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 Scheidl II. József, olimpikon, a SFAC labdarúgója 1913. január 26-án született 

Sopronban. Téglagyári munkáscsalád sarjaként az Anger-réten kezdett futballozni. Az 1900. 

szeptember 4-én alapított Soproni Football és Atletikai Club (SFAC) labdarúgójának 

tehetsége már korán megmutatkozott. A soproni futballrajongók által becenevén, Pepsként 

ismert focista jobbszélsőként lőtte a gólokat és cselei is híresek voltak. Bár számos budapesti 

nagycsapat hívta, sőt a bécsi Rapid Wien is érdeklődött utána, mindvégig ragaszkodott 

szülővárosához. A soproni városháza altisztjeként, mint kézbesítő dolgozott. 

 Az 1930-as években vált szét a labdarúgás professzionális és amatőr ága. A világ 

sportvezetése úgy döntött, hogy a világbajnokság a hivatásos, az olimpia az amatőr 

labdarúgók versenye lett. Így került az 1936-os berlini olimpián részt vett magyar 

válogatottba két soproni fiatalember, Scheidl II. József és az SVSE-ben szereplő Kőmíves 

Imre. Pályára végül Soproni II. József néven csak Peps lépett, ám a magyar válogatott már 

első mérkőzésén 3:0 arányban kikapott a lengyel válogatottól, így búcsúzott a tornától. 

Scheidl II. József számára azonban a tizedik nyári olimpia azért is emlékezetes maradhatott, 

mert találkozott – sőt barátságot kötött – az olimpia abszolút sztárjával, a rövidtávfutó Jesse 

Owensszel. (Ugyanezen az olimpián a szintén százöt éve született és Sopronban, 

bombatámadás áldozataként elhunyt úszó, Csik Ferenc aranyérmet szerzett.) 

 A berlini olimpia után Peps visszatért csapatába. A SFAC színeiben, 1944 

pünkösdvasárnapján játszotta ötszázadik bajnoki mérkőzését. Ekkor a csapat a 

harmadosztályban szerepelt. Bár a soproni születésű Keglovich László (1940) a mexikói 

olimpián aranyérmes lett és az elmúlt évtizedekben is szerepeltek soproni futballisták a 



nemzeti válogatottban, Scheidl II. József sportkarrierje attól különleges, hogy pályafutása 

csúcsán sem hagyta el a Hűség Városát. 1993-ban, nyolcvan éves korában, a „soproni 

futballkirály” Sopron Sportjáért díjat kapott, születésnapján az 1954-es világbajnok német 

csapat kapitánya, Fritz Walter küldött üdvözlő sorokkal ellátott fényképet.  

 Scheidl II. József szülővárosában hunyt el 2000. május 21-én. 
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