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Budapest—Bukarest 3:2 
A leggyönyörűbb őszi napsütés fogadta 

versenyzőinket Kolozsvárott. A KAC vezető-

sége hozta létre a két város csapatának mér-

kőzését és mindent elkövetett, hogy a két vá-

ros válogatottjai jól érezzék magukat. 

Ez különösen sikerült, miután az időjárás 

kedvezett. Szerdán délután, midőn Poulieff és 

Aschner a pályára lépett, hogy az első mérkő-

zést lejátsszák, már egész Kolozsvár és kör-

nyéke jelen volt, hogy gyönyörködjék a szép 

játékokban. 

Aschneré a kezdés joga. Az első gémet meg 

is nyeri, de utána kettőt veszít. Poulieff már 

4:2-re vezet, mikor Aschner támadni kezd és 

kiegyenlít. De a két következő gémben idege-

sen játszik, miután egynéhány labdája csak 

centiméterekkel megy autra vagy a hálóba és 

Poulieff nyeri az első szettet 6:4-re. 

A második szettben Aschner szép, hosszan 

helyezett labdákkal dolgozik és alkalmas pil-

lanatokban a hálóhoz fut be és ott öli meg a 

labdát. Egy ilyen befutás alkalmával 4:l-es 

állásnál megbotlik és megrándítja a lábát, úgy 

hogy sántikálva játszik tovább. Mégis 6:2-re 

megnyeri a szettet. 

A harmadik szett elején úgy néz ki a hely-

zet, hogy azt is Aschner nyeri, mert már 3:0-ra 

vezetett, de a szívós és nagyszerűen futó Pou-

lieff nem hagyja magát és 4 gémet csinál egy-

folytában. Aschner még kiegyenlít, de már nem 

tudja megakadályozni, hogy 6:4-re nyerje a 

bukaresti játékos a szettet. 

Szünet után Aschnernek lábfájása teljesen 

visszaveti a játékban, úgy hogy már nem volt 

komoly ellenfél és Poulieff könnyen 6:l-re 

győz. 

A fiatalok után jöttek az öregek. Mishu-t 

és Kehrling-et a szép közönség üdvözlő tapssal 

fogadta. A magyar bajnok kezd, de lassan me-

legszik, a világítás is befolyásolja a befutá-

soknál, úgy hogy már 5:2-re vezet Mishu, sőt 

két szett labdája van, amelyet azonban nem 

tud értékesíteni. Mindenki azt hitte, hogy Kehr-

ling ezt a szettet el fogja lazsálni, de nem úgy 

történt. Miután lassan hozzászokott a világí-

táshoz, a játéka is jobban megy és 5 gém el-

nyerésével 7:5-re övé a szet. 

A második szettben is folytatja a támadást 

és 3:0, majd 4:l-re vezet. Ekkor még egy gémet 

lead, hogy azután 6:2-re nyerje a szettet. A 

harmadik szettben Mishun a fáradtásg jelei 

mutatkoznak, nem is csoda, a magyar bajnok 

nagyon megfuttatta. Nem is tud nagyon ellen-

állni és 5:2-es vezetéshez engedi Kehrling-et. 

De ekkor ismét összeszedi magát és jól helye-

zett, majd rövidre csoppolt labdákkal még két 

gémet sikerült csinálni és 6:4-re javítani a vég-

eredményt. 

Második nap. 

Aschner lábfájása nem javult és így a Mishu 

elleni mérkőzést fel kellett adnia, hogy a pá-

rost végig játszhassa, amely mérkőzés volt hi-

vatva eldönteni a két város közti eredményt. így 

először Kehrling és Poulieff lépett a porondra. 

A magyar bajnok már az elején erős tempót 

diktál és 3:0-ra, majd 5:2-re vezet. Ekkor 

Poulieff a leglehetetlenebb labdákat is meg-

futja, miáltal sikerült még két géniét csinálni, 

de 6:4-re veszíti a szettet. 

Ugyan úgy kezdődik a második szett. 3:0 

Kehrling javára, majd 5:1 után két gémet lead, 

hogy 6:3-ra nyerje a második szettet. 

A harmadik szettben hiába fut Poulieff 

minden labda után, nem tudja megakadályozni, 

hogy ellenfele 5:0-ás vezetést ne érjen el. 

Ekkor azonban bajnokunk kissé utána enged, 

amit Poulieff ki is használ és négy gémet meg-

nyer, mire azután Kehrling 6:4-re befejezi a 

mérkőzést. 2:2 az arány. 

Következett a páros. Papírforma szerint a 

budapesti párnak kellett nyerni, ami meg is tör-

tént. A bukarestiek kezdenek és már 2:0-ra ve-
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zetnek, de nem soká, mert öt gémet csinálnak 

erre a mieink. Még egy gémet leadnak és 6:3-ra 

nyerik az első szettet. 

A másodikban 4:2-re vezet a pesti pár, de 

Mishu bravúros játékával kiegyenlítenek. Ekkor 

két gémet csinál ismét a magyar pár és evvel 

6:4-re nyeri a szettet. 

A legnagyobb harc a harmadik szettben 

keletkezik. 5:5-ig minden gémért és minden 

labdáért heves küzdelem folyik. Mishu összes 

szervizeit alkalmazza és egy-egy sikerült fal-

sós adogatását a publikum nagy tapssal jutal-

mazza. A hátsó vonalra adott lobjai által két 

gémet nyernek a bukarestiek és így 7:5-re 

övék a szett. 

A negyedik szettben a világítás megjavult, 

miáltal a magyar pár erős tempót diktál és már 

4:0-ra vezet. A bukarestiek még egy utolsó erő-

feszítéssel két gémet tudnak nyerni, de akkor 

vége a tudásuknak, a budapestiek nyernek 

6:2-re és ezzel a városközi mérkőzést. 

Végeredmény 3:2 Budapest javára. 

Részletes eredmény: 

Poulieff—Aschner 6:4, 2:6, 6:4, 6:1. 

Kehrling—Mishu 7:5, 6:2, 6:4. 

Mishu—Aschner w. o. 

Kehrling—Poulieff 6:4, 6:3, 6:4. 

Kehrling, Aschner—Mishu, Poulieff 6:3, 6:4, 

5:7, 6:2. 

Tapasztalatok oktatás közben 
Irta: Göncz Lajos 

Igen szeretném, ha a kirivó defektusokkal 

tenniszezö versenyzőink, főleg közülök azok, akik 

a harmadik X-en még innét vannak, szokásba 

vennék az áttanulást, mert tucatjával tudnék fel-

sorolni élen levő játékosokat és játékosnőket, 

akik meglevő hibáikkal már régen elérkeztek fej-

lődésük végére. Ha az áttanulást és hozzátanu-

lást szokásba nem hozzuk, a külföldi nagyságok 

itteni inváziója csupán gyönyörködtető, de semmi 

hasznot hajtó nem lesz. 

Mert nálunk senki reálisan soha vereséget 

nem szokott szenvedni — csupán a győzelem 

reális. Az időjárás, a nap, a szél. a meleg, a hi-

deg, a pálya, a világítás, a labda, az ütő, a bíró 

már mind nagyon lehasznált kifogások, bár 

újabb, meglepőbb kifogásokban egész zseniáliso-

kat hallottam. 

Egyik szőke versenyzőnőnk a jelenlegi versenyt 

mindig csupán tréningnek szánja, a következő 

kedvéért, egy másik meg kijelentette, hogy nem 

nyerhetett, mert görögdinnyét ebédelt. Egész jól 

fog hangzani: ,.Tudod kérlek, nem mentem nye-

résre, mert áttanulok". 

Visszatérve a backhand ütés technikájára, 

csupán a változott ütőfogást és az így történő 

ütést ismertetem. A fogás maga roppant egyszerű, 

mert természetes. Az ütő egy negyedfordulattal 

elforog. Ez azt jelenti, fogjunk úgy kezet az ütő 

nyelével, hogy természetes kéztartásnál annak 

lapja forduljon a föld felé, ellentétben a vorhand-

nél, hol az ütő éle mutat a föld felé. Hüvelyk-

ujjunk nem csukódik rá a nyélre, hanem elfekszik 

a nyél lapos oldalán, azt pontosan befödve. Egy 

igen jó ellenőrző mozdulata a helyes ütőtartás 

megtalálásának, karunk lefelé történő kinyújtása 

és az ütő lapjának pontos beigazítása a föld 

síkjával. 

A backhandet ütni megtanulni, aránytalanul 

könnyebb, mint a vorhandét és hogy mégis a leg-

több hiba ezen oldalon van, annak oka főleg az 

itt mutatkozó roppant nehezen megszokható 

szemmértéken, távolságbecslésen és helyes hozzá-

álláson múlik. A jobbkezes ember — backhand-

nál — dacára, hogy jobbkezével üt, kezdetben, 

ezen az oldalon oly ügyetlen, mintha a balkezé-

vel ütne. Ezen csupán a kitartó, türelmes, pálya, 

fali és otthoni backhand-gyakorlatok segítenek. 

Az első hibák az ütőtartáson mutatkoznak. 

A leggyakoribb a tenyerelés. Amennyire szüksé-

ges vorhandnál az ütőnek jól a tenyérbe szorí-

tása — oly nagy hiba ez backhandnál. A vor-

handnál ugyanis kézcsuklónk legyintve nyitott 

tenyerünk irányában mozog, backhandnál ellen-

ben kezünk élének az irányában. Jobboldalon 

nem akadály, itt ellenben a teljes merevség fő-

forrása. 

Tegyünk csak próbát és markoljuk át az ütőt, 

hogy az derékszögben feküdjék kinyújtott ka-

runkhoz viszonyítva. Csuklónkat az ütés irányá-

ban meg se birjuk mozgatni, de engedjük utána 

a fogásnak és toljuk az ütőt karunk meghosz-

szabbításába, csuklónk rögtön felszabadul és ké-

pesek leszünk nemcsak boxolni, hanem legyin-

teni is. Ha a helyes ütőtartást már érezzük, a 

többi akkor gyerekjáték. 

A legfontosabb momentum most a kezdőre és 

haladóra, hogy a baloldali ütés lényegével, an-

nak dinamikájával megbarátkozzék. Ne akarjuk 

oktatónk, vagy utánozni óhajtott példaképünk 

évek hosszú során keresztül kijegecesedett ütését 
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egyszerre elsajátítani, mert az csak kalimpálás 

lesz, az ütés lényege nélkül. 

Az első fokozat felállása a következő: két 

kinyújtott karral, már előre felvett oldalfordu-

lással várjuk a labdát. Balkezünk mutató és hü-

velyujjával könnyedén belülről fogjuk az ütő 

torkát, a jobbkezünkkel a nyelét. A természetes 

tehát helyes kar és ütőtartásnál az ütő lapát 

síkja keveset előre fekszik. Tehát semmiesetre se 

fordul hátra, mert ez a merev és hátratörött 

csuklótartás legelső külső ismertető jele. Ily 

csuklóval se legyinteni, se a labdáért lenyúlni, 

mert a hátranyúlás, elől levő jobbkarunk miatt 

jóval nehezebb. Tehát amíg vorhandnél egy mel-

lénk engedett labdát még szembe üthetünk, back-

handnél egy ugyanazon helyzetben levő labda 

tulajdonképpen már mögöttünk van. Az ilyen 

labdát előre ütni már nem lehet, az már oldalt 

fog ütőnkről leperegni. Ez a helyzeti különbség 

az oka igen nagy százalékban annak a jelenség-

nek, hogy jobboldalon, tisztán, egyenesen ütő 

játékosok baloldalon erőtlenül nyesegetnek. 

A másik igen gyakori hiba a labdára való rá-

dülés. Ez a hiba szintén abból fakad, hogy bal-

Ungvári verseny résztvevői. 

se a labdát tisztán előre ütni nem lehet. Labda-

érkezés előtt mindkét karunkat könnyedén váll-

ból hátralendítjük, mely lendületet egy kis derék-

fordulással kimélyíthetünk, hogy a kulmináló és 

közben elénk érkezett labdát erőteljesen szembe 

legyinthessük. Ez az egyszerűnek hangzó és a 

tribünről még egyszerűbbnek látszó mozdulat 

pedig tökéletes kivitelben rettenetes nehéz. 

Az első nehézség ott mutatkozik, hogy back-

handnél előbb kell a labdát megütni, mint vor-

handnél. Ezt én se tudtam, mint versenyző, csak 

ösztönszerűleg csináltam. Mint oktató jöttem rá 

pedig az oka roppant egyszerű. Vorhandnél 

a jobbkarunk egy testszélességgel hátrább fek-

szik, míg a backhandnél, az ellenkező oldalfor-

dulás folytán már előre kerül. Ez az oka annak 

is, hogy jobboldalon nehezebb egy labdát mö-

génk játszani, mint baloldalon és ugyancsak 

ezért kellemetlenebb a hosszú labda backhandre, 

oldalon a jobboldali technikával akarunk ütni. 

Mert amíg jobboldalon a jobbváll rádobása az 

ütésre csak előny, a labdát mélyíti, menetét fo-

kozza, addig oly nagy hiba baloldalon. Hogy a 

lendítő erő működni tudjon — ha csak egy pilla-

natra is — de épp az ütés pillanatában, egy jól 

megtámasztott fix pontra van szükségünk. Vor-

handnél ez a pont a bal vállunk és bal lábunk. 

E körül fordul meg az ütés. Ha most backhend-

nél ugyancsak a jobbvállunkkal mozgunk előre, 

azzal az igyekezettel, hogy erőt adjunk ütésünk-

nek, épp az ellenkező eredményt érjük el. Back-

handnél a forgó pont a fix erőtámasztó a jobb-

vállunk és jobblábunk. Ez egy aranyszabály — 

még hozzá nem is tennisz, hanem erőmütani, — 

azért már most kérem az úgynevezett egyéni stí-

lust játszó csoda-sztárokat, hogy ne velem vitat-

kozzanak, hanem Archimedes-szel. 
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E két föhibának a kiküszöböléséhez pár prak-

tikus tanáccsal szolgálhatok. 

A labdatávolság helyes megítélését, jobban-

mondva helyes ütőtávolságát úgy gyakorolhat-

juk, ha oktatónk vagy barátunk pár lépésre mö-

génk felállva dobja felénk a labdát. Az így fel-

adott labda nem felénk, hanem tervezett ütésünk 

irányában mozogván, a túlmélyen történő meg-

ütés hibáját eleve kizárja, mert kénytelenek va-

gyunk a labdának utána ütni. Ha így már megy, 

és a helyes távolságot megjegyeztük, akkor elénk 

leejtett, majd felénk dobott labdákkal gyako-

roljunk. 

A szembedülés hibájában szenvedőket leg-

jobb az ellenkező véglettel kigyógyítani. Üsse-

nek jól kipeckelt, kifeszített jobblábbal alátá-

masztott, mozdulatlan jobbvállal, mindig arra 

gondolva, hogy az ütés pillanatában felső tes-

tüket inkább hátra dobják, mint előre. Hamar 

rájön így mindenki az igazi ütés ízére, mert 

erőlködés nélkül erőt, menetet tud adni labdá-

jának. 

Több különbség baloldalon a jobbal össze-

hasonlítva nem mutatkozik, sőt a tisztázás, az 

ütés dinamikája, teljesen azonos. Ezen az olda-

lon ugyan sokkal gyakrabban fordul elő az úgy-

nevezett boxolás, mint már említettem, a vor-

handnél. Itt is a lendület kezdetén magunk mö-

gül rántjuk előre ütőnket. Az erőkifejtés az in-

dításnál működik, nem pedig a labdatalálatkor. 

A lábmunka ugyanaz, csupán megfelelő láb-

cserével. A fontos utolsó két lépés itt így alakul: 

Veszem a svungot, mikor lépek a ballal; lépek 

a jobbal támaszkodni, akkor ütök. 

Az Ó-tátrafüredi nemzetközi verseny 
Rég látott nagy mezőny és illusztris társaság 

gyűlt egybe az idén Ó-Tátrafüreden. Az agilis ver-
senyrendezőség mindent elkövetett a verseny érdeké-
ben és Ó-Tátrafüred sportszerető igazgatóságától 
minden támogatást megkapva, ez teljességgel sike-
rült. A versenyrendezőség, mely gróf Révay István, 
Wieland Akos, Tost Barna, Hoefer Gusztáv és Snej-
dárek tábornok védnöksége, valamint dr. Guhr Mi-
hály, Reichart Dezső, dr. Sontagh Miklós, Vág Lajos 
alelnöksége mellett, dr. Wieland Albin, Fekete Béla, 
br. Schell Péter szakszerű irányításával bonyolította 
le a nagymezőnyű versenyt. 

A versenyzők és a fürdővendégek tiszta időben 
pompázó l átra csúcsok tövében elterülő négy pályán 
adtak naponta egymásnak találkozót, majd azután az 
est beálltával a legnagyobb báli saisont is meghazud-
toló pompában vonultak fel a vendégek a Grand Hotel 
gyönyörű termeiben. 

Az internacionális vendégsereg között a'pesti tár-
saságból a következőket láttuk ott: 

A rendezőség Tátrafüreden. 

Gr. Almássy Pál, Bárczy Emil és neje, Bárczy 
Oszkár és neje, dr. Bukovinszky Péter, Bokor Béla és 
neje, gr. Eszterházy, Herczog Ilona, gr. Hunyady 
Margit, Hertelendy Lili, Kégl György, br. Korrtfeld, 
Kosztolányi István és neje, br. Liptay Antal, br. Mal-
comes B., gr. Khuen-Héderváry és neje, br. Madarassy-
Beck Tessa, dr. Paksv József és neje, gr. Révay Ist-
ván és neje, Szokoly Mária, gr. Révay János, br. 
Schell Péter és neje, gr. Teleki és neje, gr. Szirmay 
Gaby, gr. Sztárav Gyuláné, gr. Szirmay Anna, gr. 
Teleki Mihály, br. Turóczy Tiborné, id. és ifj. br. 
Wlassich Gyula, br. Urbán" Pál, br. Vay Miklós, Be-
licska Sándor követ és neje, Göncz Lajosné, Létay 
Ernöné, dr. Schréder Lászlóné, Mészáros Károly, 
Keltz Jenő, valamint még számosan a társadalmi vi-
lág előkelőségeiből. 

A verseny sportbéli értékét tárgyalva, meg kell 
állapítanunk, az is a legtöbbet nyújtotta. Magyar szem-
pontból nézve is teljes sikert hozott. Különösen hölgy-
játékosaink képviselték sikerrel a magyar színeket, 
minek legfőbb bizonyítéka, hogy Középeurópa leg-
erősebb hötgymezőnyéböl az elődöntőkben három ma-
gyar hölgy szerepelt. 

Ez idén először kerültek lebonyolításra Szlo-
venszko-i magyarok bajnokságai, melynek létrejötte 
a szlovenszkói magyarok szövetségének elnöke, gr. 
Révay István érdeme. 

Férfi egyes mezőny győztese a már magyar baj-
nokságon is megcsodált cseh—német Menzeí volt, ki 
a döntőben w. o. győzött. Ellenfele hivatalosan G. 
Stolarow lett volna, amennyiben Soyka Stolarow elleni 
mérkőzését egy hét-öt arányban nyert szett és hat-
hat állás után feladta. Soyka négy-egy arányban ve-
zetett már a második szettben is, midőn ellenfele 
egyenlített, majd Soyka sötétségre való hivatkozással 
a matsch félbeszakítását kérte. Stolarow erre nem 
volt hajlandó, mivel a többi pályákon a játék még 
javában folyt. Soyka kérését csak úgy lett volna haj-
landó teljesíteni, ha az egész mérkőzést újra kezdik. 
Soyka csak a második szett újra kezdését ajánlotta 
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fel, mire a versenyrendezőség a döntőbíró döntését 

kérte; Soyka a döntést be sem várva, a mérkőzés 

folytatásától visszalépett, azonban Stolarow ezt nem 

akarván elfogadni, ö is visszalépett, így megtörtént 

az az eset, hogy a második hely tiszteletdiját senki 

sem volt hajlandó elfogadni. 

Az alsó részben M. Stolarow volt az elődöntőben 

Menzel ellenfele, kit utóbbi 6:2, 6:2 arányban győ-

zött le. Az érdekesebb mérkőzések és ezeknek az ered-

ményei a következők: G. Stolarow—Klein (Pozsony) 

3:6," 6:3, 5:5, w. o.; Klein—Krepuska (MAC) 6:2, 

10:8, Krepuska nehezen kezd, majd a második szett-

ben egy súlyos bírói tévedés töri meg ellenállóképes-

ségét. Soyka (Prága)—br. Vay (Nyíregyháza) 6:2, 

6:1; M. Stolarow (lengyel)—Scháffer (jugoszláv) 7:5, 

6:1; M. Stolarow—dr. Luppu (Románia) 6:3, 6:4; 

dr. Luppu— Halter (MAC) 6:2, 6:1; Schaffer—Dörner 

(Románia) 7:5, 6:1; Nedbalek—Gross (Ausztria) 

0:6, 6:2, 6:3; Menzel—Nedbalek w. o.; Krepuskának 

a mezőnyből, ha rendes formáját kijátssza, döntőbe 

kellett volna kerülnie, ő az idén mindkét Stolarowot 

kétszer győzte le. 

A női egyes győztese dr. Schréderné lett a dön-
tőben, 6:2, 61 arányban győzte le Baumgarten Mag-
dát (UTE). Az elődöntőben az osztrák bajnoknő Ha-
genauer k. a. ellen 6:3, 6:1 arányban végzett. Baum-
garten is nagy feladatot oldott meg, amennyiben a 
kitűnő fiatal cseh hölgygárda két kiváló képviselőjét 
Merchant és Blanart ö vert ki a további küzdelemből. 
Az előbbit 8:6, 4:6, 6:3 arányban, utóbbit 6:2, 6:3 
arányban verte meg. Az elődöntőben Latest (MAC) 
kapta ellenfelül, győzött 6:3, 6:2 arányban. Főbb 
eredmények: Gönczné—Kont (Beregszász) 6:2, 6:4; 
Lates—Grams (Olmütz) 6:2, 2:6, 6:1; Lates— 
Gönczné 6:2, 6:3; Hagenauer—Paksyné 6:3, 6:4; Ha-
genauer—Bárcziné 6:2, 6:4. 

Férfi pároshan Menzel és Klein 6:3, 6:1, w. o. 

arányban győztek, a magukat váratlanul a döntőre 

kvalifikáló Krepuska—Halter pár ellen. A matsch 

feladásának oka Halter kézsérülése egy mérges-légy-

csípéstöl. Menzel, Klein—Stolarow testvérek 11:9, 6:4, 

6:2; Krepuska, Halter—Nedbalek, Gross 6:3, 5:7, 

7:5. Fontosabb eredmények: Menzel, Klein—Bálás, 

Dörner 6:2, 6:2; Krepuska, Halter—Soyka, Schaffer 

3:6, 6:3, 6:3. 

Vegyes páros győztese Menzel, Munori 7:5, 6:1 

arányban Bálás, Gönczné ellen. Az elődöntőben Men-

zelék dr. Schréderné, Silbersdorf 6:3, 6:2-re; Balásék 

az igaz nagy erőt képviselő Nedbalek, Hagenauer 

pár ellen győztek 6:2, 7:5-re. Hagenauer feltűnően 

gyengén játszott. Menzel, Munori—Klein, Grauss 6:3, 

6:4; Klein, Grauss—Stolarow, Jung 7:5, 6:4; Klein, 

Grauss—Dörner, Baumgarten 2:6, 8:6, 9:7; Dörne-

réknek több matsch labdájuk volt. Nagy meglepetés. 

Silbersdorf, dr. Schréderné—Halter, Lates 6:1, 6:3; 

Halter, Lates—Bárczi és felesége 6:0, 6:3; Bálás, 

Gönczné—dr. Luppu, Merhant 6:2, 6:8, 6:4; dr. 

Luppu, Merhant—Samarajev, Tolarová 4:6, 8:6, 6:1; 

Nedbalek, Hagenauer—Krepuska, Paksyné 6:3, 6:3; 

Krepuska teljesen indiszponált volt. 

A szlovenszkói magyar bajnokságok végered-

ményei: Férfi egyes: 1. Weidenhoffer (Ptc), 2. So-

mogyi (Ltc) (döntő: 7:5, 6 1 ) , 3. Jelinek (Rpos) és 

Lengyel (Ksc). Női egyes: I. Gross, 2. Perkácsné 

(Lts) (döntő: 6:3, 6:2), 3. br. Schell Péterné és Kont. 

Férfi páros: 1. Báreszi, Bárczi, 2. Reichart és Morin, 

döntő 6:3, 6:3, 1:6, 6:3, 3:1; gr. Révay J., Somogyi— 

gr. Révay J., Jelinek. Vegyes páros: 1. Bárczi és fe-

lesége, 2. Jellinek, br. Schellné, döntő 6:2, w. o., 3. 

Somogyi, gr. Hunyady T. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Hirdessen a 

Tennisz és Golfban! 
i 
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Debreceni verseny 
Nagysikerű nemzetközi versenyt rendezett a 

Debreceni Egyetemi Club. 

Nedbalek, Dörner és Zizovits Lenke adták meg a 
verseny nemzetközi jellegét. Kehrling startja három 
szám elsőségét eldöntötte, de dacára győzelmeinek, 
minden számban érdekes és hatalmas küzdelmek je-
lezték útját. A férfi egyest bajnokunk szettveszteség 
nélkül nyerte s ez jó formáját bizonyítja. 

A férfi egyes eredménye: I. Kehrling, 2. Nedbalek, 
3. Bánó és Dörner. Kehrling Dörnert 6:3, 6:4-re és 
Nedbaleket 6:4, 6:3, 6:l-re veri. Nedbalek Bánót 6:3, 
6:4-re verte. 

A férfi páros döntő előtt. 

Férfi párosban: 1. Kehrling—Krepuska, 2. Bánó— 
Drezdner, 3. Nedbalek—báró Vay és Straub testvérek. 
Kehrlingék útja Szemethy, Pfaff ellen 6:4, 4:6, 6:1 
szép eredmény. Szemethiéktöl, Straub testvérek ellen 
6:4, 6:2 és Bánó—Dresdner ellen 6:3, 6:3, 4:6, 10:8. 
A nagyszerűen szereplő Bánó—Dresdner Dörner— 
Várady—Szabó párt veri először 2:6, 6:3, 6:4-re, 
majd Nedbalek—báró Vavt 6:3, 6:3-ra. Nagyszerű 
eredmény. 

A vegyes párost Kehrling—Latesz Csilla nyerték, 
2. Dörner—Csonthné, 3. Nedbalek—Zizovits Lenke és 

Bánó—Arató Klári. Döntő eredménye 6:3, 5:7, 6:3. 
A női egyest Zizovits Lenke nyerte, 2. Dr. 

Csonthné, 3. Lates és dr. Fényesné. Zizovits a dön-
tőben 2:6, 6:2, 6:3-ra győz a nagyszerű Csonthné 
ellen, aki a verseny legnagyobb meglepetését keltve, 
10:8, 6:2 arányban megverte Latest. Lates az egész 
verseny alatt gyenge formában játszott. Csonthné már 
a magyar bajnokságon feltűnt jó játékával. Reméljük, 
hogy nevével még gyakrabban találkozunk lapunk 
hasábjain. 

A II. osztályú férfi egyes döntőjében vannak Kre-
tovich, aki Szemethyt verte 1:6, 6:3, 6:3-ra és Mik-
lós, aki Romeket verte 6:3, 3:6, w. o.-ra. Szemethy 
Hidassit verte. Romek Pfaffot 6:0, 6:2-re. Ezek az 
eredmények a verseny legörvendetesebb eseményei, 
mert azt jelentik, hogy a magyar vidéki őserő a 
tenniszsportban is nagy játékosokat fog kitermelni. 
A legjobb fővárosi II. klasszis Pfaff, Szemethy és Hi-
dassi a vert mezőnyben volt. Csak így tovább vidék 
s akkor nem kel féltenünk a magyar tenniszsport jö-
vőjét. A II. osztályú férfi páros is a vidék fölényét 
mutatta. Miklós—Leitner nyerik ugyanis a versenyt, 
a döntőben Pfaff—Szemethy párt verve 6:4, 6:1, 
6:2-re. Harmadik lettek gróf Nemes—Romek és 
Balla—Kretovich párok. 

A II. osztályú női egyes Filák (BEAC) révén már 
Pestre került, de ö is csak nagy küzdelem után tudott 
győzni Fényesné ellen a döntőben 6:3, 4:6, 6:2-re, 
harmadikok Koczkáné és Sass Márta lettek. 

A másodosztályú vegyes páros is a vidéki Kreto-
vich—Dömötör győzelmét hozta, igaz, hogy küzde-
lem nélkül. Pfaff—Sass pár ugyanis elutazva, kény-
telen volt a döntőt feladni. Harmadikok lettek Ju-
hász—Ferenczikné és Hidassi—Filák. 

Ifjúsági férfi egyes: 1. Földes, 2. Frank, 3. Borhes 
és Fehér. 

Ifjúsági női egyes, a döntőben vannak Szabó Éva 
és Bölönyi J., harmadikok Molnár Lilly és Né-
methy G. 

A nagysikerű verseny mintaszerű rendezésben 
folyt le. 

* 

Az ifjúsági verseny részletes eredményével és 
méltatásával a legközelebbi számunkban foglalkozunk. 
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Lidói levél 
Venezict-Lido. 1929 szept. 16. 

A „Lido Tennis Club" versenye fényes ke-
retek között zajlott le, a világhírű Excelsior 
Palace gyönyörű pályáin, s a hatalmas nemzet-
közi mezőnyben Anglia, Olaszország, Német-
ország, Franciaország, Ausztria, India és Cseh-
ország kitűnő játékosai küzdöttek az elsőségért. 
A rendezőség igen nagy sajnálattal vette tudo-
másul bajnokunk, Kehrling Béla egyéb elfog-
laltsága miatt való távolmaradását. 

A mérkőzéseket igen előkelő, szokatlan 
nagyszámú közönség nézte végig, elsősorban 
az olasz trónörökös, — Piemont hercege — ki 
úgy a tennisz versenyre, mint az egyidőben tar-
tott motorcsónak versenyre gyönyörű díjakat 
adományozott. 

Az impozáns serleget Jan Kozeluh nyerte. 
Négy szetben verte meg Artenset, aki elkesere-
detten küzdött, de Kozeluh rendíthetetlen nyu-
galma és higgadt, türelmes játéka lebírta. Az 
elődöntőben ugyanezen a játékmodoron vérzett 
el a napvon ideges Hughes. Artens Landaut és 
az igen tehetséges fiatal német játékost, Cram-
mot intézte el. A másik férfiegyest Duplaíx 
nyerte Lee ellen, akit úgylátszik a magyar baj-
nokságban való részvétele nagyon megviselt, 
mert igen gyengén szerepelt. A verseny legér-
dekesebb mérkőzése a férfipáros döntő volt, 
melyet Boussus—de Buzelet játszottak Artens— 
Kozeluh ellen. Az osztrák-cseh pár gyönyörű 
liálójátékkal nyeri 6:3-ra az első szettet, a má-
sikban megugranak a franciák 3:0-ra s egy-
két összjátékhiba miatt 6:3-ra övék a szett. 
Ezzel azonban úgy látszik, kimerültek, de Bu-
zelet idegeskedik, kankod, Boussus gyönyörű 
balkezes smashei inkább a közönséget, mint az 
ellenfelet fenyegetik, s a szettet olvan fölénnyel 
nverik Artensék. hogv a győzelmüket mindenki 
biztosra veszi. De hát biztos valami matchlabda 
előtt a tenniszben? Szünet után a két fiatal 
francia dühvel ront ellenfeleire s percek alatt 
6:l-re nyerik a negyedik szettet. Az osztrák-
cseh ententeban nézeteltérések ütik fel fejüket, 
Artensnek semmi sem sikerül, Kozeluh morog, 
dúl-fúl, példás nvugalma veszendőben. Már az 
ötödik szett is végefelé jár, 5:l-re vezetnek a 
franciák, 40:0 három matchlabda! Azonban, 
úgy látszik, két fiatal, temperamentumos s a 

győzelemben biztos játékosnak 40:0 nem elég 
s ez a game, négy következő társával a közön-
ség nagy elképedésére, Artensékhez vándorol.-
A játék állása 5:5, de Artens már végleg ki van 
merülve s a franciák 7:5-re nyerik a szettet, s 
ezzel a matchet. Artens—Kozeluh az elődöntő-
ben a Glasser—Brugnon pár verte. A vegyes-
párosban a Ryan—Brugnon pár gond nélkül 
érkezett a döntőig, ahol gyönyörű és erős küz-
delemben verte a Hughes—Baronessa Levi párt. 

A Buttler-tálakat a Brugnon—Boussus pár 
nyerte, akiknek sokkal több dolguk volt az elő-
döntőben Kozeluh—Marsalek ellen, mint a dön-
tőben Artens—Salm ellen. Salm Ludi gróf ide-
geinek nem tett jót a tengeren dübörgő motor-
csónakverseny, s a feje fölött looping the 
loop-oló hidroplán. Az volt a szerencse, hogy 
a nagy zaj az ő hangját is elnyelte. A svéd ki-
rály által adományozott gyönyörű női egyes 
díjat természetesen miss Ryan nyerte, aki nagy 
küzdelemben 7:5, 6:4-re verte a jelenlegi olasz 
bajnoknőt, Baronessa Levit, aki ugyanilyen 
arányban győzte le a verseny egyetlen magyar 
résztvevőjét, Beöthy Babát, aki a handicap ve-
gyespárosban egy angol tengerésztiszttel, Mr. 
Borg-val második díjat nyert. 

Az olasz trónörökös serlegét személyesen 
adta át a győztesnek. 

Hölgyolvasóinkat bizonyára érdekelni fogja, 
hogy a versenytribünökön a piemonti herceg 
pálmadíszes páholya, díszruhás kísérete, a 
Velencéből jött hölgyek virágos, habos toalettjei, 
a tengeren horgonyzó angol dreadnoughtok 
tisztikarának vakító fehér egyenruhái mellett 
igen jól érvényesültek a plageról felvonult höl-
gyek bizarr és hiperelegáns pijamái és a kísé-
retükben lévő urak földigérő japán és török se-
lyemkabátjai. Ebben a látványban a szigeti 
centercourt körül bizony nem lehet részünk! 

Méltó befejezése volt a versenyeknek az 
Excelsior tündérszép „Chezvous" bárjában ren-
dezett vacsora, melyet Mr. Buttler adott a ten-
niszezők tiszteletére. A világító szökőkutak mel-
lett pompás hangulat és tánc fejezte be a£ 
1929. évi lidói versenyeket. A Tennis Club ve-
zetősége azon reményének adott kifejezést, hogy 
jövőre elsőrendű játékosaink felveszik pro-
granimjukba a lidói versenyt. 

Építési KENDE SÁNDOR 
és egyéb ingatlan kölcsönök Vilmos császár-út 74. 

kedvező törlesztési feltételek mellett Telefon: Lipót 900—60. 
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Pillanatfelvételek a berlini profi bajnokságokról 
A Blau—VVeiss Club poseneckí pályáin most tar-

tották meg a nemzetközi professzionista bajnoksá-
got, amelyet ismét Najuth nyert meg. A körmérkő-
zés során négy játékos maradt a porondon. Najuch, 
Nüsslein, Richter és Bartelt. Bartelt legyőzte Nüss-
leint, Najuch pedig Richtert és így a döntőben a 
Rot—Weiss és a Blau—Weiss Club trénerei talál-
koztak. 

Az ötezer személyes díszpályán találkozott a két 
mester. A gyeptribünök természetesen zsúfolásig meg-
teltek közönséggel. Najuch hatalmas tempót diktál a 
mérkőzés elején. A hatalmas termetű ember, aki in-
kább hentesmesternek, mint tennisztrénernek néz ki, 
bámulatos fürgeséggel rohan minden labdára és a 
legnehezebb helyzetből is irtózatos erővel üti át a 
labdát Bartelt térfelére. Minden ütést kitűnően tud 
és backhandje talán jobb, mint a forhand. Csak a 

A MOVE bajnokságokról. 

volley labdákat nem szereti és csak akkor üt levegő-
ből, ha muszáj. Leginkább az alapvonalról üti a lab-
dákat, amelyek erősek, helyezettek és mindig oda re-
pülnek, ahonnan legnehezebb visszaütni. Szervize, 
szmesei kifogástalanok. Ellenfele, Bartelt, a Blau— 
Weiss trénere szintén kitűnő játékos. S Z Í V Ó S , fürge 
és biztos. Alaposan megdolgoztatta Najuchot, aki 6:0, 
6:4 7:9, 6:3 arányban győzött. Harmadik Nüsslein, 
negyedik Richter lett. Érdekes, hogy az ötödik hely-
ért két examatör, Demasius és Petersen viaskodtak. 
Petersen a szezon elején lett profi, Demasius pedig 
már két év óta tenniszmester. Öldöklő iramú verseny-
ben Petersen győzött 4:6, 7:5, 7:5 arányban. 

* 

A páros bajnokság döntője szemkápráztató volt. 
A Najuch Richter pár került szembe az angol—francia 
Bürke, Ramillon párral. A mérkőzés úgy indult, hogy 
Najuchék könnyen győznek. Az első szettet 6:l-re, a 
másodikat pedig 6:2-re nyerték. A harmadik szett-
ben is a németek vezettek, de győzelmük biztos tuda-
tában könnyelműen kezdtek játszani. Megirigyelték a 
francia Ramillon zsonglőrmutatványait és ők is bra-
vúros, szemkápráztató ütésekkel akartak operálni. 
Ennek következtében 5:7-re elveszítették a harmadik 
szettet. Ekkor még Najuch nem tudta, hogy elveszí-

tették a páros bajnokságot, hiszen biztos volt abban, 
hogy a következő, vagy a legrosszabb esetben az ötö-
dik szettet megnyerik. Nem így történt, mert a sötét-
ség miatt másnapra maradt a meccs. Ötre volt ki-
tűzve a mérkőzés. Előzőleg Richter Nüssleinnel ját-
szott és játék közben a szemébe ment valami. Kép-
telen volt tovább játszani és igy az angol—francia 
pár küzdelem nélkül nyerte a páros profibajnokságot. 

* 

Najuch tipusa a profinak. Minden bravúros ütése 
után direkt szomorú arcot vág. Azt akarja ezzel ki-
fejezni, hogy nincs megelégedve az ütéssel és hogy 
ezt szebben szokta máskor ütni. (Cochet boldog 
lenne, ha gyakran lenne ilyen ütése.) Ha a bíró téved, 
olyan az arckifejezése, hogy éjszaka, elhagyatott he-
lyen nem jó lenne a bírónak vele találkozni. Meccs 
után irtózatos erővel vágja ütőjét a földhöz. Isten 
csodája, hogy nem törik össze. A labdával sincs soha 
megelégedve. Néha az új labdákat is kicserélteti má-
sokra. Szóval százszázalékig profi. 

* 

A Blau—Weiss Club diszpályája gyönyörű. Négy 
oldalt karosszékek szegélyezik a pályát, a fotöjök 
mögött pedig gyeptribünök vannak. A klubház külön 
látványosság. Hat paazrul berendezett terem van egy-
más mellett, alatta az öltözők. A termekben uzsonnát 
szolgálnak fel, természetesen drága árban. Külön 
zeneterem van és az épület maga a jólét és gazdagság. 

* 

Ramillon hihetetlenül ügyes. Ez a francia tennisz-
tréner cirkuszban vagyont kereshetne zsonglörmutat-
ványaival. Az ember szinte azt várta már, hogy az 
egyik lábába vegve a rakettet és úgy üsse vissza a 
labdát. 

* 

A verseny kitűnő sportot hozott. A profik meg-
mutatták, hogy tudnak és a közönség is megelégedet-
ten távozott a versenyről. Csak Najuch nem volt meg-
elégedve. Dühös volt arra a kis bogárra, amely Rich-
ter szemébe ment és ami miatt elveszítették a párost. 

Palásti László. 

Serlegek és tiszteletdijak dúsan felszerelt 
raktára. Sportkörökben országosan elis-

mert aranv- és ezüstművesnél 

TOCH MANÓ 
Budapest, IV., Városház-utca 16. 

^ m 

(Saját műhely) Egyesületek kedvezmény-
ben részesülnek. 
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Az őszi nagy meráni verseny 
A fehér sportnak legnagyobb őszi eseménye 

határozottan az évente októberben lezajló, nagy 
meráni verseny. Tavaly a nevezések száma jóval 
700-on felül volt, 16 különböző nemzetiség rész-
vételével. 

Minekután ez a verseny képezi a szabadban 
megtartandó nagy versenyek úgyszólván legutol-
sóját, ide zarándokol még egyszer a tenniszsport 
apraja-nagyja összemérni a világ legkülön-
félébb rakethordozójával ütőjét és búcsút venni 
még egyszer, a gyönyörű örökké kék olasz égtől 
és a meleg napsugaraktól... 

Így az ez évi IX. nemzetközi meráni verseny-
nek, mely október 7-én veszi kezdetét, szintén a 
legszebb eredmény jósolható, mely úgy is, mint 
sport s mint társadalmi esemény elsőrangúnak 
Ígérkezik. 

Ez idén harmadszor kerül döntésre a pazar 
„Meráni vándorserleg". Míg 1927-ben azt a me-
ráni versenyek legszeretettebb és leghívebb ba-
rátja, Kehrling Béla nyerte meg, 1928-ban 
Olaszország bajnoka, Morpurgo könyvelte el 
magának. 

A hölgyeket fogja különösen érdekelni, hogy 
az amerikai Wightman serleg mintájára Merán-
ban a „Lenz Cup" kerül részükre döntésre. 

A berlini dr. Lenz bankárnak alapítványa és 
a berlini ezüstmüveseknek müremekje, mely 18 
font nehéz. 

A reglement szerint ugyancsak minden ország 
játékosnőinek első 10-e vehet részt e verseny-
ben, azonban különös indokolással a komité, 
egyéb játékosnőket is bevehet a konkurrenciába. 

A serleget vagy 3-szor közvetlen egymásután, 
vagy pedig megszakítással 5-ször kell megnyern.i 
hogy tulajdonba átmenjen. 

A meráni szállodákban a torna összes részt-
vevői a legnagyobb kedvezményekben részesül-
nek. Az útiköltségre vonatkozólag pedig taná-
csos volna a szövetségnél jelentkezni, aki egy 
„team" összeállítása esetén, lényegesen leszállí-
tott utidíjat érhetne el. 

Meg vagyunk róla győződve, hogy a meráni 
napok után a Magyarországról idejött részt-
vevők az idén is a legszebb emlékekkel fognak 
távozni. A rendezőség készségesen szolgál to-
vábbi felvilágosításokkal, különösen pedig a ma-
gyarok részére az alulírott, úgyis mint huszár-
kapitány, úgyis mint a tavalyi versenynek volt 
vezetője és úgyis mint a Meráni Tennisz Clubnak 
igazgatósági tagja. 

Madarász Józsi. 

y 

C U K O R K A 
CSOKOLÁDÉ 
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Báj és szépség a tenniszpályán 
Irta: Helen Wills 

A tennisz a legbájosabb és legelragadóbb 

sport s művészi szempontból nézve is magasra 

értékelhető. 

A tennisz kecsessége, mozgása és gyorsa-

sága az ember művészi és szépérzékére hatnak 

jótékonyan. A tennisz-pályán megfigyeléseket 

tenni igazi művészi élvezet. 

Nézzük csak a spanyol Lili Alvarezt, az ö 

half volley tipikus ütéseit a leggyönyörűbb moz-

dulattal üti. Én, mint partner, mint ellenfél és 

mint néző gyakran megcsodáltam, hogy azt a 

nehéz ütést milyen gyakran és bátran hasz-

nálja, miközben az embert meglepi mozgásának 

bátorsága és csiszoltsága. 

Azt hiszem, hogy nem túlozok, ha öt tartom 

a világ legbátrabb női tenniszezőjének. A női 

tennisz ideálja az isteni Suzanne marad, de 

Lilly alig vagy egyáltalában nem marad el tőle 

szép stílus tekintetében. 

iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiMiiinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiMiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

Itt van aztán Borotra, nagyszerű és nagyon 

ügyes játékos, ha magas labdák bravúros üté-

séről van szó. Ezek az ütései elsősorban erőt 

és energiát követelnek és Borotra ezt olyan tö-

kéletesen könnyedén üti, hogy az mély hatást 

kell, hogy keltsen a nézőben. 

Lacoste az első pillanatban nem hat úgy, 

mint a világ első tenniszezője. Nem tartozik ő 

a játékosok azon csoportjához, kikről az em-

ber előre feltételezné, hogy ez lesz a wimble-

doni győző s nem is játszik úgy, hogy a közön-

ség tapsát minél többször megszólaltassa. 

Azonban Lacoste az élő bizonyítéka annak, 

hogy a tökéletesség egyenlő a művészettel, mert 

Lacoste játéka annyira tökéletes, hogy minden 

egyes ütését művészi munkának vehetjük. Cso-

dálatos az ő precizitása és pontossága, amely-

lyel visszaüti a labdát, csodálatos pontos a 

technikája. Akár mint művészi modell, akár 

mint tökéletes tenniszező, pártalan. 

Ő nem domborítja ki magát a játéknál, in-

kább tartózkodó és csendes, de ha az ember 

megfigyeli, látja, hogy a játszmák legnagyobb 

részét a maga javára fordítja. Az erőlködés je-

leit nála sohasem lehet észrevenni. 

Cochet nézetem szerint szintén nem közön-

séges tehetségű játékos. Bárhol játszik is, fel-

tűnik nála a technika és taktika hihetetlen s 

valami különös könnyedsége. Ö még a fiatalok-

hoz tartozik s lehet, hogy ez is művészi szem-

pontból emeli a játékát. Előtte még nagy pálya 

áll s bizonyára sokáig fogják a nevét emlegetni, 

mint a világ legjobb játékosát. 

A legkitűnőbb hölgyjátékosok közül meg 

kell említenem Betty Nuthalt és Eileen Bennet-t, 

mint az angol tennisz új és bájos csillagait. 

Nuthal most lett csak liusz éves és máris helye 

van a világ legjobbjai között. 

Erős, sok játékot elbíró hölgy ö s mégis a 

bájával hat meg elsősorban mindenkit. 

Nemcsak a felsoroltak, hanem rajtuk kívül 

még jóegynehányan vannak, akiknek mozgása 

olyan szép és artisztikus, hogy művész ecset-

jére kívánkozik. 

A Wellis—Meyers-féle világranglista és az ennek 
kapcsán megjelent elenvéleményekkel hosszabb cikk-
been foglalkozunk legközelebbi számunkban 

René Lacoste eljegyezte F. Simoné Theon de la 
Chaume kisasszonyt. 

Északi tengeri bajnokságok során Redlichné 6:1, 
6:1 arányban kapott ki Deutschnétöl. 
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Rotherniere serleg 
döntőjében a mátyásföldiek pontveszteség nélkül 

győztek. A lejátszott 18 szett közül mindössze ötöt 

vesztettek. Egyszázötvennyolc gém közül 95 a má-

tyásföldiekké, 63 a szegediekké. Talán ez fejezi ki 

legjobban, hogy küzdelmes 5:0-hoz jutottak a győz-

tesek. Ime az eredmények: Adler—dr. Csenmák 6:2, 

6:4, 6:3; Rónai—Kárpáthy 6:3, 5:7, 6:3, 6:3; dr. 

Herzum, Baloghné—dr. Csermák, Pleplár 6:2, 4:6, 

6:0; Tóth M — Gál M. 2:6, 6:1, 6:3; dr. Herzum. 

Rónai—dr. Csermák, dr. Demény 6:3, 4:6, 2:6, 

6:4, 6:4. 

A győztesnek, — kinek nagy ambíciója a Rother-

mere serleg védése — a vágya teljesül. Az utoljára 

védő Újpestre ugyan nem lehet veszélyes, de épen az 

eddigi védő kiválása által kerül előreláthatólag huza-

mos ideig a nemes lord nemes serlege a vidékiek leg-

jobbjának védő szárnya alá. 

Rothermere serleg ezévi győztese a tavalyi védő 

Újpest lett. A védő győzött a védő kiáll a további 

küzdelmekből, hogy a nemes versengésben nagyobb 

teret engedjen a vidék harcainak a trófeáért. Az 

eredményből kikívánkozik Adler szép szereplése, aki 

a szezon végére könyvelheti el szép eredményeit. Dr. 

Csermák után Leiner a zsákmánya. 

Eredmények: Aschner P.—Herzum dr. 6:3, 6:0, 

6:2; Leiner—Adler 6:1, 4:6, 4:6, 6:2, 1:6; Baumgar-

ten—Baloghné 6:1, 6:2; Aschner, Leiner—dr. Her-

zum, Rónai 6:4, 6:2, 6:4; Aschner, Baumgarten—dr. 

Herzum, Baloghné 6:4, 6:2. 

Újpestet kiválása alkalmából üdvözöljük, mint 

Budapesthez tartozót, hol már szép sikerekkel szere-

peltek és ezen jó tulajdonságukat a jövőben is gya-

korolni fogják az egyetemes magyar tenniszsport 

javára. 

Wmi 

„D Á N" 
SZŰCSÖK 

BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCA 5. « * , 

Megbízható szőrmék olcsón 

© 
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Bueno-Breitschwanz ] 600 800 Pengő 
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Levél a szerkesztőhöz 
Kedves Barátom! 

Bocsáss meg, ha soraimmal zavarlak. Ismerve 
azonban szakképzettségedet, minden bizalmam benned. 

Kérlek válaszolj mihamarabb soraimra. Lázas a 
várakozásunk itt a centrum pályáktól oly messze 
eső Voliay-ra. 

Most pedig kérdezek: 
Igaz-e, hogy Takáts Imre legtehetségesebb kezdő 

fű-játékos voit kint Angliában? És, hogy jövőre is 
kimegy? Kehrling betegen játszott a Semmeringen? 
Csak nem serséla fammiust kapott? Vájjon Baittrock 
Ica határozott-e, hogy Breslauba megy Zoppot-ból? 
Való-e az, hogy a kis Lates Csillának nem teljes az 
öltözéke, ha nem Kehrlinget hord magával mixted-
partnerül? Hogy ki ne menjen a fejemből: Della-
Donna bátyánk csavart-adogatás királya és amatör-
fényképész versenyzés közben verseket farag? Hogy 
tőle ered-e ez a versike: Kicsi szivem, kicsi szám, 
nyesett az én szervácskám!? 

Na, nem akarlak agyonkérdezni. Viszont belátha-
tod, hogy a sztárok élete a mi életünk is. Hiszen na-
gyokról nagyokat hallani oly jóleső. Pláne, ha igazak! 

Csak úgy tódulnak a kérdések számra, hiszen úgy 
el vagyunk zárva a világtól és tudod az a sok mende-
monda kétségbe gyötör itt Alsó-Vollay-on. 

Hihető az, hogy Tildén azért nem jött szeretett 
hazánkba, mert a sasrőptíi Egonnak egyetlen méltó 
ellenfele beteg? Laczay báró játékképessége egyenes 
arányban áll a felhúzott harisnyák számától? Idei 
legjobb formáját a hat pár harisnya számmal érte el, 
midőn megverte Hardy-Dréher dr.-t? (Jankó Jóskát, 
a Ping-Pong és Lovas-poló munkatársát.) 

Elég, elég. Nem folytatom. Köszönöm eddigi szí-
ves türelmedet. Talán alkalmilag, ha nem zavarok, 
újból kérdezek. Kérve-kérlek, ezt okvetlenül válaszold 
meg, mihamarább, hogy ha bézleinen állok, mint üs-
sem a forhendet? Ölel 

Zakarus. 
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Tildén Davis Cup szereplése. 
Tekintve, hogy Tildén, a világ legnagyobb 

tenniszjátékosa visszavonul az aktív verseny-

zéstől, azt hisszük, hogy nem lesz érdektelen, 

ha leközöljük Tildén eredményeit az utolsó tíz 

év Davis Cup küzdelmeiben. 

Tizedik éve, hogy Tildén Ausztráliába hajó-

zott, Johnston társaságában, hogy a Cupát a 

védőktől megszerezzék. 

Győzött is és 1926-ig nem is talált legyő-

zőre a Cupa-mérkőzéseken. 1926-ban Lacoste-

nak sikerült megvernie, de a Cupa még Ame-

rikáé maradt. A következő évben aztán sikerült 

a franciák rohama s megszerezték a serleget. 

Tildén tíz év alatt 24 singlit nyert és 4-et 

vesztett a Davis-Cup mérkőzések során. 

Íme a szereplése: 

1020: Tildén—N. E. Brookes 10:8, fi:4, 1:6, 6:4; 

Tildén—G. L. Patterson 5:7, 6:2, 6:3, 6:3; Tildén. 

Johnston—Brookes, Patterson 4:6, 6:4, 6:0, 6:4. 

1921: Tildén—Z. Shimizu 5:7, 4:6, 7:5, 6:2, 6:1; 

Tildén—I. Kumagae 9:7, 6:4, 6:1. 

1922: Tildén—Patterson 7:5, 10:8, 6:0; Tildén— 
J. ü . Anderson 6:4, 5:7, 3:6, 6:4, 6:2; Patterson, P. 
O'Hara Wood—Tildén, V. Richards 6:4, 6:0, 6:3. 

1923: Tildén—J. B. Hawkes 6:4, 6:2, 6:1; Tildén— 

Anderson 6:2, 6:3, 1:6, 7:5; Tildén, R. N. Williams— 

Anderson, Hawkes 17:15, 11 13, 2:6, 6:3, 6:2. 

1924: Tildén—Patterson 6:4, 6:2, 6:2; Tildén— 

Wood 6:2, 61 , 6:1; Tildén, Johnston—Patterson, 

Wood 5:7, 6:3, 6:4, 6:1. 

1925: Tildén—J. Borotra 4:6, 6:0, 2:6, 9:7, 6:4; 

Tildén—R. Lacoste 3:6, 10:12, 8:6, 7:5, 6:1. 

1926: Tildén—Borotra 6:2, 6:3, 6:3; Lacoste— 

Tildén 4:6, 6:4, 8:6, 8:6. 

1927: Tildén—H. Cochet 6:4, 2:6, 6:2, 8:6; La-

coste—Tildén 6:3, 4:6, 6:3, 6:2; Tildén, 'Hunter— 

Borotra, Brugnon 3:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0. 

1928: Tildén—Lacoste 1:6, 6:4, 6:4, 2:6, 6:3; 

Cochet—Tildén 9:7, 8:6, 6:4; Borotra, Cochet—Tildén, 

Hunter 6:4, 6:8, 7:5, 4:6, 6:2. 

1929: Cochet—Tildén 6:3, 6:1, 6:2; Tildén—Bo-

rotra 4:6, 6:1, 6:4, 7:5. 

H I H I H I 

Lapunk 

minden hónap 10-én és 25-én 
jelenik meg 
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Külföldi hírek 
Illllllllllll Illlllll III III Illllllll 

Amerika női egyes és női páros bajnokságait be-
fejezték. Női egyes bajnok újra Heléne Wills lett, aki 
mindezideig szettveszteség nélkül nyerte összes mér-
kőzéseit. Csak két hölgy késztette ezidáig küzdésre 
Nuthallt, aki a Weightmann Cup mérkőzések során 
8:6, 8:6-ra végzett és az idei második az angol 
Watsonné 6:4, 6:2-re. Harmadikak lettek Malloryné, 
aki a győztessel 6:0, 6:0-ra végzett. Míg Jacobs kis-
asszony nagy küzdelemben maradt alul Watsonné el-
len 6:1, 3:6, 6:4-es score-al. 

A küzdelmekben nagy reménnyel' induló Betty 
Nuthall hely előtt vérzett el Mrs Maliory ellen. A női 
párost Watson, Michell nyerték, így tehát az európai 
után az amerikai bajnokságot is megszerezték. Az 
eellenfelüket Covell, Sheperd—Báron párt 2:6, 6:2, 
6 4-re verték. 

Francia—olasz válogatott mérkőzés Evianban 
6:6 arányban eldö'ntetlenül végződött. Eredmények: 
Egyes: Géraud—Serventi 0:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:1; Sa-
maznith—del Bono 6:2, 6:4, 6:0; Thurneyssen—de 
Stefani 2:6, 2:6, 2:6; Landry—Bonzi 7:9, 6:1, 6:3, 
6:2; Samazanith—Serventi 6:4, 3:4, 0:6, 0:6; Géraud 
del Bono 4:6, 3:6, 2:6; Landry—de Stefani 6:3, 
2:6, 2:6, 5:7; Gouttenaire—Bonzi 6:3, 7:5, 6:4. Pá-
ros: Landry, Thurneyssen—Serventi, Bonzi 6:4, 6:3, 
2:6, 7:6; Géraud, Jouttenoire—de Stefani, Del Bono 
2:6, 6:3, 3:6, 14:12, 3:6; Géraud, Gouttenaire—Ser-
venti, Bonzi 6:2, 6:4, 1:6, 6:4; Landry, Thurneyssen— 
de Stefani, del Bono 2:6, 4:6, 6:1, 4:6. 
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A Magyar Athletikai Club Ká 

tagjainak téli találkozóhelye. 

Nemzetközi profibajnokságokat rendez a berlini 
Blau—Weisz Club szeptember második felében. Kö-
zel negyven világhiresség adta le a nevezését Majnek 
tízszeres bajnokkal az élén. 

La Baule-i versenyen Cochet nehezen győzött a 
pompásan játszó Rodel ellen 7:5, 4:6, 8:6 arányban. 

Németország seniorbajnoka Müller lett, aki a ta-
valyi bajnokot 7:5, 6:4 arányban verte. A bajnok 56 
éves. 

Német nemzeti bajnok Frenz lett, aki Cramm-ot 
6:2, 2:6, 6:4, 2:6, 6:3 arányban verte. Krahwinkel 
viszont a női egyes bajnok Peitz előtt 6:3, 6:1 scourn-
val folyt. Férfi páros: Frenz, Cramm—Rammert, 
Zander 6:2, 2:6, 6:4, 6:3. Vegyes páros: Kuhlmann, 
Krahwinkel—Frenz, Peitz 6:4, 6:2. 

Svájc nemzetközi bajnokságában a japán Ohta 
győzött Worm ellen 4:6, 6:4, 3:6, 6:2, 6:3-ra. Női 
egyesben Pous—Payot 6:3, 3:6, 9:7. Férfi páros: 
Rogers, Ohta—Swetzer, Martino 6:2, 5:2, 6:4, 6:2. 
Vegyes páros bajnok Ferrier, Payot, akik Worm, 
Pous párt győzték le 6:1, 6:4 arányban. 

Városok közötti válogatott mérkőzésen Genf 13:11 
arányban győzött Cochet szülővárosa, Lyon ellen. 
Mig London ellen 6:5 arányban győzedelmeskedtek. 

Érdekes megemlítendő és a Davis Cup nemzet-
közi nagy vonzóerejére jellemző, hogy Davis Cup-ot 
szeretnének az atlétikában is alapítani, mint ahogy a 
legnagyobb angol sportlap „Athletic Newc" fejtegeti. 

Vals-lesBaini versenynek Cochet adta nevezetes-
ségét, hol csak vegyes párosban indult és győzött 
felesége és Gouttenoire ellen Vuillermetnéval 6:1, 2:6, 
6:4 arányban. Ugylátszik jó férj és nemcsak tenni-
szező, vagy talán felesége ismeri a gyöngéjét? 
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Üzlet és sport 

Azt mondják, hogy a szegény ember tud 

csak igazán ragaszkodni szegényes holmijához. 

Kis, düledező viskója többet jelent neki, mint a 

gazdagnak a sok emeletes palota. 

Valahogyan így vagyunk mi is, a tennisz-

sport igaz hívei. Van nekünk a Városligetben 

egy düledező, vakolatát hullató, töredezett 

iivegíi nagy csarnokunk, gépcsarnok nyáron, 

télen pedig hajléka volt eddig a magyar ten-

niszsportnak. S ezt akarja most tőlünk elvenni 

az üzlet. 

Nem, nem adjuk, nem adhatjuk oda. Ra-

gaszkodunk hozzá minden primitívsége, minden 

hidege, minden nyirkossága dacára. Ragasz-

kodnunk kell hozzá, mert nincs más, mert ezen 

csarnok nélkül a sok munkával, sok küzdelem-

mel lassan erős fává terebélyesedő tenniszsport 

újra a stagnálás szomorú sorsára lenne kárhoz-

tatva. Ragaszkodnunk kell hozzá, mert igazi 

fedett tennisz-csarnok, sajnos, egyelőre csak 

álmainkban él. 

Régi sportember akarja ezt a csarnokot el-

venni a Tennisz Szövetségtől, üzletből. Hogy a 

tennisz, mint üzlet is jó, az nekünk is örömet 

jelent, mert a fehér sport biztos fejlődésének ez 

a legreálisabb bizonyítéka. Nem haragszunk mi 

az üzletre, az is kell, de viszont fel kell emel-

nünk szavunkat az ellen, hogy az üzlet, amelyik 

a tenniszsportból kíván élni, magának a sport-

nak életére törjön. Ha iizlet a fedett pálya, 

előre tessék megcsinálni. Mi leszünk ennek az 

üzleti vállalkozásnak legfőbb és leglelkesebb 

támogatói s meg is vagyunk győződve arról, 

hogy anyagilag ez az iizlet elsőrangúan prospe-

rálna. Rajta tehát, építsünk fedett pályát, de ne 

vegyük el mástól az övét, azt, ami mindenféle 

jog alapján csak a tenniszközönségé s nem az 

üzleté. 

Régi sportember a vállalkozó, így azt hisz-

sziik, hogy maga is be fogja látni, hogy célja 

nem egészen sportszerű. A városligeti fedett-

csarnokhoz nekünk jogunk van s jogot pénzért 

elvenni nem fair dolog. Kelemen, Kertész, Kehr-

ling, Oláh stb., mint már oly sokszor ugyanezen 

nevek, öt évvel ezelőtt felfedezték ezt a csarno-

kot, pénzt adtak össze, kibérelték s fedett pályát 

csináltak az elhagyatott, üres csarnokból. Ké-

sőbb nobilis úri gesztussal átadták a szövetség-

nek, hogy a szövetség használja azt legjobb be-

látása szerint a magyar tenniszsport hasznára. 

Azt hisszük, hogy joga a csarnokot kibérelni 

csak a szövetségnek lehet ezek után. 

A város bölcs tanácsa, akihez a vállalkozó 

sebtiben fordult, nem adta ki a csarnokot a 

kérelmezőnek, mondván először megkérdezem a 

Tennisz Szövetséget. Azt hisszük, hogy a méltó 

felelet megérkezte után a tanács a sport javát 

akarva, a csarnokot a jogos tulajdonosnak 

fogja kiadni, nem nézve azt .az esetleges pár 

száz pengőt, amivel a vállalkozó a szövetséget 

túl akarja licitálni. 

Az üzletnek azt izenjük: igen, a fedett pálya 

üzlet, rajta, építsék meg. 

,, Kapitány." 

Hirdessen 

a 

Tennisz 

és 

Golfban 

! 
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Görög-magyar mérkőzés Belföldi hírek 

A görög—magyar országok közötti mérkőzést 
három—kettő arányban elvesztettük.. A Davis Cup 
rendszer szerint játszott mérkőzés görög csapata 
Zerlendi, Garangiotis volt. A magyar színeket a baj-
nokságon oly szépen szereplő Krepuska, Bánó képvi-
selték. 

Első mérkőzésnek Zerlendi—Krepuska állottak 

fel és a nagy rutninal rendelkező görög mesternek 

nagy munkájába kerül a győzelem. Ha a 

scorc nem is fejezi ki pontosan az ered-

ményt, de a közel kétórás küzdelem igen. 

5:7, 0:4, 0:3, 0:4 a győztesnek. 

A pompás formában játszó Bánó mérkő-

zése következett az úgyszintén fiatal, tehet-

séges Garangiotis ellen. Sajnos, befejezhető 

nem volt. Egy-egy szettállásnál és 5:5-nél 

a harmadik szettben abbahagyták. Pedig 

Bánónak nagyon rosszkor jött a befejezés; 

a második szettől pompásan játszott a nagy-

szerű hosszú és éles labdákkal dolgozó gö-

rög ellen. A másnap délelőtti mérkőzés sor-

sát megpecsételte az a sajnálatos incidens, 

hogy a vezetőség nem gondoskodott a mér-

kőzés sima lebonyolításáról. Az idegességre 

amúgy is hajló Bánó Imrét ez alaposan 

megingatta küzdőképességében. Garangio-

tis—Bánó score 0:2, 4:0, 7:5, 4:0, 7:5. 

Görögország vezet már 2:0-ra a Zerlendi—Bánó 

mérkőzésen. Bánó most fokozatosan ideges és a ve-

terán görög bajnok szettveszteség nélkül pompás 

tempóban nyeri a szetteit és ezzel együtt a mérkő-

zést 0:2, 6:3, 0:4-re. A mérkőzés eldőlt, de a küz-

delem, ha még lehet, fokozódott és Krepuska a beié-

helyezett bizalomnak megfelelő hatalmas küzdelem-

ben győz ifjú Garangiotis ellen 6:2, 2:6, 4:6, 6:1, 

9:7-re Három :egyre áll a mérkőzés. A párost a fe-

dett pálya bajnok Krepuska, Bánó pár nyeri igen 

fölényesen a minimális párosjátékot játszó görög pár 

ellen 6:2, 6:0, 6:0. 

A mérkőzés, sajnos, nem hozott sem anyagi, sem 

ami talán még mindig még ma is fontosabb, erkölcsi 

sikert. Az erős mezőnyöktől széthúzott bajnokságok 

végére került, midőn közönség ugyan volt szépszeri-

vel, de mind a nagyok harcát nézte és mintha club-

heliek játéka folyt volna a kis center courthe-on, oly 

sivár volt nézőtere. Talán több és jobb elbánást ér-

demlő mérkőzést megnyerhettünk volna egy kis biz-

tató nézők seregével. És igen tanácsos volna, ha 

csak erkölcsi sikerrel kecsegtető versenyeket, pláne, 

ha országok közötti jobb szereplésre méltatni. 
null nini milliiiMiuiiMHuilliimnmi 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

K E H R L I N G B É L A 

Az UTE csapata győzött a Kertész-vándordíj elő-
döntő küzdelmeiben a BBTE ellen 6:5 arányban. A 
mérkőzés, amelyet 5:3-as játék állással szakítottak 
félbe, a BBTE jívára a váratlanul jól szereplő UTE 
női pár döntötte el. Eredmények: Aschner, Baum-
garten—Bánó, Dériné 7:5, 7:5; Baumgarten, Szem-
rád—Dériné, Picfrerné 7:5, 6:3; Baumgarten—Dériné 
w. o. 

A szeptember 20-án meginduló nemzetközi ifjú-

Fötdvári versenyzők. 
1

 \ 

sági bajnokságok nagy érdeklődésnek néznek elébe. 
Vájjon az ifjúságunk fejlődött-e tavaly óta. A ver-
seny a felső margitszigeti MAC pályákon annak ren-
dezésében, dacára a rossz időnek, gyorsan halad. 

E héten kerültek lebonyolításra a csodaszép fek-
vésű pályán a BSzKRt-nak a házi bajnokságai. Az 
egyre erősödő BSzKRt tenniszezők szép sikerrel fej-
jezték be a szezont. Helyszűke miatt csak a helye-
zettek neveit közölhetjük. Eredmények: Férfi egyes: 
I. Pfaff, II. Szemeti, III. Sass L. és Markovits. Női 
egyes: I. Szemetiné, II. Sunaveta, III. Fenyőné és 
Marquise M. Férfi páros: I. Pfaff, Szemeti, II. Sass, 
Acsay, III. Markovits, dr. Selinkó és Szántó, Sass L. 
Vegyes páros: döntője a BEAC versenyek miatt el-
halasztódott. Pfaff, Marquise és Szemeti és neje van-
nak a döntőben. Kizárásos férfi egyes: I. Hirschen-
stein, II. Szíjjártó, III. Ifjú és Kovács. Kizárásos női 
egyes: I. dr. Selinkóné, II. Borgné, III. Schunawetz 
és Marquise kisasszonyok. 

A versenyre szebbnél szebb tiszteletdíjat, mintegy 
húsz darabot kapott a szakosztály, melynek igen jól 
sikerült estebéden kerültek kiosztásra. A ragyogó ki-
látású BSzKRt tennisznek erősödése a legjobb úton 
halad. 
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Golf-hírek 

Golfverseny Pöstyénben. 
Szeptember 10-én tartották meg az új pá-

lyán Pöstyén-fürdő idei golfbajnokságát, amely 

a szokott nemzetközi társaság részvételével 

folyt le. Részletes eredmény: 

Pöstyén fürdő bajnoksága. 
I. Mr. Hall Jones (New-York) 81 

I. Dr. Ryznar (Prága) 93 

III. Dr. May (Anglia) 95 

A győztes Lechner bolíviai konzul tisztelet-

diját nyerte. 

* 

A berlini őszi verseny. 
12-én befejeződtek az őszi utolsó nagy golf-

versenyek az alábbi fontosabb eredményekkel. 

Wannsee nagydíja: 

Vahl Rudolf, jim Goodwillie tréner, dr. Seenger 
Gyula és Picker Frigyes a MGC pályáján. 

dr. Misner István amatörfelvétele. 

Gról Zichy Kázmérné vándordíja: 
Értékes trófeával gyarapodott a Magyar 

Golf Club versenyein kiírásra kerülő vándor-

díjak száma. Gróf Zichy Kázmérné egy remek-

művű ezüst serleget ajánlott fel a clubnak a 

24 és azon felüli handicapszámú s még versenyt 

nem nyert játékosok részére évenként kiírandó 

versenyszámra. A vándordíj végleges elnyerése 

két egymásutáni vagy három sorrend nélküli 

győzelemhez van kötve. Aki a versenyen egy-

szer elindult, akkor is jogosítva van a követ-

kező kiírásoknál elindulni, ha közben versenyt 

nyert, vagy handicap-je 24 alá esett. A szép 

díj elnyerésének reménye bizonyára fokozott 

munkára fogja ösztönözni fiatal játékosgárdán-

kat s néni mulaszthatjuk el, hogy melegen üd-

vözöljük a nemes sportladyt, aki a díj alapítá-

sával nem csak önzetlen sportszeretetének, ha-

nem kitűnő sportérzékének is tanújelét adta. 

Reméljük, hogy a nemes példát mások is kö-

vetni fogják. 

1. St. Samek 80 + 84 164 

11. Gróf Reichenbach 83 + 83 166 

III. H. Samek 85 + 82 167 

IV. Reichert 91+91 182 

V. Windels 91+92 183 

Női nagydíj: 

I. Frl. Tag 8 9 + 90 179 

II. Frau Samek 92 + 102 194 

III. Frau Zahn 100+ 99 199 

Nyílt párosverseny. 

Elődöntők: 

H. Samek, St. Sainek—Cragg, Jones 7:5. 

Neill, gróf Reichenbach—Johnson, Thur-

ston 7:5. 

Döntő: 

H. Samek, St. Samek—Neill , gróf Reichen-

bach 5:4. 

Lengyel Menyhért, 
dr. Misner István amatörfelvétele. 
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Sportcikkek, fürdő ruházat, 

utazási 

cikkek 
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DUNLOP 
t e n n i s z l a b d a 

a magyar versenyek 
kiválasztott "labdája. 

A Lacoste által 
szerkesztett 

KAPHATÓ 
MÁR! 
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