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Külföldi versenyzők a Magyar Golf Club nemzetközi versenyén: Elissenné, Paul Bigli Magyarország és Ausztria
dán követe, báró Herzog, Madelaine v. Kuh, Wolfné, Lauber és H. v. Kuh
Poduba
felvétel.
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VENNISI ÉS CÍOti
Felelős szerkesztő

Szerkesztőség és k iadól ivatal

BUDAPEST, I , PAULER-U. 18
Telefon : 509-10,
A MAGYAR ORSZÁGOS

KEHRLING

Helyettes szerkesztő

V Á S Á R H E L Y I L. J E N Ő
LAWN

TENNISZ

MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER
10-én és 25-én.

BÉLA

Előfizetési di
Egész évre
Fel évre

SZÖVETSÉG

HIVATALOS

20 pengő
10 peogö

LAPJA

Old boy
Szeptember vége. A tennisz többé-kevésbé
csak a versenykiírás feltételei engedik sejtetni.
lezárta eseményekben dús esztendejét, a klubokMozgásuk, víg kedélyük,
pajkos
kacagásuk
ban megszűnt a lázas tréning. Unottan, álmosan
mind erre rácáfol. Mai blazírt ifjúság, ide kellézengenek a fiatal óriások a pályákon s nagylett volna jönnötök tanulni! Ha nem is játékot,
részt udvariassági, valamint
udvarlási játszde szellemet, lelkesedést s viselkedést. Itt nem
mákba kapcsolódnak. Isten veled szép nyár! —
hallatszott panasz bíró, pálya, labda ellen
s
gondolja az ifjúság — s bizony a természet is
még annyi kifogás, itt csak egyet lehetett haltéli álmára készülődik.
lani, „a másik jobb volt". Ifjak, százával kellett
volna sorakoznotok, hogy látA Margitszigeten haladva, a
hassátok az „öreg u r a k " küzszebbnél-szebb színekben pomdelmét s megtanuljátok, hogy
pázó fákat és bozótokat csoa sport főcélja a test erejének,
dálva, szintúgy meg kell állafrisseségének,
rugékonyságápítani a téli pihenőre való kénak konzerválása. Ezt itt telszülődést. Üresek a vendéglők,
jességgel láthattátok volna!
becsukott a Flóris, nem szól a
tejcsarnok megafonja sem az
Tóth Ede vitte el a győztes
árván maradt víztorony mellett,
dicső pálmáját. Ő került ki a
s megszűnt a Palatínus-strandtúlnagynak nem mondható meről messze hallatszó víg fürdőzőnyből győztesként, a döntőhad pajkos kacagása. Hulló faben Petri Líjost, a verseny főlevél, sárgult falevél . . .
rendezőjét győzve le. Harmadikok O r d ó d y Béla és vitéz
A nagy csendet csak a tenSzántó László voltak. Neveik
nisz pályák környéke, vagyis
már mind ismertek a magyar
az onnan kihallatszó, örömtől
sport történetében s Tóth Ede,
harsogó
kiáltások
szakítják
Tóth Ede a verseny győztese
ki megérdemelten nyerte a vermeg. AAÍ a z ?
Itt talán még
senyt, fiatal éveiben a büszke
d ü h ö n g az ifjúság nagy játékmagyar bajnoki címet is elhódította. Petri Lajos
kedve a gyönyörű, napsütéses őszi időben? De
nemcsak a szép második hely megszerzése miatt
nem, mégsem, ezek nem az ismert arcok, kiket
érdemli meg az elismerést, hanem főképen, mert
a szezon derekán láthattunk a labdát kergetni!
ő volt a nemes vetélkedés megteremtője. Mi csak
Nincs itt a megszokott szépszámú nézősereg
azt kívánjuk, hogy bár több ilyen lenne!
sem, s csak egy pár ifjú halad a pályák felé,
hogy megnézzék, mint mondják: a „Laci báA részletes eredményeket alant közöljük:
csit, a „Jáni bácsit", a ,,Fifi bácsit" stb. Miféle
Tóth E. (BLTC)—Reitter (MAC) w. o.; Pick
bácsik lehetnek vájjon ezek, kik ily fürgén sza(FTC)—Weín (MAC) 6:2, 6:0; dr. Bede (RAC)—
Filotás (MAC) 4:6, 6:3, 6:3; Petri (RTC)—vitéz
ladnak a salakpályán fel-alá?
Czihély (MAC) w. o.; Amberg (MAC)—dr. König
Old-Boy
verseny!
Verseny,
urak
ré(BLTC) 6:3, 2:6, 6:4; Mészáros E. (MAC)—vitéz
szére,
kik
már
elérték
a
45
esztendőt.
Simon (FTC) w. o.; Szántó (BBTE)—Seegner w. o.;
S hogy ők, —
kik fiatalos hévvel, küzTóth—Pick 6:2, 6:1; Ordódi—dr. Bede 6:4, 6:4;
deni tudással, lelkesedéssel, a legsportszerübPetri—Amberg 6:3, 6:1; Szántó—Mészáros 6:4, 6:1.
ben, vagyis teljes odaadással küzdenek az egyes
Elődöntő: Tóth—Ordódi 6:4, 6:0; Petri—Szántó 2:6,
labdákért, —
már
elérték ezt a korhatárt,
6:4, 6:2. Döntő: Tóth—Petri 6:1, 7:5.
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Wallis Meyers a világ legjobb tenniszezőiröl
Irta: Kelemen Ernő, lapunk

hollandiai

munkatársa

I.
Amszterdam,

szeptember.

A Daily Telegraph
hasábjain megjelent Wallis
Meyersnek,
a közismert angol tennisz-publicisztának nemzetközi ranglistája a világ legjobb tenniszezőiröl. Miután pedig úgy itt a kontinensen,
mint odaát Amerikában is, a napilapok szívesörömest veszik át a Daily Telegraph
hasábjairól
Wallis M eyers-nuk egy-egy tenniszé vadról szóló beszámolóját, a világ-ranglista futótűzként lesz ismerté a nemzetközi tenniszsport berkeiben é- —
alig hogy megjelent, már i« százféle megjegyzéssel, komentárral kísérik Wallis Meyers munkáját.
Bocsássuk elöljáróba, hogv a Wallis
Meyersféle erö-lista pusztán
az újságíró
magánvéle-

A Stolarow testvérek és Jung kisasszony

azután az angol tenni-zpublieista leginkább három napy versenyt, a párizsit,
a wimbledonit
és
a forest-hillit
veszi figyelembe, mikor összeállítja
nemzetközi ranglistáját. Tudjuk, ma már ez a
három nagv verseny nem lehet teljesen
irányadó ahhoz, hogy ezeknek eredményeiből igazságosan lehessen következtetni a leghíresebb tenniszezők egymáshoz viszon.vló játéktudására.
Vannak természeteden a Wallis Meyers listának más hibái is. Nem részi kellőleg
figyelemben
a szerző a Davis serlegért
folyó
mérkőzések
során elért eredményeket.
Nem számol kellően a különböző klíma-viszonyokkal
és az idén
még
egy
kardinális
hibába is nyilván
beleesett,
elfelejtett

Lengyelország
Mészáros

menye s nem a Nemzetközi
Lawntennisz
Szövetség megbízásából
készült.
Azonban a tenniszsport
világában óriási szerepet játszik, nemcsak azért,
mert Wallis Meyers már 1014. óta a legelismertebb tennisz szaktekintély, de — mert a Wallis
Meyerx-fr\e
lista figyelemig vételével
szokták
minden évben a wimbledoni bajnokságok csoportvezetőit kijelölni, sőt a párizsi, berlini, hágai és
forest-hillsi nemzetközi
bajnokságok
lebonyolításánál is arra tekintettel vannak.
Azonban nem kell sietnünk Wallis
Meyers
ranglistájával
szemben a —
kritikával.
Ilisz
maga a szerző elismeri, hogy a viszonyok
változásával évről-évre
körülményesebb
egy
igazságos
erő-listát
összeállítani
a tenniszaportban.
Annyi
a verseny, a nagytudású versenyzők annyi kis
versenyen is részt vesznek, s főleg annyi-féle
formát játszanak ki, hogy biz nehéz igazságot tenni
közöttük s megítélni, hogy ki a legjobb. Ezért.

képviselői a Tátrában
Károly

amatőr

felvétela

distingrálni...
a fű- és kemény pálya között.
A rosszmájúak azt. állítják, hogy erre az utóbbi
tévedésre Wallis Meyers-nek
ez idén
különösen
alapos oka volt. mert hisz ha a kemény pálya eredményeket szigorúan figyelembe vette volna, senimiképen sem juttathatta volna a kis cambridgei
diákot, Bunny
Austint
a világranglista kilencedik helyére.
Ez azonban már részletkérdés. Tekintsünk tehát először is magára, az 1929. évi világ-ranglistára. Wallis Meyersnek két utolsó ranglistája
egymás mellé állítva — itt következik:
1928.
1.
2.
3.
4.
5
6.

Cochet francia
Lacoste
„
Tildén amerikai
Hunter
r
Borotra francia
Lott amerikai

1929.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cochet francia
Ijacoste
„
Borotra
„
Tildén amerika
Hunter
„
Lott
„
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Austin angol
Hennesey amerikai
Morpurgó olasz
Hawkes ausztráliai

7.
8.
9.
10.

Doeg amerikai
Vau Ryn amerikai
Austin anglia
Morpurgó olasz

1028-ban 3 francia, 4 amerikai, 1—1 angol,
olasz és ausztráliai, 1929-ben 3 francia, 5 amerikai, 1 angol játékos szerepel Wallis Meyers ranglistáján. S ha pedig a „first ten"-bői
a
„first
five"-re tekintünk, feltűnik, hogy a francia
tenniszhegemónia
tökéletes,
mert hisz 0 esztendő
óta
először történik,
hogy a három világhíres
francia
matador foglalja
el az amerikaiak
előtt a „first
five" első három helyét! ük hárman ma is anynyira formájuk tetőpontján vannak, hogy —
írja Wallis
Meyers,
nehéz eldönteni, ki
közülük a legjobb, Cochet-e
vagy Lacoste'?
Lacoste
hazájának a bajnoka. A francia bajnokságban
megverte Cochet. A Davis-serlegért
folyó mérkőzések során nem játszott, mint ahogy
Wimbledonban sem startolt. A Lacoste-Cochet
mérkőzés
pedig vitán felül eldöntötte,
hogy
kettőjük
közül
technikailag
— Lacoste a jobbik. Cochet viszont
úgy Wimbledonban,
mint a Dav{.s--serlegért folyó
mérkőzések során triomfált. Sőt kétszer s mind a
két alkalommal pusztán három-szettes küzdelemben, megverte Tildén!,
Amerika 1929. évi bajnokát. Viszont, — sok gyenge formát is mutatott.
Amszterdamban például a hollandus
Tirnmer,
Dél-Franciaországban pedig az olasz
Morpurgo,
—csak egy hajszálon mozgott, hogy meg nem verték a világbajnokot. Az amszterdami m é c s eldöntetlen maradt, Cochet
nagy szét és garne
hátránnyal
távozott
a holland fővárosból.
Cochet-e
vagy Lacoste.. .. kit illet meg kettőjük
közül a
világlistán
való vezetésf
Ezt a problémát, nem
tudja Wallis
Meyers
megfejteni, pusztán azért
adja Cochet-nek az első helyet, mert a
wimbledoni
győztes számszerint
több nagyszabású
győzelmet
aratott az 1929. év folyamán
honfitársánál,
Lacoste-nál.
Borotra az 1928-as erő-lista ötödik helyéről
az 1929-es erő-lista harmadik helyére került, pedig Tildén ép úgy, mint 1928-ban, 1929-ben is
megverte Borotvát.
Ez az örökké víg francia bajnok azonban ez idén úgy Párizsban,
mint Wimbledonban a férfibajnokság döntőjébe került * míg
TMentől
kikapott, addig Lott-at s Huniért
megverte. Igaz, hogy Párizsban
a
Hunter—Borotra
mérkőzés alighanem az amerikai győzelmével végződik, ha az esti sötétség miatt azt félbe nem
kell hagyni.
A három francia tehát megérdemelten kerül
az 1929. évi tennisz ranglista élére. Abban sem
fog senki kételkedni, hogy a „first five" negyedik és ötödik helye Tildent
és Huntert
illeti
meg. Tildén, ki a legújabb hírek szerint is, többet nem fog Európában versenyezni, megnyerte
Amerika tenniszbajnokságát, ha nem is könnyen.

de biztosan vervén meg a döntőben
Huntert,
verte
Amerika
összes
reménységei:
Lott-ot,
Dcoeg-ot, Henneseyt.
AUisont s van Rynt,
ideát
Európában pedig csak a franciáktól kapott ki.
Alikor a Berlini Rot-Weis
Club pályáján, a
Davis-Cup
európai döntőjében láthattam
Tildent
a németek ellen játszani, a sajtópáholyban egyöntetű volt a vélemény, hogy a horihorgas BigBilit már nem annyira játéktudása,
mint inkább
kimondhatatlanul nagy versenyrutinja
tartja felszínen. S így ha igaz, hogy Tildén ekkor búcsúzott el a kontinens tenniszközönségétől, akkor
igazat kell adnunk Wallis Meyersnek,
hogy ez a
búcsú
a legjobb
pillanatban
történt,
mert
1930-ban az új világ minden
bizonnyal
Tildennél
veszedelmesebb
s játéktudásban
is jobb
erőkkel
fogja ideát képviseltetni
magát!
A van
Ryn-

Allison-pár
már az idén is verhetetlennek bizonyult Európában, odaát azonban a
Lott—Doeg
pártól kikaptak. K két párosból
kerül
ki 1930.
versenyeiben
Tildennél
is jobb amerikai
játékos
és pedig vagy a nagyon
gyors, de
rettenetesen
nyugodt
temperamentumú
van Ryn,
vagy az
európai pályán eddig még nem látott erős
ütésekkel rendelkező
— Doeg személyében.
Hunter, - ki
Porest
Hillsben
a döntőbe jutott, még ma is
jobb-© Lott-nál,
I)oeg-nk\ és van Ryn-nél,
erre a
kérdésre nehéz válaszolni s épen ezért nehéz vitába szállani Wallis
Meyers-e\
is, hogy miért
épen Hunternek
adta
ranglistájában az ötödik
helyet? Nyilván figyelembe vette Hunter
wimbledoni bajnokságát is amelyet a vegyes párosban, Wills kisasszony oldalán sikerült
elérnie.

TENNISZ

264

MOLNÁR BEI.A
angol

és francia

uriJinal

kü.önjégességtk

liuilapest,
EriltéM'kiinil 4.

itt nem keltett az idén Európában csalódást.
Nagyszerűen játszott a Davis-Cui>
döntőjében W imbledonban
is — „csak" Borotrától
kapott ki.
Doeg 1930-ban jön Európába. Azalatt azonban,
míg Tildén és társai az öreg földrészen versenyeztek, sorra nyerte az amerikai
versenyeket.
Van Rynt jól ismerjük. Ez a holland származású
amerikai páros-partner jé nél, Allisonnál
sokkal
jobb s feltétlenül ott a helye a „legjobb tíz" ranglistáján.
Az 1929-es listáról lemaradt
Hennesey
és
Hawkes.
Előbbi Wimbledonban
túl korán kieseit,
mondja Wallis Meyers, utóbbi pedig az idén
Európában és Amerikában nem versenyezett.
Már most Austin kilencedik és Morpurgo
tizedik helyéről kell szólanunk. Hallgassuk meg
előbb Wallis Meyerst.
Azt írja, hogy Austin
berlini és budapesti szereplését figyelembe vette akkor, mikor az 1928-as lista hetedik helyéről Austint az 1929-es. lista kilencedik
helyére helyezte.
De .viszont higyjék el neki, — kiált fel, hogy Budapesten, Berlinben —
nem az igazi
Austin
Hunny szerepelt!
S ezért a wimbledoni
formája
az irányadóbb, Wimbledonban
pedig mindenkit
megvert, akit egy kis szerencsével megverhetett.
Nincs igaza Wallis Meyersnek
Austint
illetőleg!
Mert a helyes megítélés szerint Austin a kemény
pályán távolról sem tudja
kifejteni
azt a tudást,
amit otthon, a füves pályán produkál.
Már pedig

•
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annak a tennisz-matadornalc,
aki a „legjobb
tíz'"
között szerepelni
akar,
otthonosan
kell
éreznie
magát egyformán,
füves és kemény
pályán
is.
Azonkívül
Wallis Mayers
egyszerűen
megfeledkezett
arról,
hogy
Kehrling
Béla, a mi nagyszerű bajnokunk,
nemcsak
hogy
Budapesten
fölényesen
verte az i f j ú cambridgeit,
hanem
Parisban is, sőt ott
Wimbledonban,
a füves pályán is, a második
szettben
gamet game
után
aratott Austin
ellen mindaddig,
míg a füvön meg
nem csúszott s fájós bokarándulással
fel nem kellett hagynia az Austin
elleni offenzívával.
Mindezt ugyan nem láttam, sőt nem is
Kelirlingtől
hallottam, hanem az angol lapokban
olvastam,
épen a Daily Telegraph
hasábjairól,
épen
Wallis
Meyers beszámolójából.
Sőt a világ-ranglista
szerzője akkor az európai lapokban is cikket írt
wimbledoni benyomásairól
s például
az
amszterdami
De Telegraafban
is elmondja,
hogy a
wimbledoni
angol közönségnek
ugyancsak
melege volt. mikor a
magyar bajnok második szettében
feltétlenül
jobbnak bizonyult
Austinnál
s úgy szerezte
egymásután a gammeket
Bunny ellen,
hogy ez a meccs s
ezzel Austin
Hunny wimbledoni
diadalútja
is, —
lepergettnek
volt
tekinthető.
És ilyen szépséghibája a Wallis Meyers ranglistájának az olasz Morpurgo
tizedik helye. Kissé
komikusnak is hangzik, amivel
Wallis
Meyers
megokolni igyekezett azt, hogy az olasz bajnokot
a „nagy tíz" közé felvette. Azt mondja: egyrészt
nem Morpurgon
múlott, hogy réfri formáját nem
csillogtathatta, hisz családi gyász miatt nem versenyezhetett elégszer, másrészt Dél-Franciaországban Cochet, Párizsban
pedig Tildent . . . .
majdnem megverte. Ez a ..majdnem" egy igen sokszor
előforduló érv Wallis Meyers indokolásában, ki ezt
előszeretettel használja különösen
akkor,
ha
kedvencéről, Morpurgo-ról
esik szó.
Az igazság pedig az, hogy sem Austin,
sem
Morpurgo
eddig nem mutatott
jelentősebb
játékformát,
sőt
eredményekben
annyit
sem ért el,
mint Kehrling
Béla, vagy alig jobb Kehrling
után
közvetlen
következő
játékosoknál:
l'renn-nél,
Moldenhauer-nál
Boussus-mx\,
és a japán
Ohta-nél.
Egy erősen kijátszott top-forma után a viszszaesés természetes következmény.
Austin
azonban idei karrierje hullámos történetében többször
is nem várt vereségeket Szenvedett. Morpurgo pedig a „nagy tornán", Wimbledonban
szinte még
lélegzethez sem jutott, mikor már is — az „indultak még" csoportjába került. Ezzel
szemben
a. magyar bajnok nemcsak
Wimbledonban,
de Párizsban és Budapesten
is olyan sikereket
aratott,
amit az egész világsajtó
sietett
feljegyezni.
A hölgyek táborában még több elégedetlenséget okozott Wallis Meyers idei ranglistája.
(Folytatása következik.)
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A meráni verseny előtt
Saját tudósítónktól.

Merán, 1929.

október.

Midőn e sorokat írjuk, még csak a nevezéseket zárták le és megejtettek a sorsolását KözépEurópa legutolsó legnagyobb versenyének.
Évek óta ezen a versenyen adtak még egy
utolsó találkozót a jobb versenyzők, hogy még
egyszer összemérhessék erejüket.

selik, akik éppen annyira kevéssé fognak tudni
beleszólni a küzdelmekbe, mint Deutschné,
Eisenmenger, Ellissenné vagy
a
spanyol
Pousné.
A férfi-párosban nagy küzdelmek várhatók,
mert igen sok egyforma erősségű pár van. A z
első negyedben Morpurgo—Stefaninak, az elődöntőig Lorenz, Heydenreich-en kívül nincs komolyabb ellenfele.

De nemcsak a legjobbak látogatják meg a
gyönyörű fekvésű Meránt, hanem a középerejü
Ígérkezett, mert eredetileg Borotra, Boussus, de
őszi napsugarat.
A z idei verseny különösen nagyszabásúnak
Ígérkezett, mert eredetileg Borotra, Boussos, de
Buzelet, Kozeluh és Menzel, valamint Miss
R y a n ís megígérte résztvételét. Azonban az
utolsó pillanatban Borotra, Buzelet, Kozeluh,
Menzel és Miss R y a n lemondott, sőt Boussus
stratja sem biztos.
í g y is azonban még elég erős mezőny marad. A z olaszokat Morpurgo. Stefani. Del Bono
és Dovelos, Németországot Froitzheim, Buss,
Kleinschrött, K u h l m a n n , Gramm és Jaeneoke.
Angliát Lee és Hughes, Ausztriát Matejka Artens. Eisler és Kinzel, Csehországot Malecsek
és Rohrer, Franciaországot Duplaix. Belgiumot
Burmán és Magyarországot Kehrling képviseli.
A sorsolás szerint az első negyedben Boussus. a második fordulóban Malacsek ellen kenik
a harmadikban pedig Matejka ellen. A harmadik helyért a győztesnek Lorenz vagy Bormann
ellen kell játszani.
A második negyedben Kehrlingnek már n
második fordulóban a fiatal Kuhlmann erős
ellenállást fog kifejteni, ha győz, ugv a következő ellenfele Kleinschrott,
azután
pedig
.Taenecke Hughes és Buss győztese lesz.
A harmadik negyedben Artens.
Stefani
győztese fog nagy küzdelmet vívni Hartz—Lee
győztese ellen az elődöntőbe való jutásért.
A z utolsó negyedben Duplaix és Rohrer
nem fogja tudni megakadályozni, hogy Froitzheim vagy Morpurgo ne juthasson az elődöntőbe. Ebben a részben van még a fiatal német
Cramm, aki állítólag meglepetést okozhat.
A legújabb értesülések szerint Morpurgo
lába nincs teljesen rendben és így nagyon könynyon lehetséges, hogy az egyesben nem játszik, ezek szerint a döntőben Kehrling—Matejka győztesét várjuk Froitzheim ellen.
A női egyesben a német nők dominálnak.
Friedlebenné, Schomburgkné, Rost és Kallmayer k. a. olyan erőt képvisel, hogy a négyes
döntőije csak véletlenül kerülhet még más is. A z
olaszokat a fiatal Mecohi és Lewi bárónő és u
lengyeleket Dubienska és Jedzrejovska képvi-
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A második negyedben Lee—Hughes angol
pár van, amely nagy küzdelmet fog vívni dr.
Kleinschroth, Cramm és Artens. Salm győztese
ellen.
A harmadik negyedben
Duplaix—Aschliman, dr. Buss—Kuhlmann és Froitzheim
Kehrling-párok fognak az elődöntőbe való jutásért küzdeni.
A negyedik negyed legerősebb párja a Matejka—Malecsek, de Hartz Jaenecke oly jól
összejátszott pár, hogy könnyen okozhat meglepetést. Ha meglepetések nem történnek, úgy a
döntőben Morgurgo—Stefani-pár kerül Froitzlieim és Kelirling-pár ellen.
A többi versenyszám még nincsen kisorsolva. A meráni verseny eredményeiről a következő számban fogunk beszámolni.
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Amerika
Amerika
férji egyes bajnokságait
Forest-Hillsben tartották meg. Nagy kérdés volt tisztázandó,
vájjon Tildén kiöregedett-e? És Hunter? Vájjon
a várva-várt amerikai utánpótlás méltó-e már Tildén
örökére. Az alábbiak gvors egymás után válaszolnak
a nagy kérdésekre.
Kilencvenes mezőnyből, hatot kivéve, mind amerikai játékos. Tehát a tenniszvilág harmadik legnagyobb bajnoksága lezsugorodott honi bajnokságra.
Az európai extra klasszis, Austin kivételével, teljesen
hiányzott. Az amerikai bajnokság elesett mértékadó lenni a világ ranglistára. Magából a mezöny-
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bajnokságai
Oriffin üti ki a további küzdelmekből (2:6, 8:6, 6:1,
6 4). A harmadik fordulóban igen nagy küzdelemre
készteti Tildent a tavalyi ifjúsági bajnok Shields (2:6,
6:1, 14:12, 6:4). Tildén nem vette komolyan ellenfelét, amelyért a sportszerető közönség tüntetést rendezett ellene. A tüntetés szokatlan nagy lett, úgy hogy
a játékot abba kellett hagyni és csak a szövetség elnökének sikerült a haragot lecsillapítani. A következő fordulóban kiesik az utolsóelőtti külföldi, Abe, akit
Ryn imponálóan győz le, 6:3, 6:0, 6:0. Austin legyőzi nehéz öt szettes küzdelemben az egyetemi
bajnokverö Feiblemannt, 2:6, 5:7, 6:2, 6:1, 6:1,
ez mintegy a hattyúdala is. Elvérzett a nagyszerű
tempóban haladó Doeg ellen, szettnyereség nélkül
6:4, 6:4, 6:3. Az utolsó nyolc közt véreznek el a szépen szereplő Dawis Cup pár tagjai. Allison-t Mercur
6:4, 6:8, 6:4, 6:3 veri ki és Ryn-t a győztes Tildén
küzdelmes négy szettben 7:5, 2:6, 9:7, 6:2. Huntert
szép győzelme Williams felett, juttatta az elődöntőbe (6:0, 6:3, 6:4). Tehát maradt Hunter, Mercur,
Tildén, Doeg. Történetesen, ha ez megfordítva áll és
Doeg a mezőny másik felén van, Hunter oldalán,
akkor talán más is lehetett volna a bajnokság sorrendje, de így, dacára pompás formájának, meg kellett Tildén hetedszeri bajnoksága előtt hajolnia. Szemet gyönyörködtető szép küzdelem volt a Tildenellenesek számára, akiknek tábora érthetetlenül egyre
szaporodik. Nem egyszer
meleg
helyzetet teremt a tizenküencesztendös Doeg. 4:6, 6:2, 2:6, 6:4,
6:3. Hunter feltartva négy szettben győz. Minden dicséretet megérdemlő öt szettes küzdelemben lett
Tildén újra Amerika bajnoka, legyőzve Huntert 3:6,
6:3, 4:6, 6:2, 6:4 arányban.
*

Paksyné
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a

Tátrában

bői tizenhat játékost vettek ki. Az amerikai első tizet
és a vendég hatot, tehát Austin, Farquharson, Olliff,
Avoryt, a japán Abet és a kubai Upmant. Az első
forduló mindjárt meglepetéssel szolgált. A bajnokságokban oly jól szereplő Farquharson kikapott, a ranglistán 31-nek helyezett Dawson-tól.
Mangin vereséget szenvedett a 33-ik helyezettől,
Jonestöl. A második fordulóban Lott veresége Allisontól a meglepetés (3:6, 3:6, 6:3, 5:7), nemkülönben
az idei föiskolabajnok Bell veresége Feiblemann-tól
(2:6, 6:1, 6:4, 4:6, 6:2). Ranglistaarány 11, illetve
32. Itt véreznek el az angolok is, Austint kivéve.
Olliff három szettben kap ki, a ranglistán még
nem szereplő Millen-töl (6:0, 9:7, 6:3), mig Avory-t

Amerika férfi páros és vegyes páros
bajnokságai,
amelyeket a Boston melletti Chestmot Hill-ben tartotak meg, számos meglepetéssel szolgáltak. A legnagyobb meglepetés at Európában nagyszerűen szerepelt és világbajnokságot nyert Allisson—Van Rynpár veresége a középdöntőkben az egyetemi bajnok
Bell—White pártól 6:4, 4:6, 6:4, 4:6, 8:6 arányban.
Tildén—Hunter az 1927. évi bajnokpár felküzdötte
ugyan magát az elődöntőig, de ott meg kellett az ez
évi bajnok Lott—Doeg pár előtt hajolniok, akik szédületes tempót kezdenek és, ha ez lehetséges, a mérkőzés végére, még csak fokozták 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.
A nemzetköziséget az angol Austin—Olliff pár képviselték sikertelenül, Coen, Coggeshall verték ki a
további küzdelemből, mindvégig bizonytalan kimenetelű játékban 6:2, 2:6, 1:6, 16:14, 6:2. Tildenéknek
erősen meg kellett dolgozniok és öt szettre menni a
nálunk is előnyösen ismert Farqharsonnal és Manyin
ellen (6:1, 6:2, 3:6, 3:6, 7:5), hogy győzzenek. A
döntőben a fiatal Bell szemkápráztatóan szép játékot
mutatott. Lott—Doeg szettveszteség nélkül nagy küzdelemben győznek 10:8, 16:14, 6:1 arányban. Végeredmény. Elődöntő: Lott, Doeg—Tildén, Hunter 7:5,
6:8, 3:6, 6:3; Bell, White—Coen, Coggeshall 7:5, 3:6,
6:3, 6:1. Döntő: Lott, Doeg—Bell, White 10:8,
16:14, 6:1.
A vegyes páros bajnokságban ismét bebizonyosodott, hogy az angol hölgyek nagyszerű páros játéko-
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sok és felette állanak még az amerikaiaknak js. Győztes lett az amerikai—angol pár Nuthall—Lott, akik
a Covell—Austin párt utasították két szettben a második helyre 6:3, 6:3. Érdekesebb eredmények:
Watson, Oliff—Jacobs, Allison 8:6, 5:7, 11:9 a mérkőzés végig nyilt volt és a jobban összeszokott angol
pár végül is diadalmaskodott. A győztesek az elődöntőben a bajnok pártól estek ki a további küzdelemből. Nuthall, Lott—Watson, Olliff 6:3, 5:7, 6:1;

Sheperd-Baron—Farquharson pár is kitett magáért
és a favorit Mallory—Tildén párt ütötte ki a játékból két váratlan gyors szettben 8:6, 6:2. Sikeres szereplésüket azonban a Covell, Austin pár ugyancsak
megnyirbálták a kétszer 6:2-es győzelemmel. Végeredmények. Elődöntő; Nuthall, Lott—Watson, Olliff
6:3, 5:7, 6:1; Covell, Austin—Shepherd-Baron, Farquharson 6:2, 6:2. Döntő: Nuthall, Lott—Covell,
Austin 6:3, 6:3.

Magyarország junior
Szeptember végén rendezte meg a Magyar Atlétikai Club az immár tradicionális juniorbajnokságot.
A juniorbajnokság a tennisz minden évi vetésének az
aratása. Hogy sikerült az aratás? Közepesen. A verseny sok örvendetest és sok szomorút is hozott felszínre.
A mezőnyök a tavalyival szemben számbelileg
visszafejlődést mutattak, ellenben qualitás tekinteté-

Az

Ifjúsági

bajnokság

rangú velejárója minden igaz sportembernek. Az ütéseken kívül ezt is meg kell tanulnia minden egyes játékosnak. A nagyság útja a szerénység!
A női játékosok ellen ilyen tekintetben semmi
panasz nem fordult elő s ez biztató a jövő versenyek
rendezőinek.
nézzük most sorba, hogy mit is mutatnak az
egyes számok.

résztvevői

ben a női egyes kivételével nagy haladást tapasztalhattunk. A férfi egyesben különösen legelsörangú mezőny gyűlt össze s a játékok magas nívóját csak a
rendületlen buzgalommal sivító északi szél rontotta el.
A férfi egyes mezőnye a tavalyival szemben már
annyiban is nagy fejlődést mutatott, hogy könnyű
mérkőzés igen kevés volt. A győzteseknek nemcsak az
utolsó fordulókban kellett komolyan küzdeniök, mint
tavaly.
Fegyelmezettség és sportszerűség
tekintetében
azonban fejlődést az idén sem láttunk. Mindenki kreknek képzeli magát, mindenki jogot formál arra, hogy
ideges és sajnos, gyakran neveletlen legyen. Ifjú barátaink a tennisz az sport s a sportban ugyan az
eredmény a legfontosabb, de az úri viselkedés is első-

bajnokságai

Marx

Tibor

amatőr

felvétele

A férfi egyes mezőnyében a kivettek voitaK liabrovitz, Aschner, Ellissen és gróf Zichy, kik meg is
feleltek a bizalomnak, mert az utolsó négyet ők alkották. A mezőnyben találjuk még Adler, Vészi, Károlyi, Schweiger, ifj. Szalay, Majoros, gróf Szapáry
neveit, kik az elsőknek is méltó ellenfeleik voltak.
Adler kipróbált biztonsági játékos, kár, hogy az
osztrák
juniorbajnok Ellissen elleni küzdelmében
idegei felmondták a szolgálatot. Ifj. Szalay az ismeretlenség homályából bukkant elő s Ellissen csak három szettben tudta megverni az elsőrangú tehetséget
sejtető játékost. Károlyi nem állt ki ellenfele ellen,
szintén nem sportszerű jelenség. Nem szabadna ilyesminek előfordulnia. Schweiger Adlertöl kapott ki.
Majorost gróf Zichy kényszerítette térdre, gróf Sza-
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páryt pedig Aschner verte meg. Aschner az UTE
fiatal krekje az elődöntőben gróf Zichyt verte 6:4,
3=6, 8:6-ra.
Győzelme nem volt meggyőző, mert Zichy a legszebben kidolgozott, könnyű labdákat idegeskedte el
s ha kicsit megfontoltabban játszik, övé a mérkőzés.
Aschner volt a mezőny legbiztosabb tagja, de a legszebb, legmodernebb tenniszt gróf Zichy játszotta,
akinek nagyszerű tehetsége most kezd kibontakozni,
ütéseinek s játékának szelleme alapján öt illette
volna meg az első hely. A másik oldalon Gabrovitz
Ellissent gyűrte le 6:3, 0:6, 7:5-re. Győzelme az osztrákjunior bajnok ellen enyhíti Aschner ellen elszenvedett
vereségét. Ellissen nagyszerű ütésekkel operáló játékos, akiből azonban hiányzik a küzdenitudás. Gabrovitz betegen is nagyobb energiával
küzdött.
A döntőben aztán gyámoltalanul s rosszul játszva,
kikap Aschnertől 6:3, 6:3-ra s így Aschner idei szép
eredményei csokrába leszakította a legszebb rózsát
is, az ifjúsági bajnokságot.
A női egyes mezőnye mennyiség és minőség tekintetében is elmaradt a tavalyitól. A védő Riboli
nem indult, Lates Csilla Debrecenben volt s így a
feltörő fiatalságnak nyilt tere maradt. A
győztes
Havassy 16 éves kora dacára is kiforrott stílust s
minden tekintetben kitűnő versenyzőt mutatott. Látszik rajta, hogy Angliában nevelkedik s az onnan hozott nöi tenniszkultura a többiek fölé emelte. A tehetséges Sárkány Lilii volt első ellenfele, akit küzdelem
után 6:3, 6:4-re győzött le. Sárkányról is fogunk még
hallani. Második ellenfele a tehetséges kis Petri volt,
akit 6:4.6:0-ra, niíg az elődöntőben Farkas Pannit
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5:7, 6:3, 6:2-re győzte le. A döntőt Halász Baba ellen
fölényesen 6:4, 6: l-re nyerte. A másik oldalon nagv
meglepetésre Raksányi Sári legyőzte az egész mezőnyben legszebb ütéseivel magasan kiemelkedő gróf
Szapárv Mariennet 0:6, 6:4, 8:6-ra. Gróf Szapáry,
ha ütéseit küzdöképességgel is párosítja s egy kis
versenyrutint szerez, a legjobb magyar hölgyjátékos
lehet. Raksányi Sárit az ő legyőzése dicséri legjobban.
Halász Baba Tóth Macát 7:5, 6:l-re, majd Raksányit
7:5, 6:0-ra verte.
A férfi páros elsőrangú párok sok vaskos meglepetést hozó küzdelme volt. A döntőben Károlyi—
Adler győztek 6:4, 8:10, 6:4-re Gabrovitz—Zich\
gróf ellen. Győzelmüket Gabrovitz rossz napjának
köszönhetik. Legjobb a négy ifjú között Adler volt s
csak aztán jött Zichy, aki elsőrangú dolgait szarvashibákkal rontotta le. Gabrovitz—Zichy az elődöntőben Majoros—Aschnert verték 6:4, 6:3-ra. Károlyi—
Adler Schweiger—Kohlt 8:6, 6:3-ra. Schweiger—Kohl
óriási meglepetésre megverték a favorit Ellissen gróf
Szapáry párt 6:4, <J:7-re. Schweiger—Kohl hátulról
játszva verték meg hálózó ellenfeleiket, akik a hálónál néha a legkönnyebb labdákat is elhibázták.
A vegyes párost gróf Zichy—Sárkány nyerték a
döntőben Szapáry testvérek ellen 0:6, 6:4, 6:4-re. Az
eredmény szintén nagy meglepetés. Mind a két pár
nagyszerű játékosokból állott. Szapáry testvérek az
elődöntőben Aschner—Petryt győzték le 6:0, 6:4-re.
gróf Zichy, Sárkány—Sztamoray, Leitner Mancit
6:1, 6:4-re.
A verseny sikere és gyors lebonyolítása a körültekintő ós fáradhatatlan rendező Jankó Jóska erdeme.
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A Munkács Lavvn-Tennisz Club szeptember
27., 28. és 29-én rendezte versenyét, amelyen
Munkács város bajnokságai kerültek eldöntésre.
A négy évi szünet után megrendezett verseny szépen sikerült. A tiszti étkező ideálisan
fekvő, szép pályáin lefolyt versenyen néhány kivétellel Ruszinszkó valamennyi jelentősebb játékosa résztvett.
A férfi egyes bajnokságban 32 induló közül
első lett Pelikán dr. (CSK) Ungvár, aki kimagaslóan a mezőny legjobb játékosa volt és valóban
szép játékkal, megérdemelten jutott a bajnoki
címhez. Második Káse (LTC) Munkács. Harmadikok: Horeys dr. (CSK) Ungvár és Zapletál
(LTC) Munkács. A beregszászi Kertész katonáskodása, Székely Pál gyásza miatt nem indult.
Munkács hölgybajnokságát Zapletálné nyerte,
aki a döntőben nagy meglepetésre megverte a
kevés tréninggel rendelkező Böhm Blankát (UAC)
Harmadikok: Barkász Vali (UAC) és Káséné
(LTC) Munkács. Barkász Vali az (UAC) ifjúsági
játékosa szépen fejlődik.
itt nem volt teljes a mezőny, Lux Baba,
Schmidtné Kerekes Vera (UAC), Kont Anni Beregszász és a nagyszőllősi Grosz Manci részvételével más lett volna az eredmény.
A vegyespáros bajnokságot Prchala tábornokné—Pelikán dr. pár nyerte. Második lett a
Böhm, Blanka—Székely Gy„ Levente (UAC) pár.
Harmadikok: Pejse dr.-né (LTC)
Munkács—
Horeys dr. (CSK) Ungvár és Zapletálné, Káse
(LTC) Munkács.
A férfipáros bajnokság a favorit Pelikán—•

Gramofonok,

Sailer György pár vereségével végződött, akiket
igy a Horeys dr.—Káse pár megelőzött. Harmadikok: Tomcsányi Béla—Székely Gy. Levente
(UAC) és Kosztka Szolyva—Subrt. A negyvenen
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Aschner
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a 3-ik és 2-ik helyezetlek.
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jóval felül járó Kosztka stílusos, eleven játéka
bizonysága annak, hogy az észszerű, egészséges
sportolás nincs korhatárhoz kötve.
A rendező egyesület kifogástalanul látta el
feladatát és a győzteseket és helyezetteket értékes, művészi plakettekkel jutalmazta.

gramofonlemezek
Rózsavölgyinél,

Szervita-tér 5.

I A téli szezonban a „Tennisz és Golf'
I
a si sport eseményeivel is foglalkozik.
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Belföldi hírek
I

Blke nyerte a Kertész
vándordijat
6:5 arányban. (Az előállók a BLKE tagjai.)
Brandenburg—Aschner K. 4:6, 1:6; dr. Hegyessy—Leiner
6:3, 2:6, 2:6; dr. Szenthe—Weisz 6:1, 6:1; dr.
Hegyessy, Bartus—Aschner, Weisz 6:4, 6:1; dr.

Hotel

ASTORIA
Sportemberek kedvelt
szállója.

0
A Magyar Athletikai Club
tagjainak téli találkozóhelye.

GOLF

fmmmm

II

A MAC csapata nyerte ez idén is a csapatbajnokságot
A tartalékos bajnokcsapat ellen sokan erős küzdelmet vártak a BLKE részéről. A MAC csapata kevésbbé érezte Kehrling és Krencsey Mady távollétét,
mint a BLKE Paksyné hiányát. A részletes eredményeket alant közöljük s egyben megjegyezzük, hogy
az egész Kertész csapatverseny részletes méltatására
legközelebbi számunkban visszatérünk. A késői időpontra tolódott döntő igen gyenge nívójú játékot hozott s bizony rossz oldalán világította meg a magyar
játékosgárdát.
Kirchmavr (MAC)—dr. Hegyessy (BLKE) 6:4, 3:6,
6:4; Krepuska (MAC)—dr. Szentey (BLKE) 2:6, 6:0,
6:2; dr. Péterv (MAC)—Brandenburg (BLKE) 6:2,
6:2; Brandenburgné (BLKE)—Lates (MAC) 7:5, 7:5,
a verseny legnagyobb meglepetése. A BLKE-hölgy kiváló játéka kellemesen tünt fel a tréningenkívüli, rossz
formában levő Lates mellett. Kirchmayr, Krepuska
(MAC)—Silbersdorf, dr. Szentey 6:4, 7:5; Kelemen, dr.
Pétery (MAC)—dr. Hegyessy, Bartus 6:4, 6:2; dr. ;
Pétery, Gönczné (MAC)—Silbersdorf, Schréderné
3:6, 7:5, 6:4. Nagy küzedelem után győz a jobb formában levő pár a favoritok ellen. Schréderné, Halászné (BLKE)—Gönczné,* Bozsikné 8:6, 6:3.
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CrémanfRosé
Transylvania sec
Schréderné—Baumgarten 6:2, 6:4; Paksyné—Szemrád 6:0, 6:1; dr. Schréderné, Paksyné—Baumgarten,
Szemrád 6:4, 6:1; dr. Hegyessy, Paksyné—Leiner,
Szemrád 3:6, 6:0, 6:2.
Legutóbbi számunkban a debreceni verseny beszámolójához tévesen a mátyásföldi verseny döntőjének résztvevőiről készült felvételünk került.
Klubközi meccs. MTK—Sparta 5:4. Legjobbak:
Grünfeld, Molnár, Soor, Deutsch, Hoffmann.
Csapatmérközés.
Az MTK csapata 8:3 arányban
legyőzte a III. ker. TVE tenniszegyüttesét.
Károlyi győzött. A gödöllői tenniszverseny férfi
egyes számát annak idején Károlyi MAC nyerte, aki
Pfaffot 6:4, 2:6, 6:4 arányban verte.
Háziverseny.
Vasárnap fejezte be a DFC tenniszszakosztálya ezévi nagysikerű bajnoki háziversenyét,
amelynek eredménye a következő: Férfi egyes: 1.
Majoros István, 2. Korner Pál, 3. Bányai Pál és Berczeller Oszkár. Férfi páros: 1. Berczeller Oszkár—
Frankfurter Leó, 2. Majoros István—Schick László,
3. Ladányi Lóránt—Korner Pál és Bányai Pál—Grunbaum Miklós. Nöi egyes: 1. Benedickt Edna, 2. Vajda
Béláné, 3. Bodor Babi és Ellinger Eliz. Vegyes páros:
1. Majoros István-—Forgács Sári, 2. Berczeller Oszkár—Havasy Zsuzsi, 3. Dárday Gábor—Vajda Béláné
és Frankfurter Leó—Bánd Istvánné. A dijakat ünnepélyes bankett keretében osztották ki a Britanniaszálló különtermében.
*

00

MAC 11—BLTC.
Jól sikerült klubközi versenyt
rendezett a MAC és a Budapesti Lawn-Tennisz Club.
A MAC ll-ik csapata nagy fölénnyel győzött a tehetséges, de kevés rutinnal rendelkező tenniszklubisták
felett.
Ime az eredmények:
Weíner—Tóth 6:4, 6:4; Laczay—Eckhardt 6:4,
6:2; Bayer—Cséry 6:3, 4:6, 6:1;" Vásárhelyi—Oláh
6:2, 6:4; Hardy— Pucher 6:0, 6:1; Heinrich—gr. Hunyady 4:6, 6:0, 7:5; Bozsikné—Létayné 6:2, 6:3;
Oláhné—Beöthy 6:4, 6:4; Weíner, Hardy—Eckhardt,
Oláh 6:2, 1:6, 6:1; Bayer, Laczay.—Heinrich, gr. Széchen 6:1, 7:5; Károlyi, Vásárhelyi—Cséry, Szunyogh
6:1, 6:0; Létayné, Oláhné—Beöthy, Bozsikné 10:8,
6:4; Weiner, Bozsikné—Eckhardt, Létayné 6:2, 6:0;
Vásárhelyi, Beöthy—gróf Széchen, Oláhné 6:4, 9:7.
A BSzKRt tennisz-osztálya
szíves meghívására a
Magyar Athletikai Club egy csapata, Kehrling, Kelemen, Krepuska és Vásárhelyi folyó hó 1-én a
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BSzKRt gyönyörű új sporttelepén bemutató mérkőzéseket játszott, részint egymás közt, részint a
BSzKRt legjobb játékosaival Szemethivel és Pfaffal
kombinálva. Győzött Kehrling—Vásárhelyi pár Kelemen—Krepuska ellen 6:2, 6:4, 6:2-re, majd Kehrling
—Szemethy pár Kelemen—Pfaff ellen. Kehrling és
Kelemen szemkápráztató ütéseket mutattak be a szépszámú közönségnek.
A játék után megnézték a gyönyörű sporttelepet,
majd a BSzKRt uzsonnával látta vendégül a játékosokat. Az uzsonna a legjobb hangulatban éjfélig
húzódott.
A MAC második gárdája szép győzelmet aratott
az OTE jóképességü csapata ellen.
Részletes eredmények: (Az előlállók a MAC játékosai.)
Szalay L.—Szombathelyi 3:6, 3:6; Károlyi—Briglevics 4:6, 8:6, 6:1; Faragó—Fiala 6:2, 4:6, 5:7;
Bánó Gy.—Jancs G. 6:4, 6:0; Nagy I.—Varga Gy.
6:1, 6:0; Hertelendy—Mauthner 6:0, 6:0; Hock K.—
Hoffer A. 6:0, 6:2; Végh Pál—Horváth 6:2, 7:5; Bozsikné—Vargáné 7:5, 3:6, 6:4; Szalberné—Fialáné
6:2, 6:3; Farkas P.—Stercz M. 6:1, 6:0; Rakssányi
S.—Nagy I. 7:5, 6:1; Károlyi, Hock—Szombathelyi,
Mauthner 6:2, 7:9, 1:6; Faragó, Nagy—Fiala, Briglevics 7:5, 3:6, 6:2; Bánó, Szalay—Hoffer, Varga 6:2,
6:4; Doby, dr. Hertelendy—Jancs, Rétéi 1:6, 6:4, 6:4;
Károlyi, Bozsikné—Szombathelyi, Vargáné 3:6, 4:6;
Faragó, Szalberné—Fiala, Fialáné 7:9, 2:6; Bánó,
Rakssányi S.—Varga, Stercz M. 6:3, 6:1; Nagy I.,
Farkas P.—Mauthner, Nagy I. 6:4, 6:4; Bozsikné,
Szalberné—Vargáné, Fialáné 6:3, 6:2.
*

A Gödöllői MOVE háziversenye.
A szépen sikerült
versenyt most fejezték be. Eredmények: Férfi egyijs:
1. Lázár László, 2. Göttinger Károly, 3. Kriesch Aladár. Női egyes: 1. Gözsi Irén, 2. Bendenritter Elly,
3. Alberti Bibi. Férfi páros: 1. Kriesch—Szvoboda,
2. Lázár—Horváth, 3. Göttinger—Szentgály. Vegyes
páros: 1. Lázár—Bendenritter, 2. Szengáíy—Csermák,
3. Szőke—Alberti és Szvoboda—Gözsi Jolán. Kezdők
versenye: 1. Szüts, 2. Alberti.
*

Klubközi mérkőzés.
Pénzügyi Tisztviselők SC—
Hungária Közművelődési Egyesület 9:8. Győztesek:
Surman, Sonnert, Gelényi, Lepter. Wettstein Nusi,
Virányi Lenke, a Sonnert—Virányi Lenke pár és a
Surmann—Wettstein Nusi pár HKE, illetőleg: Barabás, Muzsnay, Rendessy, Farkas Gitta, a Barabás—
Piinkösti, a Muzsnay—Gráf, a Szerdahelyi—Rendessy, az Almay— Hajdú és a Hajdú—Hajduné pár
PTSC.
*

Az Erzsébet LTC meghívásos versenye. Az ELTC
jól sikerült meghívásos tenniszversenyének eredményei: Férfi egyes: 1. Vészi László Spárta, 2.
Schweiger Béla MAC, 3. Spiró Miklós ELTC és
Makrai László Spárta. Női egyes: 1. Pintér Mária
Spárta, 2. Pintér Zsuzsi Spárta, 3. Weinréb Magda
ELTC és Székely Bözsi AT. Férfipáros: Vészi—
Makrai Spárta, 2. Wilheim—Michel Unió, 3. Steiner—
Neufeld Unió. Vegyes páros: 1. Makrai—Pintér Zs.
Spárta, 2. Ormos—Weinréb M. ELTC, 3. Michel—
Reisz Unió,

A Pénzügyi Tisztviselők
SC háziversenye.
Eredmények: Férfi egyes: 1. Pünkösti László. Kezdők: I.
Riemer Miklós dr. Női egyes: I. Stichleutner Olgi.
Kezdők: 1. Donhoffer Berta. Férfi páros: 1. Rendessy—Szerdahelyi. Vegyes páros: 1. Muzsnay—
Muzsnayné.
PEAC—KTSE
5:3. Klubközi mérkőzés. Részletek:
Hollós, Nagy II.—Teveli, Csehy 6:1, 1:6, 7:5; Bittera, Pálfíy—Csajági, Hányi 6:2, 6:4; Nagy 1.—Mayer
5:7, 2:6; Nagy II.—Teveli 6:1, 8:10, 6:4; Páffy—
Rédey 7:5, 6:3; Bittera
Csajághy 6:3, 6:3; Hollós—Németh 0:6, 6:8; Molnár—Csehy 3:6, 6:2, 3:6.
Az elölirottak pécsiek, a második helyen Írottak kaposváriak.
*

Az Elektromos
Müvek házi tenniszbajnoksága az
alábbi eredményekkel végződött. Férfi egyes: 1. Bánlaky Zoltán, 2. Steczovits, 3. Schweigstill és Perneszky. Női egyes: 1. Bódis Etel, 2. Horváth Erzsi.
Férfi páros: 1. Bán—Lenhard, 2. Rácz—Sschweigstill.
Férfi egyes kezdő: 1. Kosztelnik Sándor, 2. Kaszap,
3. Herzberger. Női egyes kezdő: I. Izsák Ida, 2. Maczek Vilma. Férfi páros kezdő: 1. Kosztelnik—Winkler, 2. Kálóczy—Kaszap.
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A BLKE Veszprémben.
A BLKE több kiváló játékosa— Schréderné, Silbersdorff László, Hegyessy,
Bartus, Schréder — Neuhold főtitkár
kíséretében
Veszprémben volt, ahol a Veszprémi MOVE meghívása folytán a veszprémi és a zalaegerszegi
MOVE játékosaival mérkőzött. A meghívásos számok eredményei: Férfi egyes:
1. Silbersdorff
BLKE, 2. Hegyessy BLKE (6:2, 6:3), 3. Schréder és Bartus. Női egyes: 1. Schréderné BLKE, 2.
Csákány Lucy V. MOVE (6:3, 6:0). Férfi páros:
döntőben: Hegyessy, Bartus és Silbersdorff, Schréder. Vegyesp áros: 1. Silbersdorff Ferenc V. MOVE,
Schréderné BLKE, 2. Silbersdorff L. BLKE, Csákánv
Lucy V. MOVE (6:4, 1:6, 6:1).
*

Befejeződött
az NTE tenniszversenye.
A Nemzeti Torna Egylet a Népligetben rendezte szezonzáró
házi tenniszversenyét, melynek eredményei a következők: Férfi egyes kizárásos: 1. Dr. Harajda András,
2. Halász Dezső, 3. Tomcsó Miklós. Női egyes: 1.
Molnár Ibolyka, 2. Maschek Klári, 3. Bánovszky Erzsébet. Vegyes páros: 1. Molnár Ibolyka—dr. Harajda András, 2. Maschek Klári—ifj. Szuk Géza, 3.
Hochschild Aranka—Tomcsó Miklós. Férfi egyes nyilt
.verseny: 1. Krepuska Tibor, 2. Péter Dénes, 3. dr.
Harajda András. Férfi páros: 1. "Krepuska Tibor—
Péter Dénes, 2. Kolozsvári *Béla—dr. Harajda András.
A német szövetség meleghangú
levélben
mondott
köszönetet a MOI.Sz-nak a magyar bajnoki verseny
német játékosainak szívélyes vendéglátásáért. A jugoszláv szövetségtől is levelet kapott a MOLSz, melyben a jugoszlávok Kehrling és Baumgarten Magda
zágrábi indulásáért mondanak köszönetet.
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innen-onnan

Az ifjúsági bajnokságon történt. Gyönyörű,
Kékszemű baba jött ki a páros döntőre az etiyik
résztvevő kedvéért. A döntő lezajlott s a következő vegyes páros elődöntőt már unottan nézte.
— K i k játszanak? — kérdezte.
— Szapáry gróf és Szapáry grófnő! . . . — volt
a felelet.
— Férj és feleség? - . .
*

Kehrling Meránban a párost. Froitcheim-mal.
míg a vegyes párost Frl.
* Rost-tal fogja játszani.
Aschner Pál tanulmányútra, Norvégiába utazott.
A téli szezonban lapunk a si-sport eseményeivel is fog foglalkozni.
*

Horvátország—Bácska
tenniszversenyt játszották
le vasárnap Zágrábban a Hash-pályán. A meccs Horvátország 9:2 arányú győzelmével végződött. A
bácskai csapatban indult Balázs Iván is és Schaffertöl 6:1, 6:3, 6:4 arányú vereséget szenvedett. A bácskai
női egyest Schráger Liiy és a férfi párost Csernojarov—Flaman pár nyerte.
*

Hollandia—Belgium
19:5. Az országok közötti
csapatversenyt nagy fölénnyel nyerte hollandi, dacára
annak, hogy Dilmer—Kool nem játszott. A belgák
közül hiányzott Washer cs Lacroix.

„FLEET-FOOT"
a legtökéletesebb

tenniszcípő
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Magyarország

1929. évi nemzetközi

gollbajnokai:

Madelaine v. Kuh (Ausztria)

és dr. Kovács Jenő

(MCC).

(Pobada-l,Uétel.)

Magyarország
Ragyogó napfényes őszi időben, rekordnevezések, elkeseredett küzdelmek és a golfversenyeknél elmaradhatatlan meglepetések jegyében
folyt le a Magyar Golf Club 8 napos nemzetközi viadala. A legértékesebb trófeát Magyarország nemzetközi golfbajnoka címét dr. Kovács Jenő ragadta magához, első ízben hódítva
el a büszke címet Lauber Dezsőtől és vitéz
Gyurkovich Bélától, akiket négy-négy győzelmükkel már csak egy lépés választ el a gr.
Zichy Géza Lipót által alapított hatalmas ezüstserleg megnyerésétől.
Dr. Kovács győzelme csak a be nem avatottak számára meglepetés. Golfkörökben már régen köztudomású, hogy dr. Kovács teljesen
egyenrangú ellenfele a bajnokság eddigi védői-

golfbajnokságai
nek, aki tehetségével, szorgalmával és eredményeivel méltán rászolgált a bajnoki címre.
Eddigi
kimagasló teljesítményei:
1927-ben
megnyerte Ausztria bajnokságát s még élénken
emlékszünk múlt évi fényes szereplésére, a német—magyar válogatott mérkőzésen,
amikor
brilliáns formában mind a négy ellenfelét legyőzte. Az egész verseny alatt a legállandóbb
formát játszotta ki s a bajnokságon kívül megnyerte a meeting másik klasszikus számát, a
Gara Illés emlékversenyt is.
Annál váratlanabb és tegyük hozzá — fájdalmas meglepetés volt dr. Szlávy Béláné sokszoros bajnoknőnk veresége a női bajnokságban. Győztes ellenfele a bécsi Madelaine v. Kuh
nagyképességű játékos, de általában nem számi-
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tottunk győzelmére, nemcsak azért, mert a három héttel ezelőtt megtartót osztrák bajnokságban Szlávyné biztosan verte, hanem, mert a
d ö n t ő délelőtti fordulójában a magyar bajnoknő,
még a tőle is ritkán látott pompás játék után behozhatatlannak vélt előnyt szerzett. Kuh kisaszszony mindenesetre nemcsak nagy klasszisáról,
hanem hatalmas küzdőképességéről is tanúságot
tett, amikor egy már teljesen elveszettnek hitt
küzdelmet a maga javára döntött el. Igaz, hogy
ebben a szerencse is segítette.
Lauber Dezső és vitéz Gyurkovich Béla a
páros bajnokság megnyerésével kárpótolták magukat. Győzelmük egy újabb babérága sikerekben dús sportkarrierjüknek.
Rakovszky István, dr. Zsigmondy Jenő legyőzésével a bajnokság elődöntőjére
qualifikálta magát. Itt mindenesetre meg kellett hajolnia a dr. Kovács nagyobb klasszisa előtt, de
mutatót formája a jövőben újabb és az eddigieknél nagyobb sikerekre enged következtetni.
A bajnoki döntök lefolyását a következőkben
adjuk:
Lauber—Kovács
bajnoki
döntő:
Az első szakaszt áz ellenfelek jó néggyel felezik. A második szakaszon eggyel mindketten a
greenen, de Kovácsnak három putt, kell és one
down, a harmadik szakaszt ismét felezik, mig k
négyesen Kovács stymie-ba kerül 9 elveszti a
lyukat. Az ötödik ós hatodik szakaszt Kovács
visszanyeri s a játék all square. A hetedik szakaszt Kovács 2-vel játszva nyeri. A nyolcast és
kilencest felezik s Kovács a fordulónál 1 up.
A tizest Lauber jó néggyel játszva megnyeri
és egyenlít. A tizenegyest felezik. A tizenkettes
szakaszon két jó drive után Kovács a másodikkal
rövid, mig Lauber a jrreenen fekszik és szabályos
4-el nyer. Most 1 up a Lauber javára, de csak
rövid ideig, mert a tizenhármason Kovács jobbra
húzott tee-ütéa után a bunkerből egy profinak
is becsületére váló ütéssel, dead, mig Lauber, aki
a greentöl balra fekszik, nem tud jól a greenre
kerülni s feladja. A tizennégyesen Lauber hármat puttöl és veszít. A tizenötösön Lauber egy
a veszélyes völgybe puliolt drive-jével ismét reménytelennek látszó helyzetbe kerül, de a recovery sikerül s a lyukat felezik. A tizenhatost Kovács megint kettővel játssza és 2 up. A tizenhetesen Kovács sJice-olja a drivet s két további
vács megint kettővel játsiza és 2 up. A tizennyolcas szakaszon mindketten hárommal vannak
a greenen, Kovács aproach-puttje s veszti a lyukat. Az első forduló után a játék all aquare.
A délutáni második fordulót felezéssel kezdik.
A második szakaszt Lauber feladja, miután nehéz
helyzetből nem tud másodikkal a greenre kerülni,
ahol Kovács már az elsővel ott van. A harmadikon viszont Kovács van bunkerben, a greenre csak
négy ütéssel kerül s elveszti a lyukat. A negyediken Kovács az elsővel rövid, Lauber a greentől
balra fekszik. A második ütéssel Kovács dead s
jó hárommal nyeri a szakaszt. A következő három
szakaszt kifogástalan játékkal felezik. A nyol-
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cason Lauber a drive-jét jobbra húzza, rossz pozíciója kerül és veséit i a szakaszt- A következő
szakaszt alkalma volna visszanyerni, mert a Kovács második ütése bunker, de aproach puttja rövid, még kettő kell a lyukig s kénytelen megelégedni a felezéssel. A fordulónál 2 up a Kovács
javára.
,
A tizes szakaszt ismét Ivováes nyeri jó négygyei s a tizenegyes megfelezése után, ugyancsak
ö nyeri a tizenkettest is. A tizenhármast ugyan
megnyeri Lauber, de a következő szakaszon ismét
egy puttal többet vesz a kelleténél és Kovács most
már dormy 4. A tizenötösön Lauber most már
mindent belead s pompás drive-je a green köt
ki. Meg is nyeri a lyukat, de nem tudja megakadályozni, hogy Kovács a következőt meg ne
felezze s ezzel vége a mérkőzésnek 3 up and
2 to só.

Dr. Kovács

J.

5. 4, 4, 4, 4, ö, '2, 5. ö. = ÍÍS
5, 3, 5, 3, 4, 4, 2, U, (i, — 38
~>, 3, 5, 3, 4, 4. 3, 5, ö, = 37
4, 4 , - 4, 4, 4, 3.

Lauber

D.

5, 3, 4. 3. 5, 0, 3. 5. ö, = 39
4, 3, 4, 4, 5. 4, 4, 4, 4, = 30
5, r,, 4, 4, 4, 4, 3, ti, 5, = 40
">» 4 , — 3. ö, 3, 3, — —
*
*

Madelaine v. Kuh—dr. Szlávyné női bajnokság döntő:
Szlávyné már a második szakaszon vezetéshez
jut s nagyszerűen játszva, előnyét fokozatosan
növeli. A bécsi játékosnő az első kilenc lyuk közül ötöt lefelez, de nyerni egyet sem tud s a kilenc lyuk után Szlávyné 4 up. A helyzet a második kilenc lyukon sem változik 9 előnyét fokozatosan növelve, a magyar bajnoknő 18 lyuk
• után 7 up.
Most már senki sem számit meglepetésre, a
bajnokságot már a bécsiek is
elkönyvelték
Szlávyné javára. l)e most is, m i n t már annyi
esetben bebizonyult, hogy golfban ninos lehetetlen. Délután tökéletesen megváltozik a játék képe.
Most. a béosi játékosnő van állandó offenzívában
» hátrányát fokozatosan, de biztosan csökkenti. A
fordulóban Szlávyné méif mindig 4 up, de elveszti s megnyeri a tizest is, tizenegyes és tizenkettes szakaszokat. A tizenharmadikat kifogástalanul játszva ismét megnyeri, de elveszti a következőt. A tizenötödiken két kifogástalan ütéstsei mindketten a greenen vannak s mindenki felezésre számit. De nem így történik, mert a bécsi
lány egy öt méteres puttót bejátszva, pompás
hárommal nyer. A következő szakaszon Szlávyné
ismét nyerésre áll 9 a nézők már gratulálni készülnek a megnyert bajnoksághoz, amikor egy
újabb hosszú putt. bejátszásával K u h kisasszony
felez. Még mindig 2 up és most már dormy a
Szlávyné javára, akinek igy már csak egy felezés kellene a bajnokság megnyeréséhez. A tizenhetes szakaszon azonban kétszer egymás után súlyosan hibáz s a játékosok a közönség izgalma
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közben mennek az utolsó tee-hez. Két jó drive
után a másodikkal mindketten közel feküsznek a
green-liez s két jól sikerült, aproch-al a lyuknál
vannak, a bécsi egy méter távolságra, Szlávyné
valamivel közelebb. K u h kisasszony bejátssza a
put-jét, Szlávyné hibáz s a játék a 36-ik lyukon
all square. A játékot a döntésig folytatni kell s
az általános izgalom tetőfokára, hág. Ügy látszik,
hogy a magyar bajnoknő idegei sem birják a feszültséget, mert drive-jét out-ra üti s ezzel a
mérkőzés már a tee-nél eldőlt s K u h kisasszony
egy közepes öttel játsava nyeri a szakaszt s ezzel
a mérkőzést.

Madelaine v. Kuh

42 + 41. 38 K % - 157

dr

37 + 3S.

Silány

Béláné

41+40 =

löd

A párosbajnokság döntője:
A páros bajnokság végig igen erős és az utolsó
lyukig bizonytalan küzdelem után dőlt el a Lauber—Gyurkovich pár javára. Az ellenfelek végig
tartották egymást, s két lyuk előnynél több egyszer sem volt az egyik vagy másik fél javára. A
délelőtti forduló után a játék all squara. Délután
ugyanaz a kép. Hol Lauber—Gyurkovich, hol a
Szlávyné—dr. Kovács szerez pillanatnyi előnyt.
A tizennegyedik szakaszon a játék még all square.
A tizenötödiken Lauber egy pompás drive-el a
green-en van s a szakaszt ők nyerik 3-al. A következőt felezik. A tizenhetesen Kovács egy a
lyukban végződő nagyszerű apreach-al csaknem
visszanyeri az előnyt, de Laubernek sókerül felezni. A tizennyolcast simán felezik, s igy a
Lauber vitéz Gyurkovich pár nyer 1 up.

Magyarország 1929. évi nemzetközi golfbajnoksága.
dr. Kovács J .

| dr. Kovács J .

Minder F.

I

Rakovszky I .

1 Rakovszky I .

5/3

dr. Zsigmond}' J .

dr. Kovács J .
5/3

4/3

dr. Kovács J e n ő

Lauber D.

Lauber D .
H. v. K n h

)

Y . G y u r k o v i c h B.

| v. G y u r k o v i c h

1 up.

br. Madarassy B e c k G y .

Lauber 1).
1

7/5

Magyarország 1929. évi nemzetközi női golfbajnoksága.
dr. Szlávy Béláné

|

Elisseuné

1

dr. Szlávyné
6/5
Madelaine v. K u h

Tothváradyné. br.
Madarassy Beck M.

1 u p a 37-es greenen

Madelaine v. K u h
8/6

Madelaine v. K u l i

Magyarország 1929. évi nemzetközi páros golfbajnokság.
Lauber

v. Gyurkovich

Rakovszky —

Minder

| Lauber —

r

Gyurkovich

7/5

Lauber I>. — v . G y u r k o v i c h B.

dr. S z l á v y n é — d r . Kovács | dr. Szlávyné — dr. Kovács
Elisenné — br. B e c k G y .

j

1

u p .

6/5

Gróf Zichy K á z m é r vándordíj:
Első forduló:
Cartierné ( 2 8 ) — W e l l i s c h A.
(26) w. o., Helvey Elek
(30)—Gompertzné
(36) 4:2, Benes Imre (36)—Hevesi Ö d ö n n é
(34) 4:3, gróf Zichy Mihály ( 3 6 ) — R á c z Tibor
(24) 3:2, Baumgarten Albert ( 2 8 ) — D o r o g h y
Ervin (36) 6:5, Hollos Pál
(30)—Wittmann

Ernőné (36) w. o., Chorin Ferenc ( 3 6 ) — H e v e s i
Ö d ö n (32) 9:7, Heteés Alfréd
(30)—Latzkó
Károly (32) vv. o., Doroghiné ( 3 6 ) — B a u m g a r ten Sándor (28) 8:7, Biró Pál
(32)—Dobay
Aurélné (32) 3 up., Baumgarten Nándorné
( 3 6 ) , Mr. Wallace ( 3 0 ) 2 up., Strasser Clarisse
( 3 0 ) — L a n d a u e r Péter (34) 2 up., Berend Jó-
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zsef ( 2 8 ) — W a h l Rudolfné ( 2 6 ) 2 up., Szász
Endre ( 3 6 ) — M r s . Morgan ( 3 1 ) 4:6.
Második
forduló:
Cartierné—dr. W i t t m a n n
w. o., Helvey—Benes 9:7, Baumgarten
Albert—gróf Zichy Miklós 7:6,
Chorin—Hollós
4:3, Doroghiné—Heteés 3:2, B i r ó — Baumgarten Nándorné 2:1, Strasser Cl.—Berend 4:2,
Mrs. M o r g a n — F a r k a s Lajos 5:4.
Harmadik
forduló:
Helvey—Cartierné 3:1,
Baumgarten A.—Chorin w. o., Doroghiné—-Biró
3:1, Mrs. Morgan—Strasser 2 up.

Gara Illés

->

Ü!
4.
5.
0.
7.
X.

GOLF

emlékverseny.

I. Scrafch
1.

ÉS

verseny.

dr. Kovács J e n ő
.
vitéz G u r k o v i c h Béla
.
dr. Szlávy Béláné .
.
Lauber Dezső
. . . .
Rakovszky István . . .
dr. Z s i g m o n d y J e n ő . .
Heinrich v. K u h . . . .
báró Madarassy Beck G y u l a

77
78
81
81
84
89
93
95

77
80
79
82
85
83
&5
85

II. Handicapverseny,

hölgyeknek.

1. Maria W o l f
. . . .
2. Farkas Lajosné
. . .
3. I Tóth várad vné br. Beck M.
(Elissenné"
5. dr. S z l á v y Béláné
. .
6. Baumgarten I d a . . .

182—32
198—46
176—24
176—24
160— 4
200—44

ftssz. üt
154
158
160
163
169
172
178
180

n. fttr-t
150
152
152
152
156
156

Feladták báró Hatvan}- Marietta és W a h l
Rudolfné.

III. Handicapverseny
1.
•)

3!
5.
6.
7.
13.
11.
12.
14.

uraknak.

n. ütés
142
144
145
145
147
148
149
1511
155
160
160
162
Feladták : Mr. Morris, W a h l R u d o l f és
Wellisch J e n ő .
gróf Z i c h y K á z m é r . . 198-- 4 4
br. Madarassy Beck G y u l a 180-- 3 6
( dr. Seenger G y u l a
. . 177-- 3 2
) dr. Kovács J e n ő . . . 154-- 8
dr. W i t t m a n n E r n ő . . 195 - 4 8
dr. Zsigmondy J e n ő . . 172-- 2 4
Rakovszky István
. . 169-- 2 0
vitéz Gyurkovich Béla . 158-- 8
Lauber Dezső
. . . . 163-- 8
1 H . v. K u h
178--1K
1 Minder Frigyes
. . . 188-- 2 8
dr. Schreyer E n d r e
. . 210-- 4 8

Magyarország 1929. évi páros
golfbajnokai:
Lauber Dezső és vitéz Gyurkovich Béla
Pobuda

felvétele

Elődöntő:
Baumgarten Albert—Helvey 1 up.
a 19 greenen, Mrs M o r g a n — D o r o g h i n é 3:2.
A döntőbe került Baumgarten Albert és Mrs
Morgan. A döntőt lapzártáig még nem játszották le. A verseny méltatására és a döntő lefolyására még a következő számban visszatérünk.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

Hirdessen a

Tennisz és Golfban!
ItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIH

Lapzárta

után

A legújabb eredmények:
Zichy vándordíj,
d ö n t ő : Baumgarten Albert—Mrs Morgan 5:4.
Bogi handicap, férfiaknak: I. W a h l R., II. dr.
W i t t m a n n és dr. Zsigmondy.
Hölgyeknek: I.
Baumgarten Carla, II. Farkasné. Vegyes páros
handicap:
I. Mrs M o r g a n — D r . Seenger,
II.
Baumgarten C a r l a — M i n d e r . Részletes tudósítás a következő számban.
min
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos :
KEHRI-ING B É L A
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Játék

közben egy

darab

kesernyés

dessert

csokoládé

a legjobb

f

éhségcsillapító
*

:

Sportcikkek,
fürdő
ruházat,
cikkek
utazási

B U D A P E S T , IV, VÁCI-U. 9
^ ^
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DUNLOP

t e n n i s z l a bda
a magyar versenyek
kiválasztott labdája.

A Lacoste által
szerkesztett

V
KAPHATÓ
MÁR!
Nyomatott a Bethlen Gábor írod. és Nyomdai R.-T. Budapest VIII., Nap-u. 13. — Műszaki ig.: Urbányi István.

