
„Két nyáron át táncolt”
érzi magát a jó iparo
sok között.” A vesztege
tési újabb botrány is
mertetésekor a zürichi 
Sport így jellemezte 
Varga Hertha-beli telje
sítményét: .. kétség
telen, hogy varázslója 
szakmájának. De a Va
rázsló csak elvétve vet
te elő azt a bizonyos 
nyulat a cilinderből, kö
vetkezésképpen nem
igen használt csapatá
nak”.

EGYETLEN TANÚ . . .

„Már tizenegyen van
nak a jégen” — írja E. 
Wittig a Kicker hasáb
jain, miután kiderült,

hogy Varga és Gergely 
tizenötezer márkát fo
gadott el a múlt baj
nokságban lejátszott
Bielefeld elleni mérkő
zés után. A Bundesliga 
vesztegetési botránya
során ugyanis eddig 
tizenegy labdarúgót til
tottak el.
— Két éven át táncolt 
a Csárdáskirály! Most 
beledugta fejét a bot
rány hurkába, ahonnan 
már nehezen tud kike
rülni — írta stílust vál
toztatva a Stuttgarter 
Zeitung. — A korábbi 
eltiltottak, köztük Mang- 
litz is, bizakodott ab
ban, hogy rövidesen ta 
lán enyhítik büntetésü
ket. Nos, ezt az álmot 
gyorsan el kell feledni. 
Az új vétkeseket (ha 
azok) sem szabad kí
mélni.

A zürichi Sport (Eu
rópa egyik legjobban tá 
jékozódott sportlapja) is

. . . é s  ezután ki vigasztalja!? Varga és Kronsbein, a 
Hertha edzője

I  ■  nyugatnémet lab
darúgó-szövetség azon
nali hatállyal 7 kizárta 
tagjainak sorából Varga 
Zoltánt és Gergely Lász
lót. Az egyelőre még át
meneti döntést a DPB 
sportbírósága hozta, az
után, hogy ismeretessé 
vált: a Hertha BSC két 
labdarúgója pénzt foga
dott el az ellenféltől.

CILINDER ÉS NYÚL

Ismeretes, hogv Var
ga Zoltán, eldobva a 
belga Liegével kötött 
szerződését, Wolfgang 
Holst segítségével — aki 
akkoriban még a Her
tha szolgálatában állt 
mint játékosszerző — 
Nyugat-Berlinbe szö
kött. Hertha egy fillért 
sem akart a játékosra 
költeni, s így Holst úr 
kénytelen volt — a ké
sőbbi haszon reményé
ben — Vargáék költsé
geit (laKás, autó) fedez
ni.

A kétéves eltiltás le
teltével Varga elkezdte

szereplését a Bundesli- 
gában. Edzője, Krons- 
bein szerint Varga elő
re beharangozott ké
pességeivel sem illesz
kedett a Hertha begya
korolt csapatjátékába.

A Kicker szakírója 
másként vélekedett: 
„Kronsbein a kispadról 
nézi a mérkőzést, mi fe
lülről. A legnagyobb 
bökkenő az, hogy Var
gának egyetlen társa 
sincs ebben a csapat
ban. A Herthában nem 
szokás a balra nézés és 
jobboldali szöktetés, a 
sarkazás, a ritmusos ki- 
mozdítás”.

A szakírók többsége 
általában elfogadta Var
gát, s a Sport Illustrier
te szokásos év végi Bun
desliga listáján a belső 
csatárok rangsorában 
Varga a negyedik he
lyen állt. Ám nem sok
kal a játékengedély 
után Varga már a Stutt
garter Zeitung „pletyka
rovatába” került: „Nem 
néki találták ki a Bun- 
desligát Külföldre akar 
menni, mert művésznek

hangot váltott, kiderí
tette, hogy Varga útle
velében a foglalkozás 
megjelölés alatt a kö
vetkező á ll: pék. Ezek 
után írta: „Ez a kis pék 
szívesen sütögetett nagy 
cipót. Most azonban úgy 
tűnik, hogy a kis mes
ternek véget ért a pá
lyafutása az NSZK-ban. 
És a kis pék kénytelen 
lesz kis cipókat sütö
getni”.

A zürichi Sport azt is 
kiderítette, hogy az új 
botrány középpontjában 
egy postás áll, aki kéz
besítette Vargának a 
pénzt. „Egy tanút köny- 
nyen el lehet hallgat
tatni, de reméljük, ez 
nem következik be” — 
írták.

Varga most már ügy
védet is fogadott, s a 
kapitány Lorenz Horr 
kilincsel különböző 
sporthatóságoknál az ér

dekében. Egyes jól érte
sült riporterek azt han
goztatják : Varga be tud
ja bizonyítani, hogy a 
Hertha vezetőinek uta
sítására fogadta el a 
Bielefeldtől a vesztege
tési összeget

Dúl a háború, Vargát 
egyesülete nem vitte 
már Frankfurba sem. 
„Ha sikerül is kibújnia 
a vád alól — amiben 
nem hiszünk —, a fe
kete szegély csak ott 
marad a mellényén — 
írja a Stuttgarter Zei
tung. A labdarúgást ked
velők nem szeretik a 
csalafinta csalókat!”

Varga, aki mexikóban 
cserben hagyta csapatát, 
most elérte egyik „cél
ját” : főszereplője lett a 
lapok sportrovatának. A 
szépséghiba csupán any- 
nyi, hogy — nem mi ta
láltuk ki — csalóként. 
A vesztegetési sorozat
ban még jónéhány bí
rósági ítélet várható, s 
a már említett stuttgar
ti lap szerint Varga Zol
tán az NSZK-ban alig
ha rúg labdába. Kérdé
ses, hogy erre máshol 
sor kerülhet-e!? Aligha, 
bár az említett lapok 
már a folytatásról is 
írtak:

„Asptét kiskapuk, sö
tét kisegyüttesekhez ve
zetnek. De a sötét kis 
lapocskával már nem 
lehet annyit kérni és 
keresni. Persze, mindez 
étvágy kérdése ..

Nos, Varga ez eset
ben alaposan elrontot
ta a gyomrát. . .

T. András Emil


