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Miért mellőzik a válogatott keretből 
a Szeged FC játékosait 

A bécsi siker után — elismerés Budapesten 

% Szeged FC a közelmúltban válságon mmt ke-
resztül, bár sok része az ügynek még nem került 
nyilvánosságra, azonban mindenki tudja, hogy Szi-
geti Imre az egyesületet érzékenyen megkárosí-
totta. Akkor, midőn ezen ügy konzekvenciáit ma-
gunkra vállaltuk és rendeztük, ezt tisztán és egye-
dül amiatt tettük, nehogy a magyar profifutball 
amúgy is nehéz helyzetét egy nagy port felverő 
botrány hátrányaival sulyosbitsuk. Bátran merem 
állítani, hogy a Szigeti által okozott károk lehető-
ségében a Szeged FC vezetősége volt a legcseké-
lyebb mértékben hibás. A Professzionalista Lab-
darugók Alszővetsége ís félig-meddig belátta azt, 
amikor az egyesületnek 1000 pengős kölcsönt és 
600 pengős segélyt adott a pillanatnyi ügyek ren-
dezésére. Megmondom őszintén azt is, hogy mást 
vártam a szövetségtől, nagyobb összeget és na-
gyobb támogatást, mert az az összeg, amelyet a 
szövetség ezen ügyhen segítségünkre adott; csak 
arra elegendő, hogy egy az egyesülettel szemben 
teljesen jogtalan és tisztán csak a szövetség presz-
sziójára métlányosságból vállalt követelést fizes-
sünk ki vele. A tényleges segítséget ott szerettünk 
volna látni, hogy a szövetség a turamérkőzések-
ben és egyéb téren is segítségünkre lett volna. Er-
re vonatkozólag ígéretet is kaptunk, sőt megkap-
tak a Rapid és a WAC karácsonyi körmérkőzésére 
a meghívást is, amely mérkőzéseken a bruttó té-
ritmény 1500 schilling, azaz 1200 pengő volt. A 
legnagyobb megtakarítással tudtuk csak elérni, 
hogy a karácsonyi körmérkőzésekre összesen csak 
1000 pengőt űzessünk rá, mivel minden más kísér-
letezésünk a turaszerzésre meghiusult és sem a 
szövetség sem.a más egyéb helyekről várt támoga-
tás ezen a téren sem érkezett meg. 

Az egyesületet érintő ilyen anyagi megrázkód-
tatások nyom nélkül nem múlhatnak el a csapat 
(teljesítményében sem. A csapat fegyelmezettségét 
és hatalmas erejét bizonyltja az, hogy a megráz-
kódtatás dacára a csapat magára talált és a sze-
zon végére olyan magas formára futott fel, hogy 
egyrészt a bajnokság 5. helyére került, másrészt 
Bécsben karácsonykor olyan játékkal lepte meg a 
kényes izlésü bécsi sportközönséget, amelyet a la-
pok egybehangzó véleménye szerint, hosszú évek 
Óta a bécsi közönség nem kapott. 

A Rapid elleni első mérkőzésen csúszós, fa-
gyott talajon álltunk ki, ahol a csapatnak a leg-
nagyobb nehézséget az jelentette, hogy még a cipő 
ístopliját sem állott módunkban kicserélnünk, ugy, 
hogy játékosaink súlyos hátrányban voltak a kel-
lően felszerelt Rapiddal szemben. A csapat ennek 
¡ellenére olyan brilliáns játékot produkált, hogy a 
bécsi közönség minden akciónkat tapssal, ünnep-
léssel kisérte. A csapat a játékidő több, mint 70 
százalékában fölényben volt és a 8:3 vereség ki-
alakulásában oroszlánrésze van egy kezdőbirő le-
hetetlen Ítélkezéseinek, aki csapatunkat legalább 
(a bécsiek beismerése szerint) három igazságta-
lan góllal sújtotta és minden eredményesnek Ígér-
kező magyar támadást akkor fujt le, amikor a 
Rapid-kapujára tényleges veszélyt jelentettek. Itt 
újból hivatkoznom kell arra, hogy a bécsi közön-
ség a csapatot a játék után ünnepelte, a legelőke-
lőbb bécsi sportvezérek gratulációkkal halmozták 
el és a Rapid mérkőzés után megjelenő összes bé-
csi sportlapok kivétel nélkül hasábokon keresztül 
dicsérték a Szeged FC játékát, külön kiemelve a 
vereség irreális voltát. 

A csapat bécsi sikeres szereplésére a koronát a 
WAC-mérkőzésen tette fel, amikor azt teljesen reális 
körülmények között a hazai biró pártoskodása elle-
nére, fölénves játék után 4:2 arányban legyőzte a 
bécsi közönség előtt. Szegeden nagyon kevésszer 
ünnepelte a közönség olyan lelkesen és melegen 
csapatunkat, mint a bécsi. A sportlapok kritikái 
a legelsőbbrendüek voltak csapatunk teljesítmé-
nyéről, kiemelve azt, hogy az utóbbi években látott 
magyar nagycsapatok (Ferencváros, Újpest, Hun-
gária) sem nyújtottak megközelítőleg sem ilyen 
teljesítményt. 

Csapatunk bécsi játéka óta sajnálattal láttuk 
azt, hogy a többi magyar csapatok éppen a bécsi 
¡psapatokkal szembeni küzdelmekben alul marad-

tak. örülök annak, hogy a magyar bajnokcsapat a 
4 helyezett Austriát semleges pályán 1 góllal le 
tudta győzni, bár nem hallgathatom el, hogy az 
Austriában szereplő Nausch és Sindelár ma játék-
erőben meg sem közelíti régi formáját, hiszen 
mindannyiunk előtt Ismeretes a legutóbbi angolor-
szági osztrák válogatott tura, amelyen Nausch és 
Sindeiar csődöt mondott, viszont az osztrák válo-
gatott legjobb embere a WAC oszlopa, S e s t a volt 
és ugyanezen WAC-han játszott ellenünk Braun, 
Cisar, Müller, valamint az osztrák labdarugó-
sport egy feltűnő fiatalsága: Ludwig, továbbá 
a szintén többszörös válogatott hátvéd, B e c h e r. 
Csapatunk eredményének abszolút értékét még 
joJ)ban kidomborítja az, hogyha elgondoljuk, hogy 
a Donan, amelynek legnagyobbrészt szürke játé-
kosai vannak, éppen a Ferencvárost verte meg ka-
tasztrófálisan és a HAKOAH, amely az osztrák el-
ső ligának ma talán leggyengébb együttese, 00 el-
döntetlent ért el ugyancsak külföldi talajon a 
Bocskay csapatával. 

Azért tartottam szükségesnek ezen összehason-
lításokat felsorolni, mivel a végtelenségig elkese-
rít bennünket az, hogy a minden sportember vá-
gyát jelentő elismerést, a válogatottba való beju-
tást ugy látszik csapatunk játékosainál — szándé-
kosan akarják megakadályozni. Nem tudom elkép-
zelni ugyanis, a szövetségi kapitányról azt, hogy 
csapatunk legutóbbi eredményeiről, különösen bé-
csi játékáról tudomással nem birna és hogy ne ol-
vasta volna a bécsi sportlapok azon egybehangzó 
kritikáját, amely kifejezetten kiemeli, hogy Somo-
gyi a Rapid és a WAC játékosait is egybevéve, a 
mezőny kimagaslóan legjobb embere volt és hogy 
a Bognár—Korányi II. jobbszárny olyan pompás, 
erőteljes és eredményes eraa tárjátékot produkált, 
amely ellen még Sesta fegyvertára is kevésnek bi-
zonyult A bécsi sportlapok legtekintélyesebbike 
pedig megírta azt, hogy ma ez a jobbszárny az ösz-
szes magyar csapatok között a legjobb és hogy „fel-
tétlenül a válogatottban fogjuk őket viszontlátni". 
Ezzel szemben tény az, hogy a 25 játékosból álló 
válogatott keretben egyetlen játékosunk sem ke-
rült be, már pedig anélkül, hogy ezen 25 játékos 
bármelyikének érzékenységét meg akarnám bán-
tani, merem állítani, hogy Pálinkásnak, Raf-
fainak, Gyurcsónak, Somogyinak, Bog-
nárnak és Korányi Il.-nek feltétlenül a leg-
első vonalban van a helye. Annál is inkább csodál-
kozom ezen, mivel tavaly, amikor Bognárt megsze-
reztük és a legelső mérkőzését a Kispest ellen le-
játszotta, maga Nádor kapitány volt az, aki az öl-
tözőben külön bemutattatta magának Bognárt, 
mint a magyar sport jövendő reménységét Azóta 
Bognár hatalmasat fejlődött, fizikumban megerő-
södött és ma olyan pompás formában van, olyan 
hatalmas technikai készséggel, gyorsasággal és 
lövőképességgel rendelkezik, amely a legjobb ma-
gyar összekötővé teszi. Bognár pompás játéka 
mellett azután a volt válogatott Korányi II. is ma-
gáratalált, az 6 gyorsaságához Bognár kellett, aki 
mellett naggyá fejlődhetett. Ismétlem, nem tudom 
megérteni azt, hogy e játékosok még a válogatott 
keretbe sem kerültek be akkor, midőn az elfogulat-
lan, tárgyilagos, sőt sovén bécsi kritika megálla-
pítása szerint is — be kellene keriilniök és akkor, 
midőn a magyar válogatott keret jobbszárnyának 
jelöltjei a turamérkőzéseken gyászosan szerepel-
tek. 

Nem tudok mást elképzelni, mint azt, hogy a 
Szeged FC mellőzése hasonlítani akar a Rapid ka-
rácsonyi meghívásához való „támogatáRunk"-hoz 
és talán más háttere van az egésznek. Furcsának 
találom, hogy az őszi szezonban gyengén szere-
pelt Hungária, a szezonvégére letört III. ker. FC 
játékosaira kíváncsi, mint válogatottjelöltekre a 
szövetségi kapitány, ezekből akart egy kombinált 
csapatot alakítani és a mi játékosaink, akik most 
vannak formájuk tetőpontján, nem kerültek be a 
kerelbe. Természetes, hogy ez bennünket anyagilag 
is érint és az is természetes, hogy csapatunk kiváló 
külföldi szerepléséhez ha még egy pár játékosunk 
a válogatottságot is elnyerné, ez a Szeged in.-ra 
olyan elismerés l«nne, am»ly azt ar»d*»é»»y<"7!né, 

hogy mi ls hozzájuthatnánk ahhoz a turahaszon-
hoz, amely ma a profiosapatok fenntartásának, saj-
nos, az alapját képezi. 

A magyar válogatottak sikeres szerepléséért 
való aggódásom kényszerit arra, hogy ezeket lep-
lezel lenül feltárjam és fedhivjam az illetékesek fi-
gyelmét arra, hogy létezik egy Szeged FC is, amely 
olyan játékosokkal rendelkezik, akik tudásukon 
kivül lelkesedésükkel ls méltóan viselnék a címe-
res mezt, amint azt az eddigi külföldi szereplésük-
kel is fényesen belgazolták. 

Markovié« Szilárd, 
J a Szeged FC ügyv. elnöke. 

Ujabb taratórgyalások 
Jelentette a Délmagyarország, hogy H e s s e r 

Tibor, a Szeged FC trénere turatárgyalásokat 
folytat A g i a francia menedzserrel, aki a leg-
utóbbi telefonbeszélgetés alkalmával jelezte, 
hogy három afrikai mérkőzést sikerült leköt-
nie. A végleges választ azonban csak keddre 
igérte. Kedden Agid közölte Hesserrel, hogy az 
afrikai mérkőzések helyett Északfranciaország-
ban szerzett a Szeged FC-nek túrát, öt mérkő-
zésről van szó, — mondotta — amelyeket már 
biztosnak lehet tekinteni. Eddig csak azért nem 
véglegesítette a lekötést, mert szeretne iohh 
anyagi ellenszolgáltatást elérni. A tura Ágid 
szerint január 21-én kezdődne és 30-ig tartana, 
tehát minden második nap kellene játszani. 
Agid végül közölte HesseiTel, hogy péntekre a 
függő kerdéseket elintézi és kérte, hogy ekkor 
ismét hivja fel őt telefonon. 

Hesser párisi tárgyalásaival egyidejűleg ösz-
szeköttetésbe lépett F o g l Károllyal, az Új-
pest volt játékosával, aki jelenleg Szófiában 
trénereskedik, vigye keresztül, hogy a világ-
bajnokságra készülő bolgár válogatottnak a 
Szeged FC legyen a tréningpartnere. Hesser két 
mérkőzésre tett ajánlatot Foglnak és kérte, hogy 
a március 18-i magyar—bolgár világbajnoki 
selejtező mérkőzés előtt a Szeged FC-vel ját-
szón előkészítő meccset a bolgár csapat. Te-
kintettel arra, hogv a Szeged FC legutóbbi bol-
gár túrája alatt általános tetszést aratott, re-
mélni lehet, hogy a bolgár szöveség elfogadja 
a szegedi ajánlatot. 

Szigetit örökre eltiltották. Az országos intéző-
bizottság tegnap befejezte az ismeretes Szigeti-
féle tura ügyének tisztázását. Az intézőbizott-
ság megállapította, hogy a Szeged FC francia 
túrá jával kapcsolatban Szigeti Imre súlyos sza-
bálytalanságokat és visszaéléseket követett el. 
Ezért a Szeged FC volt budapesti képviselő-
jét örökre eltiltották minden szövetségi tisztség 
viselésétől és kitiltották az ország összes fut-
ballpálváiról. 

Fogl IIL, az Újpest volt válogatott hátvédje, 
aki már hosszabb ideje szerződés nélkül voK, a 
második ligában játszó Droguistákhoz szerződött. 

Nádas ödön szövetségi kapitánv még kedden 
sem állította össze a németek ellen vasárnap 
játszó csapatot, hanem egy keretet állított fel 
és ebből kerül ki a Frankfurtban kiálló magyar 
együttes. A válogatott keret tagjai: Háda, Dé-
nes — Sternberg, Biró, Törös — Szalay, Szűcs, 
Seres — Fenyvesi, Vincze, Sztrigán, Teleki, 
Polgár, Toldi, Titkos. A kapitány ugy határo-
zott, hogy a keret valamennyi tagját elviszi 
Frankfurtba és csak ott dönt, kik játszanak a 
németek ellen. Beavatott körök szerint a csa-
pat összeállítása a következő lesz: Háda, — 
Sternberg, Biró — Szalay, Szűcs, Seres — Feny-
vesi, Vince, Polgár (Teleki), Toldi, Titkos. 

Odrobinák, a Csabai AK válogatott játékosa a 
közeljövőben Budapestre távozik, ahol a „Magyai 
Pamut" futballistája lesz. 

A KEAC elleni óvás. A DLASz intézőbizott-
sága kedden este tárgyalta a KAC óvását, ame-
lyet a kecskeméti egyesület a KEAC három 
mérkőzése ellen adott be. Az intézőbizottság 
nem hozott végleges döntést, hanem a bizonyí-
tás kiegészítését rendelte el és legközelebbi ülé-
sére több tanút idézett meg A KEAC—HTVE 
mérkőzés két pontját gólarány nélkül a KEAC 
javára irta az intézőbizottság. 

A Bocskai Afrikában Tlemencében 6:2 (3:1), 
Mascarában 6:1 (2:0) arányban győzött. Az Újpest 
a constantinei válogatottat 16:1 (11:1) arányban le-
győzte 
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