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• Amikor Onuțan Károly-
lyal az interjút készítettük, 
egyikünk sem gondolta, 
hogy ez lesz az utolsó be-
szélgetésünk. Az ASA egy-
kori futballistájától azzal 
váltunk el, hogy műtétje 
után folytatjuk pályafutása 
scorniceşti-i epizódjával. 
A 67 évvel ezelőtt Sepsi-
szentgyörgyön született, 
Marosvásárhelyen felnőtt, 
majd egy húszéves anyaor-
szági kitérő után ugyanide 
visszatért sportember 
november 10-én hunyt el.

S Z UC H E R E RV I N

– Kezdjük ott, ahol 44 évvel 

ezelőtt az addig zsinórban há-

romszor is UEFA Kupa-szerep-

lésre jogosult marosvásárhelyi 

futballcsapatnál elszakadt a 

fi lm: az 1977/78-as bajnokságnál, 

mégpedig a Corvinul ellen hazai 

pályán elszenvedett vereséggel. 

A kieső pozícióban lévő hunya-

diak legyőzték önöket, a listave-

zetőt, mégpedig úgy, hogy az ön 

által fogott Lucescu gólt lőtt. És 

innen elkezdődött a csapat lejt-

menete, ami szinte a kieséshez 

vezetett.

– Az öltöző, ahol addig nagyon 
jó hangulat uralkodott, valóságos 
kráterré vált. Megbomlott a bizalom, 
és egymásra kezdtünk mutogatni. 
Azzal mindenki tisztában volt, hogy 
a meccset valakik eladták – és ez a 
többieknek nagyon rosszul esett. Az 
ellenfél két játékosa, Ion Gabriel, a 
kapus és Dumitriu IV., akik jó ideig 
az ifi  válogatottban csapattársaim 
voltak, a mérkőzés után elmond-
ták, hogy ez a meccs nem volt tisz-
ta. Nevet, neveket nem említettek. 
Pár év múlva viszont, amikor már 
Scornicești-en fociztam, elárulták. 
Megfogadtam, hogy én nem hozom 
nyilvánosságra. Nem akarok nim-
buszromboló lenni.

– Ettől függetlenül a csapat, 

amely egy hét múlva a két pont-

ból egyet visszahozott, mégpedig 

a Dinamótól, az első helyen zárta 

az őszi idényt, és minden adott 

volt az azelőtti évek teljesítmé-

nyének megismétlésére. Ennyire 

elpattant volna a húr?

– Ennyire. Kis szekértáborok 
alakultak ki a csapaton belül, egyik 
ide húzott, a másik oda… És közben 
folytatódott a vádaskodás: hogy te 
Hunyad ellen csináltad meg, te meg 
Szatmár ellen, és így tovább. Addig 
mindannyian tudtuk, hogy csak a 
Steauának meg a Dinamónak kellett 
engedelmeskedni.

– A Dinamo előtt is fejet kellett 

hajtaniuk?

– Nem minden egyes alkalom-
mal, de időnként előfordult. A 
Steaua részéről meg szinte állandó 
volt a nyomás. Olyan is előfordult, 
hogy mérkőzés előtt, az öltözőnkben 
több magas rangú bukaresti tiszt 
forgolódott, mint ahány vásárhelyi 
vezető. Ígértek fűt-fát, spanyolorszá-
gi, olaszországi, görögországi felké-
szítő tornát, csak hogy aznap fogjuk 
vissza magunkat. A mi éppen soros 
klubelnökeink meg Bóné Tibi bá-
csi, a hadsereg alkalmazottjaként, 
kénytelenek voltak bólogatni. „Be-
kapcsoltak” egy-két srácot, a többiek 
meg maradtunk pont vagy pontok 
nélkül. Aztán Spanyolország helyett 
elküldtek Csehszlovákiába vagy 
Lengyelországba, Franciaország he-
lyett meg Szíriába vagy Jordániába. 
Annak idején annak is örültünk.

– 1979 tavaszán mégis két váll-

ra fektették a Steauát. De a mérkő-

zés nemcsak a győzelem, hanem 

Vígh Jóska lerúgása miatt is em-

lékezetes maradt az ön számára. 

A játékvezető nem állította ki, a 

szakszövetség mégis hosszú idő-

re eltiltotta.

– Nagyon sajnálom, ami történt, 
de részemről nem volt szándékos. 
Ezt már többször tisztáztuk, ő biz-
tosított arról, hogy nem haragszik. 
Nekem is fájt, hisz a sérülés a válo-
gatott pályafutásának vetett véget. 
És éppen a spanyolok elleni craiovai 
Eb-selejtező mérkőzés előtt… Jóská-
val addig is jó viszonyban voltam, 
azután sem romlott meg a kapcso-
lat köztünk. Felkerestem a buka-
resti kórházban, elmentem aztán a 
lakására, személyesen is elnézést 
kértem, erről még Adrian Păunescu 
is cikkezett a Flacărában. A mai na-
pig tartom vele a kapcsolatot. Nincs 
olyan esztendő, amikor születésnap-
ján vagy karácsony előtt Hajnal Gyu-
szival ne köszöntenénk telefonon. 

Viszont akkor és ott peches volt, de 
nagyon! Odatettem a lábamat, ő meg 
elbukott. Fordulni próbált, de mivel 
a lába letapadt, keresztszalag-szaka-
dást szenvedett. A játékvezető, Ioan 
Igna nagyon jól látta, mi történt, 
és még csak sárga lapot sem adott. 
Mégis kerek egy évre tiltottak el, ami 
az én esetemben azt jelentette, hogy 
délelőttönként be kellett járnom az 
autójavító vállalathoz, az IRA-ba 
esztergályosként dolgozni, és csak 
a délutáni edzésen vehettem részt. 
Miután időnap előtt „megkegyel-
meztek”, visszakerültem a kezdő 
tizenegybe, de nem sokáig. Galacon 
játszottunk Constantin Teașcă akko-
ri csapatával, a kiesés ellen küzdő 
FCM-mel. A közvetlen ellenfelem, 
egy kis mitugrász szélső, Radu Dan, 
ha kellett, ha nem, a földön fetren-
gett, és szabadrúgásért kunyerált. 
Egy sokadik műesése után Igna – 
mert ezúttal is őt fogtuk ki – piros 
lapot mutatott. Holott Bölöni lökte 
meg – alig-alig, és azt is vállal. Ek-
kor ismét eltiltottak, de úgy, hogy a 
kegyelmi időszakot is hozzácsapták.

– Amikor senki nem várta, 

1980 nyarán távozott Marosvásár-

helyről. Eligazolása pillanatában 

sejtette, hogy nemigen lesz visz-

szaút? Szabó és Fodor leigazolá-

sával egy új korszak kezdődött az 

ASA védelmében. Ördögh Attila, 

majd Czakó János támadó védő-

ként használta őket, amire Vásár-

helyen addig nemigen volt példa.

– Bár barátként váltam meg a 
klubtól, tudtam, hogy az élet nem áll 
le, helyettem, helyettünk más szél-
ső védőkkel próbálkoznak. Azzal is 
tisztában voltam, hogy az idő kezd 
ellenem dolgozni. Távozásomkor már 
26 esztendős voltam. Amúgy nagyon 
örültem, hogy mind Szabó, mind Fo-
dor egyből bevált. Viszont Nagybá-
nyán nekem is megadatott megismer-
kedni a totális futballal, Mateianu 
mester híres szélmalmával, amely a 
pályán állandó körforgásra kötelezte 
a játékosokat. Nemhogy az ellenfél, 
de az elején még én is beleszédültem. 
Két hónapba telt, amíg felfogtam, mit 
is jelent ez tulajdonképpen. Aztán 
a sors úgy hozta, hogy harmincéves 
fejjel, Cacoveanu hívására, 1984-
ben hazatértem. Ekkor Szabó és Gál 
játszottak hátul a szélen, Fodor már 
– vagy még – a Steauánál volt. Egyi-
küket sem tudtam „kiiktatni” a kezdő 

tizenegyből, inkább a védők előtt zá-
róként játszottam, már amikor lehe-
tőséget kaptam.

– Utólag visszagondolva meg-

érte több száz kilométerre elka-

landozni?

– Nem bántam meg. Azt sajnálom, 
hogy egyszer, amikor Lucescu – még 
játékosként – felvetette, hogy jó len-
ne, ha a Dinamóhoz igazolnék, nemet 
mondtam. „Mit keressek én egy olyan 
nagy csapatnál?” – ez volt az első 
reakcióm. Kár, hogy Nagybányával 
egy év után kiestünk. Egy kellemes 
város volt, ahol mindig telt ház előtt 
játszottunk, szerettek a szurkolók… 
Következett Florin Halagian mester 
és a Scornicești. El kell mondanom, 
hogy ott igazi profi nak éreztem ma-
gam. Minden, amit szemünk-szánk 
kívánt, biztosított volt. Ha zsebpénz-
re volt szükségünk, kaptunk, ha au-
tóra való kiutalási jóváhagyás kellett, 
egyből megadták. Előfordult, hogy 
Pițurcă, Bumbescu vagy Cățoi nya-
valygott, hogy miért késik egy-két 
napot a meccsprémium. A harmadik 
napon helikopterrel küldték. Egy hó-
nap alatt húszezer férőhelyes stadi-
ont építettek! Két és fél évet töltöttem 
Nicolae Ceaușescu szülőfalujában, 
olyan volt, mint egy vég nélküli edző-
táborozás. A stadion melletti saját 
szállodában laktunk, éttermünkben 
ettünk, délelőtt, délután edzettünk, 
napközben pihentünk, este társas-
játékoztunk vagy videóztunk. Min-
denki tudta, hogy magyar vagyok, 
de rendkívül tiszteltek és becsültek. 
Amikor az új játékosokat bemutatták 
a helikopterrel hazalátogató Ceaușes-
cunak, és meghallotta, hogy Vásár-
helyről érkeztem, azt hitte, hogy rosz-
szul hall. Rákérdezett, és másodjára 
is elmondták neki. Ekkor Halagian-
hoz fordult: „Te bozgorokat hozol a 
csapatomba?” A professzor kivágta 
magát, elmondta, hogy őt nem fog-
lalkoztatja a játékosok nemzetisége, 
csak az érdekli, ki mit nyújt a pályán. 

„Nem akarok nimbuszromboló lenni”
Utolsó interjú Onuțan Károllyal, a Marosvásárhelyi ASA korábbi játékosával

Onuțan Károly utolsó interjúja során ▴  F OT Ó : S Z U C H E R E R V I N

Az ASA négy ifjúsági, utánpótlás- 

és felnőtt válogatottja: Hajnal Gyula, 

Fanici András, Gáll Dezső 

és Onuţan Károly. Közülük 

már csak Hajnal él

◂  A R C H Í V F E LV É T E L : 

     CO N S TA N T I N M I H U

Onuțan Károly

1954. január 3-án született 

Sepsiszentgyörgyön. Miután 

négy évet Brassóban laktak, Ma-

rosvásárhelyre költöztek, ahol 

az ASA-nál kezdett futballozni. 

Pályafutása során megfordult 

a Petrozsényi Jiulnál is. 1991 és 

2008 között Magyarországon élt 

és futballozott. November 10-én, 

67 éves korában hunyt el.




