ma egész Er-
délyben nincs ennyi élvonalbeli magyar fo-
cista! Legtöbbet Ráksi Gabinak köszönhetek, 
ő volt az, aki az első perctől maga mellé vett, 
felkarolt, tanított románul, vitt-hozott, csa-
joknak mutatott be. Egy bohém lélek volt, de 
óriási futballista. Aztán szépen megdolgoz-
ták, és lapátra tették.
 
– Melyik Steaua volt erősebb: az, amelyikben 
kezdte, vagy az, amelyikben befejezte? Iorda-
chéval, Sameşsal, Dumitruval, Iordănescuval, 
Troi-jal, Marcel Răducanuval…
– Én azt mondom, hogy az utóbbi – Jenei 
Imre keze alatt. Egymás után nyertük a baj-
nokságot meg a kupát, csak hát a nemzet-
közi porondon pechesek voltunk. Minden 
egyes évben összesorsoltak valamelyik fa-
vorittal.
 
– Kétlábasnak született, vagy annak képezte 
magát?
– A sors képzett valamikor hat-hét éves ko-
romban. A szomszédban szaladgáltam, ami-
kor egy hatalmas szegbe léptem, de akko-
rába, hogy átment a jobb lábfejemen. Ezek 
után jó ideig kénytelen voltam igénybe venni 
a bal lábamat. Felnőttkoromban már mind-
két lábamat egyformán használtam passzo-
lásra, rúgásra, cselezésre.
 
– Fănuş Neagu regény- és forgatókönyvíró 
szerint Ön az a védő volt, aki vagy a labdát, 
vagy a babát szedte.
– Azt írta rólam, hogy annak, akinek vala-
milyen módon sikerül elhúznia mellettem, 
az vagy a kezét vagy a lábát veszíti el. Az az 
igazság, hogy durva nem, viszont igencsak 
kemény játékos voltam. Hosszas pályafutá-
som alatt senkit nem nyomorítottam meg, 
és kiállítva is mindössze egyszer voltam. A 
szatmári Anderkó Ottót, a Dinamo házi já-
tékvezetőjét elküldtem az anyjába, miután 
Kolozsváron a kiesés ellen harcoló CFR-t 
megajándékozta egy büntetőrúgással. Évti-
zedekkel később a sors ismét összehozott, 

miután Szatmárnémetibe költöztem. Ekkor 
már összebarátkoztunk, de nem hagyhat-
tam ki a fricskát, és megkérdeztem, hogy hol 
voltak a milicista barátaid, amikor 1981-ben, 
híres nemzetközi bíróként, csúszópénz el-
fogadása miatt sittre vágtak. Mindegy, nyu-
godjék békében!
 
– Azt állítja, hogy nem rúgott szét senkit, 
Önt mégis szétrúgták. Méghozzá Marosvá-
sárhelyen, mielőtt még az ASA-hoz igazolt 
volna.
– Jól megkaptam a magamét, „hála” Onuţan 
Karcsinak! Néhány nap múlva a válogatottal 
Spanyolország ellen kellett volna játszanom, 
amikor az ASA védője szinte kettétört. Még-
hozzá egy olyan meccsen, amelyet – mint 
utólag megtudtam – a steauás kollégáim el-

ajándékoztak a kiesés ellen küzdő Marosvá-
sárhelynek! Ezzel be is fejeztem a nemzetkö-
zi 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 Nagy-
bányára.
 
– Jól hangzik, de nem hiszem, hogy ezért vá-
lasztotta volna Vásárhelyt.
– Igazából két komoly okom volt: szoros ba-
rátság kötött Ştefan Guşă tábornokhoz, aki 
annak idején Marosvásárhelyen teljesített 
szolgálatot, és felvetette, hogy mi lenne, ha 
itt fejezném be a karrierem. Másrészt én na-
gyon jó viszonyban voltam a vásárhelyi fi úk-
kal, kedveltem ezt a csapatot.
 
– Egyetlen évad után, teljesen meglepő 
módon távozott, méghozzá a C osztályba, 
Buzăuba.
– Mumpszos lettem, legatyásodtam, 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 fordu-
lóban összekerültünk a Craiovával, én meg 
alig tudtam Balaci után szaladni. Jól ki is 
kaptunk, méghozzá hazai pályán. Akkor azt 
mondtam, köszönöm szépen, nekem ebből 
ennyi elég. Katonatisztként választhattam: 
Mizilre vagy Buzăuba megyek.
 
– Huszonnégy alkalommal ölthette magára a 
felnőtt válogatott mezét. Szép szám, de lehe-
tett volna kerekebb is?
– Mi az, hogy! Mint említettem, 1979-ben 
kettétört a pályafutásom, pedig 33 évesen a 
lehető legjobb formában voltam. De játsz-
hattam volna akkor is, amikor összekerül-
tünk a magyar válogatottal, de egyesek 
attól tartottak, hogy félremuzsikálok. Ez 
nem mese, onnan tudom, hogy elcsíptem 
egy beszélgetést a főedző Angelo Niculescu 
és a csapatorvos, Dumitru Tomescu között. 
Aki még emlékszik, az 1972-es Eb-selejtezőn 
három mérkőzést játszottunk Magyarország-
gal. A budapesti és bukaresti döntetlen után 
egy mindent eldöntő 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 
lefújás előtt! Deleanu és Mocanu sérült volt, 
de Angelo Niculescu inkább Hălmăgeanut 
küldte a védősor bal oldalára, minthogy ben-
nem bízzon. Pedig ő volt az, akinek a keze 
alatt a fi nnek ellen bemutatkozhattam a vá-
logatottban. Angelo mester utódja, Valentin 
Stănescu már egyenesen három-négy ma-
gyart hagyott ki a válogatottból: Dembrósz-
ky Imrét, Szatmári Lajost, engem, később 
meg Bölöni Lacit is. Erre időnként még rátett 
egy lapáttal Ceauşescuék talpnyalója, Adri-
an Păunescu is. Emlékszem, egyszer azon 
háborgott a Flacărában, hogy Aradon, a pi-
ros-fehérben játszó UTA ellen a Konstanca, 
ahol egy évadot töltöttem, hogyan állhat ki 
fehér-zöld szerelésben?
 
– Mit jelent ma Önnek a Steaua vagy a Beca-
li-féle FCSB?
– Egyáltalán nem csípem a juhpásztort, aki 
annyira tönkretette a steauás szellemet, 
hogy semmi nem maradt belőle. Az új Steau-
áról meg mit mondhatnék? Jóformán nem is 
ismerem őket, de tény, hogy sok közük nekik 
sincs ahhoz, amit az elődjeik, köztük a mi 
nemzedékünk letett az asztalra. Még tiszta 
szerencse, hogy valahogy kínnal-bajjal le-
győzték az Afumați csapatát, és legalább a 
második ligáig jutottak.
 
– Egyáltalán össze lehet hasonlítani a mai fo-
cit a 70-es, 80-as évekbeli labdarúgással?
– Elég sok időt töltök a tévé előtt a sport-
adók között váltogatva a csatornákat. 
Őszintén szólva nagyon kevés az a mérkő-
zés, amely le tudna kötni. A német meg az 
angol bajnokságból még meg tudok nézni 
egy-egy meccset 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 kimondottan jót tett a váloga-
tottnak. Marco Rossi nemcsak hogy szépen 
énekelte a himnuszt, egy nagyon ügyes csa-
patot hozott össze. Ha nem hibázott volna 
az amúgy jól játszó Orbán és Gulácsi, a ma-
gyar válogatott ennél is többre vihette vol-
na. Haragszom viszont a Vidire, mert azok 
után, hogy oly nagy pénzeket pumpálnak a 
magyar klubcsapatokba, csúfosan leszere-
pelt. A hazai futballról meg mit mondhat-
nék? Úgy rossz, ahogy van. A bajnokság is, 
a válogatott is.

Vígh József fejelés közben a Kolozsvári U-val játszott mérkőzésen

A 75 ÉVES VÍGH JÓZSEF EGYKORI VÁLOGATOTT LABDARÚGÓ ÉRSEMJÉNI „FALUSI GYEREKBŐL” LETT NEVES FUTBALLISTA

„Unalmas a mai foci, nem tud lekötni”
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