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ÚJESZTENDŐ
Lapunk ezévi számán jelenik meg először
az
193l-es évszám, ami egyben azt jelenti,
hogy az új évszám mellé új évfolyamot is írunk.
III. Ez a római hármas szám jelenti, hogy a
„Tennisz
és G o l f " megkezdte működésének
harmadik esztendejét.
1929-ben nyomtattuk
első ízben a fehér
sport egyetlen létező magyar lapját s a mai
nehéz viszonyok mellett feltétlen sikernek kell
elkönyvelnünk, hogy midőn
a
terhek nehéz
súlya alatt egymás után roppannak össze az
egyes szaklapok, mi merész elhatározással nekiindulunk a római hármasnak.
Talán vannak, akik ezen sorok alapján azt
gondolják, hogy a „Tennisz és G o l f " nem érzi
meg a mai nehéz gazdasági viszonyokat, vagy
hinni vélik, hogy mint üzlet is kiváló vállalkozás. Sajnos, sietnünk kell mindezt hamar megcáfolnunk! Haszonról egy filléről szó sincsen!
Mi ugyanúgy érezzük a nyomasztó
viszonyokat, ugyanúgy nyögünk a terhek súlya alatt,
mint többi laptársunk.
S ha bizonyos
megkülönböztetést
mégis bátorkodunk köztük és
közöttünk vonni, úgy ezt ne vegyék rossz néven.
Ugyanúgy, mint a sport mezején, úgyszintén a tollforgatás terén is, szerény amatőrök
vagyunk. A tollforgatás nemes művészete nem
ad kezünkbe, vagyis az egyes szerkesztőségi
tagok kezébe, — a mai egyénekre épp oly nehéz gazdasági helyzetben,
—
pénzkeresési,
vagyis megélhetési lehetőséget.
Harmadik esztendőnket
kezdjük e számm a l ! Harmadik évünknek vágunk ezennel neki,
hogy minden szerénytelenség nélkül, bárki által
megállapítható, önzetlen munkánkat folytassuk. Sportunk iránti szeretetünk nem engedi
meg, hogy minden nehézség elleni emberfeletti
küzdelmünket, a papiros és nyomda költségeiért
megszűnjünk
és félreállva, a tollat letegyük.
Folytatni
kívánjuk azt, amit megkezdettünk!
Érezzük azonban, hogy saját erőnk nem elégséges ehhez a küzdelemhez. A magyar tennisz

sport barátjainak hathatós támogatása nélkül
minden
erőfeszítésünk
hiábavalónak
bizonyulna.
Nem kilincselni, kéregetni kívánunk,
nem kérünk segélyeket, adják nekünk is csak
azt meg, mit joggal megérdemlünk. Előfizetést,
— tennisz-baráttól egy esztendőre 24 számért
húsz pengőt!
Hisszük és reméljük, hogy olvasóink megértik nehéz helyzetünket és segítségünkre sietnek. Uj előfizetők szerzésére kérjük olvasóinkat, vagyis lapunk b u z g ó terjesztésére.
Érezzük, hogy szüksége van még a magyar
tennisz sportnak lapunkra. Az új esztendőben,
1931-ben
súlyos
problémák megoldása lesz
mindannyiunk feladata.
A szövetségi újjászervezés megindult.
Az
új csapatbajnoki tervezet legékesebb bizonyítéka, hogy az utolsó esztendőkben mily nagy
lendülettel tört előre a magyar tennisz, hogy
helyét kellőképen elfoglalva a többi sportágak
mellett. M a már nem száz ember szórakozása
a nyári tenniszverseny, hanem tömegek megmozdulása. Az új csapatbajnoki tervezet gondoskodik ennek a nagy tömegnek kellő foglalkoztatásáról.
A nyári fejlődés biztosítva van, de hiányzik
az állandó fejlődés biztos kellékének
a
téli
tréningnek, ennek a nehéz problémának a
megoldása.
Enélkül pedig a magyar
tennisz
felfelé lendülő
útjának
vonala
nincsen biztosítva.
Téli tennisz pályát! Legyen ez a tervbevett
sportcsarnok
keretében, vagy teljesen különállóan. Épüljön, mint állami épület, vagy mint
üzleti vállalkozás, az mindegy, de 1931-ben
harcoljuk ki magunknak a legfontosabb kelléket, mert különben minden erőfeszítés kárbavész.
Az 1931-es esztendő hozza meg a magyar
tennisz sportnak a modern fedettpályát, a mai
nehéz viszonyok mellett is oly szegényesnek és
alkalmatlannak bizonyult „pince p á l y á k " helyett.
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A berlini

fedettpélya

Végre megtörtént. Berlinben is van fedettpálya. Szinte hihetetlen, hogy ennek a nagy
nemzetnek fővárosában, ahol az összes sportoknak úgy nyilt pályái, mint zárt csarnokai a
legmodernebbül
vannak
berendezve,
fedett
tennisz pálya még nem volt.
A tenniszezni akarók ugyan
segíthettek
magukon, mert kiállítási csarnokokban, lovaglóiskolákban és más, hasonló nagy helyiségekben
berendeztettek
fedett
pályát, de ezek mind
csak pótpályák
voltak. Most aztán pótolták
ezt a hiányt. A berlini tenniszsport három vezető nagy egylete összefogott és megteremtette Berlin első fedett tennisz-csarnokát, amely
olyan nagyszabású, hogy mondhatni, a világ
legszebb csarnoka. Mi, magyarok is büszkék
lehetünk rá, mert ez egy magyar ember, Domány oki. mérnök müve.
Az óriási épület egy nagy csarnok, melynek belső mérete körülbelül 40 méter széles és
100 méter hosszú és négy tennisz pályának ad
helyet.
Az előcsarnokon keresztül jutunk be a nagy
csarnokba, ahol keresztbe van az első pálya.
Körülbelül a középen, a csarnok hosszirányában van a díszpálya, kétoldalt tribünnel, melyen
2200 néző helyezhető el. A csarnok végében
ismét keresztben van még két pálya. Az épület
belső magassága 15 méter. A tribün alatt kétoldalt
a közönség részére sétány van, ahol
Berlin legjobb üzleteinek kirakatai állanak a
közönség gyönyörködtetésére. Ugyancsak a
tribün alatt van a buffet. A csarnok összeköttetésben van egy másik épülettel, ahol a nagyszerűen berendezett öltözők, fürdőszobák és a
pazar klubhelyiségek találhatók.
A nagyszabású építkezést
szeptemberben
kezdték
meg és a különféle akadályok miatt
csak a megnyitáskor lett készen. Igy is az öltözők még nem voltak teljesen készen.
A pálya alapja hajópadló, mely zöld színre
van befestve félmilliméter vastagságú festőanyaggal. A nappali világításhoz a tetőszerkezeten oldalt elhelyezett három sor ablak
szolgál, míg az esti világítás részére az oldalvonalak felett a pálya hosszában elhelyezett,
körülbelül 1 méter széles világító csík majdnem nappali fényt ad.
December 19-én volt az ünnepélyes ineg-

A Tennisz és Golf
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megnyitáséról

nyitó. Az egyletek nevében Dr. Bayer mondott
lendületes beszédet, míg a német
szövetség
nevében Gruber főtitkár üdvözölte a megjelent
vendégeket és az áldozatot hozó egyleteknek
köszönetet mondott.
Ezekután átadatott a pálya a sportnak.
Az első napon csak német játékosok szerepeltek egynehány
bemutató mérkőzésben. A
második napon már komolyabb
küzdelmeket
láttunk.
Ausztriából az Artens—Matejka-pár,
Olaszországból Morpurgo és Magyarországból
Kehrling volt meghíva.
Az első mérkőzést a hamburgi Frenz játszotta Kehrling ellen, melyet a magyar bajnok
6:3, 6:8, 6:0-ra nyert meg. Szép játékban győzött a Prenn—Kleinschrott-pár a Matejka—
Artens-pár ellen 8:6, 6:l-re. Értékes győzelmet aratott Krahwinkel
kisasszony, aki 6:3,
6:l-re verte Reznicek bárónét.
Kehrling még egy mérkőzést játszott Morpurgoval az oldalán a német ifjú óriások: Hartz
és Schwenker ellen, azonban a két szenior bajnok olyan j ó formát játszott, hogy az első szettben két, a második szettben pedig csak egy
gémet adtak le az ifjaknak.
A nap legszebb mérkőzését Prenn játszotta
Morpurgo ellen. A német bajnok j ó formában
volt és dacára annak, hogy az olasz mindent
elkövetett a győzelem érdekében, mégis kénytelen volt 6:3, 6:4-es eredménnyel Prennek átengedni a győzelmet.
Kehrling Kleinschrottal
az oldalán értékes győzelmet aratott Artens—
Matejka ellen 6:4, 7:5-re.
A második napon lejátszott mérkőzésekből
kiemelendő a Morpurgo—Frenz-féle mérkőzés,
melyet előbbi 6:1, 8:10, 6:0-ra nyert,
azonkívül Prenn—-Matejka egyes játéka, melyben
Prenn igazolta előző napi jó játékát, amennyiben az első vesztett szett után szinte lelépte az
osztrák bajnokot, az eredmény 4:6, 6:0, 6:2
volt.
A Kehrling—Kleinschrott pár a
Wolff—
Fischer pár ellen az első szettben olyan gyors
játékot
produkált, hogy 5 perc alatt 6:0-ra
nyerték azt, a másodikban levegőhöz engedték
ellenfeleiket, minek következménye csak egy
7:5-ös szett lett. Krahwinkel kisasszony is gyarapította szép játékkal győzelmeit, mert könynyen 6:3, 6:2-re verte Kallmayer kisasszonyt.
Az összes meghívott játékosok
egy-egy
ezüst poharat kaptak emlékül az első berlini
fedett-pálya megnyitásáról.
Kehrling nagyszerű formában volt, mert a
B. 2. am Mittag szerint a résztvevők közt legjobb ö volt, második Prenn, a harmadik Morpurgo.
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Leiner Palival sikerül végre megállapodnom.
Puci bá'ért jön. Viszi trenírozni az újpesti fedeti re. Félhétkor találkozunk. Kivisz engem is,
Aschnert és őt meginterjúvolni. Midőn a pompás
Nash-kocsiba elhelyezkedtünk, tudom meg,
hogy Aschner Pali nem lesz kint.
- Nosza gyerünk a körkérdéssel, itt a hoszszú Vári-úton száguldó kocsiban.
— Landau feletti győzelmem, — kezdi a kiváló újpesti pár igen rokonszenves tagja, miközben nagyot tülköl, hogy elriasszon minden
lehető akadályt a nyílt úttesten. — 0:6, 6:4,
6:3-ra 1928-ban, ez igen kedves nekem. VáradiSzabó Andrissal való összecsapásom szerencsét-

ezen párl>cszéd közben többszöri huzamosabb
szünet jelzi, hogy Pali most. elsősorban katona
és nagyon eltávolodott a tennisztől. — 1929.
győzelmein Takáts felett a B L K E versenyen öt
szettben.
Szünet.
— Granguillot, Zahar görög pár elleni párosunk Leinerrel az idén Brüsszelben. Állandó
vezetés dacára nem tudtunk győzni.
Szünet s talán itt tart a legtovább. Nehezen
határoz kedves dija felől.
Tizenhatéves koromban egy svájci fürdőhelyen nyert férfi páros handieap-díjam, mint
a sportszerűség megnyilatkozása.

lennek nevezhető, mivel egy szett megszakítással másnap folytattuk. Akkor is sikerült a vezetést 4:1, 5:2-re megszereznem, sőt matschlabdám is volt. Andris kapitány mégis a maga
javára döntötte a versenyt.
Legkedvesebb díjam — s már fordulunk az
újpesti híd alá — 1915. évi Újpest bajnoksága.
Kérem, hogy álljon meg, vége a körkérdésnek. Kiszállva, megkérdem az ifjúság felől.
— Gschwindt és Gabro, — válaszolta.
— J ó munkát kívánva, elköszönök.
Leiner szíves utánjárására, szombaton félhétkor tudok az újpesti krackkel, Aschner Palival telefonon beszélni.
— Halló, itt Aschner Pál. Tessék.
Máris válaszolom a kérdést.
— Hü, ez bajos, — hallatszik túlról és

Hogy érted ezt?
— l'gy, kérlek, hogy partnerem egy kissé
bénakezfi ember volt és mikor a döntő szettben
vezettünk, elesett és fel kellett adnunk a versenyt. Ekkor ellenfeleink, két igen szimpatikus
olasz úr, felajánlották, hogy válasszak magamnak díjat, mivel én érdemlem meg leginkább
közülök jó játékomért. Ez az ezüsteigarettatárea, ez a legkedvesebb.
— Gabrovitz, gf. Szapáry, — hangzik a
refrain, mikor az ifjakra kerül a sor.
— Még csak annyit, Pali, meddig tart a
katonáskodás?
— Májusig.
— No és addig nein trenírozol?
— Majd a vége felé, akkor már lehetséges lesz.
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talpú kristály serlege. A tehetséges ifjak a
— Kézcsókomat és köszönöm. Pali. Viszontgr. Szapáry és • Ferenczy.
látásra.
—- Köszönöm. Szabadna a Wienernével beVasárnapi kényszerszünet után Paksyné
méltóságos asszonyt zavarom fel — kellő elö- szélnem.
— Most jelenleg nincs otthon. Kérem,
éideklödések után — jelzésével a telefonnak.
— Schomburghné, Baumgarten női páros mondja meg a számát, majd felhívja önt.
Megmondom, köszönés.
legyőzése dr. Schrédernével az idei B L K E verNemsokára újra zjrög a telefon csengője.
senyen, — válaszol némi gondolkodás után.
Wienerné asszony, FTC kiválóság van a
— A peches, — itt huzamosabban keres élményei között, — a cseh-német bajnoknő, telefonnál. Beszélgetésünk alatt erős morajlás
Deutschné asszony elleni játékom volt. Mikor hallatszik túlról. Néha jó élesen felcsendül egyegy szettre ós 2:0 és forti löf után elvesztem. egy nevetés. Később megtudom, hogy asszonyMegvéreztem kezemet. Utána már csak statisz- zsúron van a bajnoknő és szorgalmasan kézimunkáznak.
táltam a pályán.
— Magyarország nemzetközi bajnokságán
— Tizenötéves koromban nyert nagy ezüstserleg elnyerése Karlsbadban, ez a legkedve- szerzett győzelmem Rohrerné felett kétszer
sebb — és már folytatja is, — hogy gr. Szapáry 6:0-ra.
Míg Tihanyinénak szép eredmény, neki
és Gabrovitz a tehetsége az ifjúságnak.
pech
az FTC házibajnokságának elvesztése.
Gönczné asszony volna soron, tárcsázom a
számot. Vájjon otthon van-e már hosszú olasz- Kedvenc díja Gschwindt hatalmas ezüstserlege,
országi tartózkodásából. Tudtára adom mond 'i- amit Székesfehérváron nyert. Ö is gr. Szapáry és Gabrovitz mellé szavazott.
kámat, inie a válasza:
Kétszeri kísérlet után sem sikerül Váradi
— Jó napot. Még nincs itthon. Csak karácsonyra várjuk haza. Majdnem mindennap ját- Szabó kapitánnyal, az idei hadsereg-bajnokkal
beszélnem. Szinte már kívülről tudom a hívószik írja és jelenleg Nápolyban tartózkodik.
— Köszönöm, bocsánat. S máris keresem számát a Ferenc .József lovassági laktanyának.
Megpróbálom
viziósan
meginterjúvolni.
Tihanyiné telefonszámát.
Szinte
hallom,
amint
felel
kérdéseimre:
—- Halló! Tihanyiné nagyságos asszonyt
— Hát természetes, hogy a hadsereg-bajkeresem.
nokságra vagyok a legbüszkébb. A címtől elte— Én vagyok. Üdvözlöm.
Mikor meghallgatja az első kérdést és át- kintve, a teljesítmény is nagy volt. Hiszen hajveszi tiszteletteljes gratulációmat a vasárnapi naltól besötótedésig játszottam. Csak egész napi
versenyzés után jutottam az igen megtisztelő
brldgeverseny győzelméhez feljajong:
díjhoz.
— Nem lehetne ezt holnap vagy holnapNem vártam a többi kérdést, nem szeretnék
után, most oly fáradt vagyok.
megsérteni
senkit és véleményében zavarni máMivel megtudja, hogy nem lehet, előhúz egy
sokat. Hiszem, hogy Andris kapitány megszéket és leül.
— No kezdjük, — és folytatja a beszélgetést. bocsájt.
Közeledem az interjú végére. A megbeszélt
— Wienerné feletti FTC háziversenyen aratott
időpontban
hívom Bozsikné asszony telefonját.
győzelmem, ami a házibajnoki címet is rámNem jelentkezik. Rövid időközben kétszer
ruházta, ez a legkedvesebb, 2:6, 6:3, 6:3, 8:6 a
hivom újra este háromnegyed tízig. Néma mascore.
— Peches a F'látz elleni földvári verse- rad. Talán holnap délelőtt sikerülni fog.
Délelőtt tíz óra, ragyogó idő. Hívom Kehrnyem, mikor 7:5, 5:7 után 2:0-ra vezettem.
Tudja, olyan biztosra vettem az egész dolgot és ling lakását. Puci bá' torkot köszörülve válaszol.
szépen kikaptam.
— 1923-ban a Göteborgi kis olimpiászon
— 1928-ban szerzett Léva női páros díjam a
szerzett nyílt és fedett pálya bajnokság és a
legkedvesebb.
— Gabrovitz, Vészi, Gschwindt gr. Sza- nyílt férfi páros bajnokság.
páry, Kisfaludy az ifjak.
— A legpeehesebb idén a Riviérán Cily
Rietscherné n a g y s á g o s a következő in- Ausemmel öt matches labdánk volt Worm és
terjuvolt
Saterthweite asszony ellen.
— Legszebb a dr. Schréderné elleni szett
— Hatszáz körüli díjam köziil sok a kedves
nyerésem idén a Bsén.
és nem óhajtok senkit sem megsérteni szemé— Peches a Demko Eszter elleni játékom, lyeskedéssel. Ferenczy és Dretomszky az urakmikor ugyanis 5:2-re vezettem az első szettben. nál, gr. Szapáry és Gschwindt Edith az ifjúsági
— Kedves díjam a nemzeti női páros ezüst- hölgyeknél. Gabro már nem ifjúsági.
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— Köszönöm.
— Viszlát. — ós leteszi a hallgatót.
Most megyek ós megkísérlem utoljára Bozsikné nagyságos asszonyt felhívni.
Nyertem.
Sikerült beszélnem őnagyságával. Még most is
a fülemlx' cseng jókedvű hangja. Megemlítem,
hogy este kerestem. Sajnálja, de úgy emlékszik,
hogy ő már az említett időben otthon volt.
— Ritschernétől szerzett győzelmemre vagyok büszke ,r):7. 7:5, 6:0 eredménnyel, —
kezdi, majd megjegyzi: — szóval, interjú.
— Peches eredményem mindegyik, ha kikapok. I g y külön tehát nem tudom megmondani.

A sziooeiniszkóíi

és
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A tennisz sport az egész világon évről-évre
újabb teret hódít. Az ebből eredő demokratizálódás folytán halad a közkedveltség, a népszerűség felé. Bár a versenyek és eredmények
iránti érdeklődés még messze van a labdarúgás
nagy vonzóerejétől,
határozottan megállapítható, hogy a tenniszezök gyarapodásával
az
érdeklődő közönség is szaporodik. A nagyvárosok egyre-másra építik az eddiginél nagyobb
közönség befogadására alkalmas versenypályákat, az úgynevezett „center court"-okat.
A „fehér sport" nagymértékű terjedésével
nem áll arányban a játékszínvonal emelkedése.
E téren a fejlődés jelentősen lassúbb. A nyugati államokban,
első sorban
Amerikában,
Angliában, és Franciaországban, ahol a tömegszerű fejlődés is előbb következett be, ma
már a játékszínvonal is évről-évre hatalmasan
halad előre. A folyó évben Európát járó japánok ízelítőt adtak a messze Kelet tenniszkulturájáról, amely a legjobb úton van ahhoz, hogy
a legelső világklasszishoz való tartozást
kivívja.
Nálunk és a velünk szomszédos államokban, akikkel a földrajzi természetesség folytán
leggyakrabban érintkezünk, a fejlődés tempója
az említetteknél gyengébb.
A mi szűkebb hazánkban — értve ezalatt
Szlovenszkót és Kárpátalját — e szép sport
terjedésétől messze elmaradt a játékszínvonal
emelkedése, aminek az általánosan
sanyarú
gazdasági viszonyokon kívül egyéb okai
is
vannak.
Éveken át teljes rendszertelenség uralkodott
az itteni tenniszéletben. Azt, hogy itt mégis volt
és van némi komoly, versenyszerű tenniszélet,
csupán néhány, lelkes, többnyire magyar egyesület nagysikerű, nemzetközi versenyein láthattuk. Az ezeken megjelenő, feltűnő és pár
papi játék után eltűnő „nagyságok" látása ta-

Legszebb díjam az 1929. évi magyar nemzetközi bajnokságok során elért vegyes páros
TI T-ik díja, amit Weiner Bélával értem el. I f j ú
tehetségek? Gr. Szapáry, Gabrovitz.
— Sokat korcsolyázik? — fejezem be ezt s
ezzel együtt az összes további kérdéseket.
— Igen, — válaszol nevetve — kivéve, ha
nem vagyok meghűlve, ami sokszor megesik
velem.
Összehajtom írásomat és máris szalad a
futár a nyomdába, hogy csúf kézírásom böngészése közben átalakuljon emlékké a múltnak.
Jankó József.
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gadhatatlan haszonnal járt, de tartós befolyást
a játékosok haladására nem jelentett. Ezt mi
klubvezetők és versenyrendezők valamennyien
egyenlően tapasztalhattuk.
A Csehszlovák Tennisz
Szövetség csak
hosszú évek után kezdett ráeszmélni, hogy így
a dolgok nincsenek rendjén. Először szlovenszkói megbízottak választásával
kísérletezett,
aminek gyakorlati értéke a nullával volt egyenlő.
Létezésükről az évi közgyűlésekről beszámoló
újságcikkekből értesültünk, se színüket, se
hangjukat, se írásukat, szóval semminemű tevékenységüket se láttuk. Maga a Szövetség, a
CsI. L. T. A. is csak olyankor mutatta, hogy
hozzá tartozunk, amikor a különféle címeken
szedett óriási járandóságok befizetéséről volt
szó.
A vezetők közül az egyetlen Mykisaa dr.
volt az, aki a mi különleges viszonyaink iránt
érdeklődést és jóindulatot mutatott.
A csehszlovák tennisz szövetség 1929. év
novemberében tartott évzáró közgvülése a helvzet
tarthatatlanságát belátva, gyökeres
újításra határozta el magát és a tennisztársadalmat
területszerinti zsupákra osztotta be. A
szlovenszkói és kárpátalji egyesületeket három
zsupába. Így a szövetség határozata
folytán
megalakultak
a tennisz-zsupák: nyugatszlovenszkói zsupa, székhelye Pozsony; középszlovenszkói zsupa, székhelye Besztercebánya, végül a keletszlovenszkói zsupa és kárpátalji
zsupa, székhelye Kassa.
A zsupa-rendszert egy évi próbaidőre fogadta el a közgyűlés. A próbaidő letelt, az új
rendszer nem férkőzött közelebb az egyesületek szívéhez, említésreméltót alig nyújtott, egyszóval „megméretett és könnyűnek találtatott".
A magyar tennisz-szövetség gondolatát már
1923-ban felveti Lehóczky Tibor, az Ungvári
Atlétikai Club azóta tragikusan elhalt kiváló
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versenyzője és vezetője. A kezdeményezők között ott van Fekete Béla a Kassai Sport Club
akkori elnöke és e sorok írója.
A „Csehszlovákiai Magyar Tennisz Szövetség" megvalósítására irányuló törekvést rendszerbe foglalja az 1927-ben megalakult Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség, amely
összehívja az alakuló közgyűlést a Tátrába, elfogadja a Székely Gy. Levente által kidolgozott szabálytervezetet,
megválasztja az első
tisztikart Bárczy Oszkár elnökkel az elén és
mindezt előírásszerűen beterjeszti jóváhagyás
céljából a belügyminiszternek.
Az időközben a főszövetséggel
folytatott
tárgyalások egymásután eredménytelenek maradnak. Végre a folyó év augusztusában Fekete Béla ügyvezető igazgatót értesíti a kassai
rendőrigazgatóság, hogy a belügyminisztérium
jóváhagyta a magyar Tennisz Szövetség alapszabályait.
Révay István MTSz elnök a KSC őszi tátrai
versenyére egybehívja a tennisz-szakbizottságot, amely Székely szakbizottsági elnök vezetése alatt letárgyalta az új helyzet követelte
teendőket. A főszövetséggel és a német szövetséggel való tárgyalások megejtésére Révay Istvánt, Moravek Gyulát, Bárczy Oszkárt, Kopper Miksát és Jellinek Ferencet kérték fel. A
csehszlovákiai magyar tenniszezők örök hálája
kísérje ezeket a fáradságot nem kímélő igaz,
tapasztalt sportférfiakat, akiknek diplomatikus
sikerét a legjobban jellemzi az az egyhangú
helyeslés és taps, amellyel a folyó évi november 23-án tartott csehszlovák tennisz szövetségi záró közgyűlés a „Csehszlovákiai Magyar
Tennisz Szövetség" immár végleges megalakulását szentesítette.
Eddig 19 egyesület tagja a magyar tennisz
szövetségnek:
Pozsonyi TE,
Komáromi FC,
Komáromi SE, Érsekújvári SE, Párkányi TE,
Lévai SE, Lévai TE,
Ipolysági SC, Losonci
AFC, Losonci LTE, Rozsnyói SC, Rimaszombati P O S , Kassai SC,
Ungvári AC, Ungvári
TK, Munkácsi SE, Beregszászi FTC,
Nagyszőllősi SE, Nagyszöllősi TK. Az Eperjesi TVE
és a Kassai AC közel jövőben várható belépésével ez a szám huszonegyre emelkedik. Tekintve, hogy ezeken kívül még számos egyesület belépése biztosan várható, a szövetség életképesébe biztosítva van.
A „Csehszlovákiai
Magyar Tennisz Szövetség" 1931. év januárjában a Kassai Sport
Club által rendezett téli sporthét alkalmával
tartja első rendes közgyűlését, amelyen az alakuló gyűlésen megválasztott tisztikar lemond
és átadja helyét a megválasztandó új vezetőségnek, amelyre hatalmas munka vár, ha a
hosszú évek önhibánkon kívüli számtalan mu-
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lasztását igyekszik pótolni. Kerületi beosztás,
igazolások, tagdíjak és egyéb járandóságok,
ifjúsági és szenior bajnokságok, csapatbajnokság (Révay-serleg), kiírása, egységes versenynaptár, játékosok osztályozása,
trénerkérdés
megoldása és még sok hirtelen eszünkbe nem
jutó egyéb munka vár a legifjabb magyar szövetségre.
A cseh köztársaságban élő magyarság tenniszsportjának fejlesztésére alapította Révay
István MTSz elnök a róla elnevezett vándorserleget az elmúlt 1929. évben. A folyó évben
elsöízben küzdöttek az egyesületek e művészi
ezüst serleg védelméért és ezzel a magyar csapatbajnoki cím elnyeréséért. Pozsonytól Nagyszőllősig négy kerületbe beosztva 17 egyesület
versengett a díjért. Az egyes kerületek győztesei kerültek az elődöntőbe: Nyugatszlovenszkói Kerületből: Pozsonyi TE, Középszlovenszkói Kerületből: Rimaszombati P O S , Keletszlovenszkói kerületből: Kassai SC, Kárpátalji kerületből: Beregszászi FTC.
A PTE győzött a rimaszombatiak ellen, a
beregszásziak megadásra késztették a Kassai
SC csapatát. Érdekes, hogy a döntőbe a legrégibb és a legfiatalabb magyar egyesület került:
Az ötvenéves PTE és az idén alakult BFTC.
Az ujtátrafüredi
Palace-szálló pályáin lefolyt
döntőmérkőzésen a pozsonyiak kitűnő együttese
6:3 arányban győzött és ezzel a Révay-serleg
első védője lett. A győztes csapatban játszottak: Weidenhofférné Hagenauer Emmy, Kregár Danica, Dr. Kakas, Weidenhoffer József,
Adler és Gallusz.
A „Révay-serleg örökös vándordíj" — mint
látható — már az első évben hatalmas megmozdulást idézett elő a csehszlovákiai magyar
egyesületek között, amely évről-évre fokozódni
fog. Alapítója nemes célját elérte.
A Magyar Tennisz Szövetség egyik első
feladata lesz a vándordíj szabályainak kiegészítése és módosítása, amelyre vonatkozólag a
Rimaszombati P O S a szeptemberi tátrai tennisz-szakbizottsági
ülésen tett írásbeli javaslatot.
A Kassai Sport Club ezidén elsőízben rendezte a „Csehszlovákiai
Magyar
Testnevelő
Szövetség
megbízásából
a
„Csehszlovákiai
Magyarok" bajnokságait,
amelynek díjazását
is a MTSz vállalta. Először kerültek kiosztásra
a gyönyörű művészi MTSz-plakettek. Perhács
Imre és Kosztolányi István nemes áldozatkészsége lehetővé tette, hogy az egyes bajnokságok győztesei külön tiszteletdíjat is kaptak.
A női egyesben Weidenhofferné Hagenauer
Emmy biztosan győzött a multévi bajnoknő
Grocz Manci ( N a g y s z ő l ő s ) ellen. A férfi bajnokságot
Weidenhoffer
József
másodszor
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nyerte a rimaszombati Jellinek Miklós ellen. A
párosbajnokságok
győztese a
Perhácsné—
Bárczy Oszkár , illetőleg a Bárczy Oszkár—
Jellinek pár lett.
A verseny színvonala szép fejlődést mutat,
de még mindig messze vagyunk attól, hogy
legjobbjaink az országos bajnokságokba is
beleszóljanak, amint a testvér alszövetségben
játszó németek Menzel, Soyka, Gottlieb stb.
révén a legelsők között foglalnak helyet.
A jövőben rendezze ezt a versenyt a magyar
tennisz szövetség.
Ismétlem azt, amit már a
tátrai versenyekkel kapcsolatosan írott beszá-

.4

csehszlovákiai

Balról jobbra : Kálmán
gróf, a serleg alapítója,
tennisz
szakbizottságának

magyarok

csapatbajnokságára

alapított

vetölegesen a legjobbak: Weidenhofferné (Pozsonyi T E ) , Grosz Manci (Nagyszőllősi T K ) ,
Perhácsné
(Ipolyság), Lux Baba
(Ungvári
A C ) , Kont Anni (Beregszászi F T C ) , Kregár
Danica (Pozsonyi T E ) , Barkász Vali, Böhm
Blanka (Ungvári A C ) , Wandracsekné (Kassai
S C ) , Stein Mimi, Salamonné (Pozsonyi T E ) ,
Bellágh Dalma (Losonczi A F C ) , Szilassy Sári
(Lévay S E ) , Hertelendy Lili és Albina, Rozsits
Ida (Kassai S C ) , Feledi Ha (Losonci A F C ) ,
Arányi Stefi
(Trencsénteplic),
Kiss
Manci
(Rimaszombat) stb. Az idén keveset, vagy egyáltalán nem szerepelt első osztályú hölgyjátéko-

„Révay

serleg"

örökös

vándordíj

első

döntője

előtt.

Pál.
Kálmán
Endre, Wieiand
Albin
báró versenyigazgató.
Kassa. Szabó Károly
BFTC
elnöke. Beregszász.
Révay
István
a „Csehszlovákiai
Magyar
Testnevelő Szövetseg"
elnöke, Jellinek
Miklós Rimaszombat,
Székely Gy. Levente, Csszl.
MTSz
I Inaké, Scháffer
jugoszláv
bajnok,
Jellinek
Ernő,
Weidenhoffer
József
csehszlovákiai
magyarok
bajnoka.
Pozsony

mólómban kifejtettem. A Tátrában való megrendezés helyes, mert sehova se mennek olyan
szívesen a játékosok és kísérők és sehol sem
lehet azon az áron hasonló ellátást biztosítani.
Kezdődjék a verseny a nagy nemzetközi verseny előtt néhány nappal és fejeződjék be a
nemzetközi számok megkezdése előtt. Ezáltal
megszűnik a kétoldalú hajsza és megszűnik a
verseny másodrendüsége.
A résztvevők
ott
maradhatnak, végigjátszhatják vagy nézhetik a
nemzetközi versenyt nyugodtan, tisztán tanulási célzattal.
A szlovenszkói és kárpátalji legjobb játékosok sorában új nevekkel alig találkozunk. A
magyar játékosok erősorrendjének a megállapítása az új magyar szövetség feladata. Hozzá-

sok: Bárczyné Besztercebánya, Hacker Györgyi
Nagyszombat, Páleschné Roleizek Dusi Eperjesi TVE, Schell Pétemé, Várnay
Ernőné
Kassa, Schmidtné Kerekes Vera, Fodor Béláné
Ungvári AC stb.
A nem magyar játékosnök közül Korotvicskáné keveset tartózkodott Szlovenszköban, a
legtöbbet versenyzett és szép eredményeket ért
el. A pozsonyi
Nebeskánéról alig hallottunk.
Rajtuk kívül az első osztályú játékosnők sorában említhetők a kassai Junkova és a munkácsi
Zapletálova.
A legjobb szlovenszkóiak közül Nedbálek
szerepel
szlovenszkói
egyesület
színeiben.
Sportszerűnek nem nevezhető életmódja ellenére évek óta meglehetősen állandó formát mu-
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tat és nemzetközi viszonylatban is van mindig
néhány értékes eredménye. A szintén pozsonyi
Klein László a prágai német klub színeiben indul már évek óta. Legszebb eredményeit Menzel oldalán játszva a páros versenyeken érte el.
A zsolnai Hecht László 1930. évben szinte ugrásszerűen tört előre, talán az összes csehszlovákiai játékosok között nála állapítható meg a
legnagyobb
fejlődés.
A nemzetközileg eddig
szinte ismeretlen fiatal játékosnak nagy külföldi
versenyeken
sikerült a legelső
középeurópai
klasszist képviselő versenyző felett diadalmaskodni. Ő is prágai egyesületben játszik.
Az említettek
után a pozsonyi
Bulla, a
kassai Kabrle dr., Gottesman Lajos dr., Tisnovsky, Vajda, a besztercebányai Kosut,
az
ungvári Pelikán dr., az egyre kevesebbet szereplő pozsonyi Hubacsek dr., az ungvári Horeys dr., a munkácsi Káse következnek a nem
magyar játékosok sorában.
A magyarok közül elsőosztályú játékosok:
Weidenhoffer József, Kakas dr. Pozsonyi T E ,
Bárczy Oszkár és Endre Besztercebánya, Jellinek Miklós és Ernő Rimaszombati P O S ,
Somogyi Béla, Révay István és János Lévai S E ,
Székely Pál, K á l m á n Endre, Kálmán Pál Beregszászi FTC, Adler és Gallusz Pozsonyi T E ,
Lengyel, Drumár,
Weidenhoffer Béla Kassa,
Ádámovich Érsekújvári SE, Kertész G á b o r és
Bertalan dr. Beregszászi FTC, Tomcsányi Béla,
Sajó Endre,
Kerekes Ferenc,
P a p p Ferenc,
Székely Imre, Csongár Csaba stb. Ungvári AC,
Moskovits Zoltán W e i m a n n Ö d ö n Ungvári TK,
Kohn Losonci A F C , Weinberger Pál Munkácsi
SE stb.
Nemzetközi versenyek voltak Pozsonyban,
Pöstyénben, Léván, Besztercebányán,
Kassán
Ótátrafiireden. A szokásos versenyek közül elmaradt a rimaszombati és az ungvári verseny.
A Pozsonyi TE ötvenéves jubileumát Kehrling Béla és Balázs Iván volt jugoszláv bajnok
vendégjátékával ünnepelte.

a Moltesznek f. évi január hó 30-án, este
6 órakor az 0. T. T. Alkotmány-utca 3.
szám alatti helyiségében megtartandó
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Budapest, 1930. dec. 30.
Rakovszky
István
0. elnök.

S. k.

Tárgysorozat: 1) évi jelentés ; 2) pénztári jelentés ; 3) tisztikar felmentése ; 4) költségvetés megállapítása ; 5) tisztikar és tanácstagok megválasztása; 6) számvizsgálók kiküldetése; 7) indítványok.

ES

GOLF

A legszebb mezőnyt — mint az előző években, úgy most is — a tátrai verseny gyűjtötte
egybe.
Az említett versenyeken
résztvettek:
Herbstné, Artens, Kinzel, Eifermann
(Bécs),
Scháffer ( J u g o s z l á v i a ) , Haensch
és
Henkel
(Berlin), Luppu dr. (Bukarest),
dr.
Schréderné, Baumgarten M a g d a , Gönczné, Baittrock
Ica, Lates Csilla,
Szapáry grófnő,
Paksyné,
Kehrling, B á n ó Lehel,
Gabrowitz, Vay báró,
Szenthey dr., Silbersdorf, Bokorné, Piret br.-né,
Straub, Zichy gróf ( B u d a p e s t ) , Zizovits Lenke
( N a g y v á r a d ) . A belföldiek közül: Blanárova,
Kozeluhova,
Merhautova,
Korotvicska, Weidenhofferné Hagenauer E m m y , Grauss, Menzel, Rohrer, Soyka, Zaorálek, Sada, Malecek,
Nedbálek stb. A lengyelek ezidén hiányoztak
versenyeinkről,
a bukarestiek közül egyedül
Luppu dr. látogatta a versenyeket, de kevés
sikerrel.
Az említett nagy versenyeken kívül számos
házi, klubközi és városközi versenyt bonyolítottak le egyesületeink.
Az Ungvári A C megrendezte a minden évben szokásos Kárpátalji ifjúsági bajnokságot,
amely Tahy Endre dr. és Gulovics Tivadar az
U A C volt elnökeinek
vándorserlegeiért folyik.
A leányok részére kiírt versenyt Barkász Vali,
a fiúk versenyét Csongár Csaba, mindketten az
rendező egyesület tagjai nyerték.
A pöstyéni
verseny
alkalmával felmerült
egy nagyszabású vándordíjas férfi páros verseny tervezete, amelyben egy ezer dollár értéket képviselő díjért minden nemzet szövetsége
által kijelölt két pár vehetne részt. A szabályzat
kidolgozását a bécsi Hohenberg Brúnóra
bízták, akitől az eszme is származik. Megvalósítása esetén a pöstyéni verseny európai teniszversennyé lépne elő.
Az 1930. év tenniséletéröl vázolt és itt bemutatott kép sokirányú történés, tehát életet és
életképességet mutat.
Mutatja azt is, hogy a
vezetés a legtöbb helyen ügyes és szorgalmas
kezekben van. Hogy ez a sok becsületes törekvés eddig nem vezetett nagyobb eredményekhez, annak az egységes irányítás hiánya volt a
legfőbb oka. A most eltelt év beváltotta az autonóm működés elérésére irányuló kívánságokat.
A szláv egyesületek vidékenkinti önkormányzatát a zsupák
biztosítják.
A „Csehszlovákiai
Magyar Tennisz Szövetség" jóváhagyásával a
magyar klubok csaknem tízéves törekvését koronázta siker. Adja Isten, hogy az a sok szép
és jó, amit az egyesületek a csehszlovákiai magyar sportkultúra legifjabb alakulásától várnak, az emberileg lehetséges rövid időn belül,
teljes erejében és tisztaságában valóra váljék.

Székely

Gy.

Levente,
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©gy mérkőzés ?

Irta : Kehrling

Béla

Előre kell bocsájtanom, hogy ez a kérdés a sok, m í g a másik gyengébb ellenfeleket kapott.
nagy nemzetközi versenyekre vonatkozik, meErre legjobb példa az 1930. évi amerikai
lyek majdnem világbajnokságnak felelnek meg. bajnokság. Doeg és Shields kerültek a dönM i n d i n k á b b terjed az a vélemény, hogy a tőbe. Shields az elődöntőben könnyen győzött
bajnoki mérkőzéseknél az a körülmény, hogy W o o d fölött, míg Doegnek változatos és idega pályázóktól mindennap egy match lejátszá- ölő küzdelme volt Tildén ellen, bár mindkettő
sát kívánják, túlságosan megerőlteti a verseny- mögött egy négy szettes match volt. A negyed
zőket. Ez persze csak a döntőbe jutott játéko- elődöntőben úgy Doegnek, mint Shieldsnek öt
szettet kellett játszani, előbbi Hunter ellen, míg
sokra vonatkozik.
A párisi és amerikai bajnokságokban utóbbi utóbbi Mangin ellen. Azonban Doeg feladata
időben behozták azt az újítást, hogy külön hé- az előző két fordulóban összehasonlíthatatlaten játsszák az egyest és külön héten a páro- nul nehezebb volt, mint Shields-é. Az eredmény
sokat. De még így is az a versenyző, aki a dön- az volt, hogy Doeg éppen csak hogy meg tudta
tőbe
kerül, az hat vagy hét napon keresztül verni Shields-et négy borzalmasan küzdelmes
mindennap kénytelen egy-egy mérkőzést játszani.
A wimbledoni bajnokságoknál, ahol két hét
alatt bonyolítják le az összes számokat,
még
súlyosabb az eset, ha az illető játékos
több
számban indul és esetleg több számban is a
döntőig jut. Miután Wimbledonban 128 játékos
indulhat, a döntővel egvütt hét mérkőzést kell
játszania a győztesnek. Ezekből a mérkőzésekből az első hat nap alatt négyet kell lejátszani,
azonkívül két-három páros előmérkőzést is. A
hetedik nap, vasárnap, pihenő van. A következő héten minden második nap egy-egy mérkőzés, az egyesben, azonkívül a párosok. Csak
abban az esetben van j ó dolga a döntőbe jutott
játékosnak, ha a párosakból már az első héten
kiesett.
1911-ig a védési szisztéma volt Wimbledonban szokás, mely szerint az előző évi bajnok
csak egy mérkőzést játszott az azévi döntőbeni
győztes ellen. A védőnek az a nagy előnye volt,
Az osztrák—magyar
mérkőzésről.
hogy teljesen pihenten állt ki egy fáradt jáKinzl.
Gabrowiti,
Szántó,
Seal, Mateyha,
Eifermann,
Krepuska,
Xásárhelyi.
tékos ellen. Ilyen körülmények között klasszisRiedl Alfonz
felvétele.
különbségnek kellett leríni a kettő között, hogy
a fáradt játékos győzhessen a védő ellen. Ezt
bizonyítja az a statisztika is, hogy ilyen mér- szettben. A győztesnek teljesen ki kellett adnia
kőzéseknél 12 esetben a védő győzött és csak erejét a szüntelen erős szervizzel és folytonos
volleyzással.
hatszor szenvedett vereséget.
Az
bizonyos, hogy a szerencsének
minAz utóbbi időben a tennisz sport igen nagyot fejlődött.
Sokkal erősebb iramú a játék denütt van szerepe, így nem csak a tenniszés sokkal több jó játékos van. Azért manapság mérkőzésekben, hanem a sorsolásban is. Renkörülmények között szerény véleményem
egy
ilyen
világbajnokságnak tekinthető ver- des
senyben már az első forduló is megerőltető, szerint egy jó kondícióban levő játékosnak nanem úgy, mint a régi időben, amikor csak az ponta egy játék nem sok. De miután a döntőbe
jutott játékosok sohasem játszhatnak egyforma
elődöntőnél kezdődött a komolyabb munka.
Azért még így is előfordulhat az az eset, erős előmérkőzéseket, hogy egy fontos döntő
hogy a döntőbe jutott közül az egyik teljesen félig-meddig reális legyen, szükségesnek tarfáradtan és kimerülten jut oda, mert a sorsolás tanám a döntő előtt egy pihenő napnak a berévén az ő oldalán vannak az erősebb játéko- iktatását.
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T éllii Ikéjp elli
színűleg áldják a gondviselést, hogy az új évben
az első gondja volt a legfőbb Jónak, hogy sok
ezer munkanélküli első napját az 1931. évben
megédesítse, ha szerény kereseti lehetőséggel is.
A gazdasági krizis az emberek lelkéig hatolt az
elmúlt évben, mert a villamos peronján még a
síelők i.s örülnek, hogy a szegény munkanélküliek dolgozhatnak. Máskor ilyenkor a különböző
viaszokról beszéltek, amit ma használni kell.
A máskor túltömött fogaskerekű vasút must
még félig üresen teszi meg az útját felfelé a
mindig sűrűbb hóesésben és ködben. A nagyszálló után a fenyőfák mint mesebeli megőszült
óriások görnyednek a hóteher súlya alatt a ködben s mi szegény pestiek,
boldogan állapítjuk meg,
hogy az Svájcban sem lehet
szebb. Végállomás. Talpon
vágunk neki a János-hegynek. amit sejtünk, hogy
merre lehet, de látni nem lehet ötven lépést sem. olyan
sűrű a hóesés. Golfklub pályájához érünk, hol áll a
tilalomfa, hogy a területen
átmenni nem szabad, de a
síelőket ez nem zavarja és
egymás után mindenki nekivág a szabad terepnek, hol
most a grenck helyét félméter magas hó teszi felismerhetetlenné.
A golfozókat nem látjuk
seholseni. Ez azonban nem
jelenti, hogy ők nem síelnének. mert igenis, a golfklub
Az utolsó szabadtéri training a Macban, 1930, november 30.-án.
tagjai között sok sielőt taJankovich
M., Vásárhelyi,
Jankovich
B.. Horváth.
Méray-Horváth
O., Jankovich.
Kehrling,
lálunk. de újév napján ilyen
Bayer, Péteri,
Stranszky,
Halter,
Tömöry,
Dretomszky.
korán még alszik a golfbérkaszárnyák helyébe. Béke ós csend vette át a klub. Lauber, Gyurkovich.
máskor oly zajos Margit-kőrút zűrzavarát. Az Szlávyné stb. mind kitűnő sielők s őket gyakelmúlt év utolsó emlékei, a tegnapi
embereka ran látni a havon.
hajnalig, illetve reggelig lumpoltak vidám csaBejczi, a MAC futója szalad előttem. Eltépatai élénkítették csak az utcát. Az év olyan vedünk a ködben, de azért nemsokára mégis
szomorú, vigasztalan volt s ime, a tegnap em- megtaláljuk a sielők Mekkáját, a Bélafy- és
berei milyen vidámak, úgy látszik, minden el- Kovács-vendéglőket. Itt is csöndes még minden,
múlás tulajdonképen örömöt okoz. Minden csak de mire nekivetkőzünk a komoly futásnak s elviszonylagos ebben az életben s einsteini elmé- indulunk, már egymásután rohannak lel az
let se tudna határvonalat húzni, hogy mi is a jó autók, melyek most úgy' néznek ki, mint valami
és mi is a rossz az egyes történésekben. Az utca modern görög hadiszekér, hol azonban a dárdák
szép egyenletes, tiszta, szűzi fehér takaróját helyett sítalpak hegyei meredeznek elő s fanime már vandál munkáskezek teszik tönkre és a tasztikus külsőt kölcsönöznek a megszokott
puha perzsáiból piszkos kupacokat varázsolnak a ka rosszéri a -1 i pusoknak.
járda széle mellé. Nekem ez esunva barbár„ Normafalejtő, egyetemi rét. Farkas-torok,
munka s viszont azok, akik ott lapátolnak, való- befutjuk az egész terepet s közben csináljuk a
Újév napján véletlenül olyan napom volt.
hogy kedvenc sportjaim foglaltak el. Valaki
megvádolhatnia, hogy babonás vagyok s ezért
állítottam így össze a napi programmom, hogy
egész évben igy éljek. Nem, nem a babona, a véletlen hozta így össze a nap programmját, de
mindenesetre nem l'ogok haragudni, ha a néphit
ígérete be is válna.
Az újévi hajnali gyönyörű hóesés nem hagyott aludni és igy kora reggel nekivágtam a
Svábhegynek, hogy egyszer én is, a vasárnapi
sielő, friss havon rohanjak le a hegyről. A hópelyhek sűrű fehér függönye barátságos clair
obseür képet varázsolt az egyhangú szürke pesti
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riportot, hogy kik is azok a tenniszezők, akik
tóii trainingtil vagy szórakozásból síelnek. Tak á t s Imrét fedezzük
fel először. 0 minden vasárnap siel. Tud is. () ugyan azt mondja, hogy
nem tud semmit, főleg a neveket nem ismeri, de
azért szabályos telemarkot csinál s aztán megkérdezi naivul, hogy milyen figura is ez. Az ő
kedélye, úgy látszik, a havon sem fagy meg. A
kis Aschner. a Kálmán, szintén s z o r g a l m a s .
Minden alkalommal látom őt s neki különösen
mosolygós az arca, mind itt a havon mindenkinek, igaz. hogy a havon is mellette siklik állandóan az ő hűséges tenniszdrukkere, aki ugyan
most nadrágot visel, de különben szoknyában
látható.
Aschner Palit is látjuk egy nagyobb társaságban felmászni a Farkas-torokból. Ttt is
olyan flegmatikus, mint a salakon. Zichy Imre
gróf annál jobban rohan, az ő nyomában már
nem tud mindenki haladni. () versenyez is és
most a Mátrában rendezett nagy versenyen kiváló futásával, a favoritok legyőzésévei nagy
meglepetést szerzett. Békéssy Puszi itt művész,
nagyobb mint tennisziben, azonkívül a rossz
nyelvek szerint ő a legfesebb sielő egész Budapest
környékén. Halter Béla és barátja, Ráth
I'tyu is gyakori vendégek. Krepuska Tilwr már
ritkábban látható. A szövetség vezetőit is látni.
Kertész Dóri ós Köhler Bandi nagyszerűen fúlnak. Bandi inkább fut. míg Dóri bátyánk, akár
csak nyáron, a szép nem társaságában siel. A
tonniszklub állandóan képviselve van. Oláh
Aladárék. Gecsőné, Kollerich Pali. Skublies
Jáva, Révay Józsi stb. látható itt. Az FTC-ből
Wahl Frieit láttam fent. A BLKE-ből a Hegyfiúval találkoztam. A BBTE piros-kék színeit
gyakran látom, de tenniszcző ismerőssel nem
találkoztam köztük. Vadász az MTK-tói szintén szorgalmas.
A Farkas-torokból visszafelé futva, nagyobb társaságot találok, akik mind jólismerlek tenniszkörökben. mert vagy játszanak vagy
fanatikus tennisznézök. Ifj. vitéz Horthy Miki
vezeti őket s ott látjuk nővérét, gróf Károlyi
Gyulánét. férjével, az ifjúsági bajnokságokon
jól szerepelt Vértessy-fiút és három húgát s végül a. Főméltóságú úr egyik adjutánsát, Scholz
kapitányt.
Azonban nemcsak a Svábhegyen sielnek és
így meg kell emlékeznem a másutt síelőkről is,
már csak azért is, mert a tenniszben is legelsőranguan fejlődő gróf Szapáry Gabriella és Marianne a legjobb női sielők az országban. Fivérük is egyike a legjobb magyar ifjúsági síelőknek. Szapáryék tavaly minden versenyt megnyertek a Tátrában. A sielés, úgy látszik, nagyszerű téli tréning a tenniszhez. Természetesen a

iiu.......

—

felsoroltak csak kis részét képezik a sielő tenniszezőknek, de maga a Svábhegy is olyan nagy,
hogy ilyen vasárnapi sielő, mint c sorok írója,
nem láthat mindenkit s így a hósportot űző
tenniszezőknek valószínűleg csak igen kis töredékét említhettem itt meg.
•

Délután a fedett pályám mentem ki. A Városliget most olyan csendes, mint a legel hagyatott kis falu valahol Szabolcsmegye zugában. A
fedett csarnok is sötéten ásít ki a fehér világba
s hogy itt valahol életnek is kell lenni, azt csak
a gyönyörű új hóember árulja el. amit valószínűleg a labdaszedők keze öntött művészi formákba. Nagyszerű szobor. Futurista szemmel
nézve, akár itt is maradhatna örök dísz gyanánt
a ligetben. A pálya maga elhagyatott s mint a
sz< Iga meséli, sokkal kevesebben használják,
mint tavaly. Az örökös refrén tér itt is vissza:
.la. a gazdasági pangás. A követségek idegen
diplomatái a legszorgalmasabb látogatók. Köztűk is a német követ tűnik ki buzgalmával.
A tréningcsoport is igen megcsappant.
Schréderné és Baumgartien még csak képviselik
a női elit-klasszist, de a férfiak közül a legjobbak közül senkit sem látni. A kis Dretomszky
a legszorgalmasabb, mint mondják, de így is
van ez rendjén.
Egy órát játszottam s aztán vissza a városba, miközben búcsút intettem a hóembernek,
amely szegény már olvadozni kezdett, úgy látszik, unta a nagy egyedüllétet.
„Kapitány."
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Kaptuk a következő közérdekű sorokat, melyeket minden megjegyzés nélkül közlünk.
Nagyságos
Kehrling Béla főszerkesztő úrnak
Helyben.
Kecbves barátom!
A ,„Tennisz és Golf" legutóbbi számában
b. munkatársad többek között az erőlistára vonatkozólag is kérdést intézett nagy egyesületeink vezetőihez. Engedd meg, hogy néhány szóval én is hozzászóljak ehhez az igen fontos kérdéshez. Ennek szükséges voltát azért érzem,
mert az idei erőlistával kapcsolatosan zavaró körülmények észlelhetők, melyek téves beállításuknál fogva ellentéteket!, vitákat provokálnak.
Három évvel ezelőtt, mikor néhányan az erőlista kibővítése mellett a második osztály felállítását szorgalmaztuk, igen kevesen voltak
azok, kik tervünket helyeselték és a nagy többség azt korainak, feleslegesnek tartotta.
Az idő azonban nekünk adott igazat, a második osztály várakozáson felülieket produkált,
versenyein rekord-nevezúsek történtek, játékereje folyton nőtt és évente nagy tömegéből kiváló versenyrutinnal rendelkezi) tehetségeket
adott a magyar tenniszsportnak. Régebben, mikor versenyzőnek kizárólag a rendkívül nehezen
megközelíthető első osztályba sorolt néhány játékos számított, a nagy. tömeg távol tartotta
magát a. versenyekői és legfeljebb egy-egy
handikappal fűszerezett versenyen indult, ahol
az első, legfeljebb második fordulóig juthatott
el. Az igen erős konkurrencia miatt helyezésre
reményük nem lehetett, a gazdasági helyzet
állandóan romlott, a nevezési díjak ellenben
folyton emelkedtek, kedvükszegetten egymásután vonultak vagy foglalkoztak a visszovonulás gondolatával azok a jó második osztályú játékosok, kik a háborús évek miatt csak az első
klasszis határáig jutottak, valamint azok a fiatalok, kiknek a fejlődésükhöz nem volt meg a
megfelelő önbizalmat növelő fokozat.
Minden egyszerre megváltozott a második
osztály felállításával és mi néhányan, kik az
eszmét valóra váltottuk, már a harmadik osztály felállítására gondoltunk, ami esetleg nagyobb lökést adott volna gyönyörűen fejlődő
sportunknak.
Ezek előrebocsátása után szinte feleslegesnek tartom hangoztatni a nagyszámú erőlistá-

zás helyes voltát, mert a tények annak szükséges voltát bizonyítják. Külföldön ma már sokkal hamarább rájöttek és például hiába akarták
a német hölgyek a szerintük sok sértődésre alkalmat nyújtó erőlistát megszüntetni, a német
tenniszvezérek annak szükséges és nélkülözhetetlen voltát állapították meg. A világ legelső
tenniszszervezete a francia, minden valamirevaló játékosát csoportba, rangsorba teszi, hogy
a küzdelemre serkentésen keresztül a fejlődést
biztosító versenyzési kedvet állandóan ébren
tartsa.
Ezt a célt akarja szolgálni a mi erőlistánk
is, mert tágítható csoportrendszerénél fogva
könnyen kezelhető és a jövőben biztosabb alapot
fog nyújtani az egyes játékosok csoport- és
ra n gs zá mának m egál 1 a pi t ás á ra.
Köztudomású tény az. hogy tökéletes és a
tényleges erőviszonyokat feltüntető erőlista
nincs, mert még a világ első tíz és köztudomású
eredményekkel rendelkező játékosánál sem tudnak a leghíresebb tenn/sztudósok egyforma erőlistát készíteni. Mindegyik a sajátjára, esküszik.
Hát még 100—120 játékosnál, de nem is lehet.
És mégis, ha rossz is az az erőlista és csak megközelíteni igyekszik a valóságot, kiváló eszk ize
a fejlődésnek.
Az 1930. évi eredmények alapján készült
erőlistánk összesen 202 játékost rangsorol.
77-tel többet, mint 1927. évben. Ennek közel a
felét a hölgyek erőlistájának a növekedése
okozta, ami előreláthatólag az itt tapasztalható
erősen hanyatló versenyzési kedv fellendülését
fogja biztosítani.
Kimutattam b. lapod előző számában, hogy
versenyzőink száma az elmúlt övvel szemben
24 százalékkal emelkedett, ez az 1927. évhez viszonyítva ,55—60 százalékos lehet. A rangsorba
sorozott játékosok száma pedig 61 százalékkal
emelkedett ugyancsak az 1927. évi létszámhoz
viszonyítva. Ezen az alapon elindulva, kitűnik,
hogy az erőlista készítése tisztán az eredményesség figyelembe vétele mellett, automatikusan követik a neki megfelelő magasabb létszámot. Ez elől elzárkózni nem lehet, de nem is szabad, félre kel tenni a magasabb cél érdekében
az egyéni érdekeket és nem kell hiúsági kérdést
csinálni az erőlistából.
Ezek az én újévi gondolataim, melyeket szeretettel ajánlok b. figyelmedbe, ölel
(„Jegyző.")
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UTE, 90—101. dr. Balázs Andor BEAC, Fiala
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OTE, Frank DTE, Gyarmathy MAFC,
lllülll
II
HMM.
IMI
III.
dr. Hegyi RAC, dr. Hidassy Dezső BEAC,
Csekély módosítással állapította meg az ErölistaHorváth Jenő MAC, Faragó Vince SzAK, Kohl
bizottság a Tanács által módosítás végett visszaadott
Károly MAC, Murányi Tamás BEAC, Schirerölistatervezetet, mely végleges formájában a ködele
József MAC, Vadász MTK, 102—117.
vejkezö:
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BLTC, Straub Elek BEAC, 16. br. Vav MikV. csoport: Brokes János DEAC, Bukolós BEAC, 17. Aschner Kálmán UTE, 18. vinszky Péter GyAC, Birkás PAC, Barcsy
Szenfcey Miklós dr. BLKE, 19—21. Straub Já- i'oE, Császár Hl'VE, dr. Csonth E. GyTE,
nos 15EAC, Weiner Béla MAC, gr. Zichv Imre Csappay L. MAFC, Demkó Endre BLKE,
MAC.
Deutscn özAK, 4)ulánszky PAC, Dzurik JóII. csoport: 22—26. Adler Egon MLTC, dr. zsef CsAK, dr. Farkas Endre Fl'C, Fehér L.
Durvái Dénes FTC, dr. Kiss Pál BBTE, László BBl'E, Feisinger A. UTE, dr. Filatz L. BEAC,
István SzSE, Radieke Helmuth BBTE, 27—32. Ulatz E. BB'iE, Gosatonyi János GyAC, GyéArató Géza BBTE, dr. Csermák Ernő KEAC, mánt UTE, György Endre UTE, Hadnagy
Halter Béla MAC, dr. Hegyessy László BLKE, Sz„->E, Harrys B. iviKTE, br. Haupt 1. Szriií,,
l\yeviczkey László öAL', ralásthy Jenő Bii'11% Heinrich A. BBTE, Heinrich István BLTC,
á'ó—3Y. Ferenczy Emil MAFC, clr. Herzum Helbig Henrik GyTEE, Horváth Gedeon KAC,
Alfonz MLTC, Liaczay József iYLAU, Rónay Já- Horváth Jenő KEAC, Jancs László OTE, Junos Ml'IU, ur. X oiil J^ászló JöiSiJi,, óo—4U. hász A. DEAC, Kapuváry Károly BLKE, KáBrandenburg Ottó BLKE, üándler Miliaiy I l i . dár SzTE, Károlyi I. MÁC, Kramarits Dénes
Ker. ÖcJiramek lst\'án BciE, 41—44. Banó KTSE, Lázár László GMTC, br. Lipthay
György MAC, Faragó György MTlv, Friedrich NvLTC. Martin PAC, Mattyasits MAC, dr.
Tamás MAFC, Makrai László I I I . lver, 45—51. Ma ver KTSE, Mátéffy FTC, Miklós A. DTE,
Milos E. MAC, Molnár MTK, Morgó ILI. Ker.,
Dresdner Iván MAC, Hofl'mann Imre MTK,
Nagy Imre MAC, gr. Nemes János SzTEE, gr.
Majoros István MTK, Rácz Imre FTC, Tömöry
Nemes Vince SzTEE, Némedy Gyula MOSSE,
Miklós MAC, Vásárhelyi László MAC, Vészi Némethy BEAC, gr. Pallavicini Roger GyAK.,
László I I I . Ker., 52—53. dr. Kietovicli Kálmán Polyánszky Tibor BEAC, Puskás Ödön PAC,
.SAC, gr. Széchenyi Gyula SMTC.
Reichard 1II. Ker., Róth UTE, dr. Róth Imre
I I I . csoport: 54—60. Battlay Gábor BSE, HTVE, Szalay Gábor BLKE, dr. Szaplonczay
Brückner József MAFC, Della Donna Mihály M. ULTC, Szekeres Urak, Székely Pál MLTC,
BSE. Miklós Béla MTK, PfalT Ernő BSzKRt, v. Schranta BEAC, Schweiger L. MAC, SztaRomek Béla Sz. MÁV, Zsoldos László FTC, moray 1. LASE, Sztamory L. FTC, Ungár Ist61—68. Fazekas Kálmán BBTE, ifj. Hubert ván SzSE, Vargha L. BLKE, Wagner BBTE,
BBTE, Kolletich Sándor PSC, Kirchner Sán- dr. Várady M. BSE, Werner MTK, Weisz E.
dor MAFC, Sattinger Viktor RUE, Schweiger Miskolc, Wölzl KAC.
Béla MAC, Szombathelyi László OTE, Weisz
Rangsorba
nem sorostattal;:
(I—II.
csoErnő Urak, 69—77. Berger III. Ker., Földes port.) Bartus Gyula BLKE, dr. Bayer Antal
Tibor SAC, Grünfeld Sándor MTK, Hubert MAC, Hardy iireher Béla MAC, gr. Hunyady
BBTE, dr. Ka ffán RAC, Hertelendy Andor Ferenc MAC, dr. Issekutz Béla BBTE, KalMAC, Kleiszner László A TE, Nikolich Fedor ledey Jenő BLKE, Kiss Kálmán UTE, dr. MaMAFC, Novobatzky Kálmán SzTE.
rossy Ferenc BBTE, Márffy M. Tamás MAC,
IV. csoport: 78—89. Bikár Deán BBTE, Ordódy Béla BLKE, Petry Lajos RLTC, Pick
Emmánuel Géza BBTE, Kárpáthy Imre SzAK, Jenő FTC, Ritscher István FTC, dr. Schréder
Lakner BEAC, Leitner Barna DTE, Michel László BLKE, v. Szánthó L. BBTE, Tóth Ede
Unió, Pető Béla KTSE, Strasser Ernő MLTC, BLTC, Wahl Frigyes FTC, ifj. dr. Vigh VikSzalay István BLKE, Szemeti Béla BSzKRt. tor FTC.
Hölgyek:
I. csoport:
1—2. Baumgarten
dr. Szolnoky Zoltán BEAC, Weisz László
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Magda UTE, ,dr. Schréder Lászlóné BLKE, 3.
Paksy Józsefné BLKE. 4. Gönczné B. Ica
MAC, 5. Wienerné Soós Jolán FTC, 6—8. Bokorné MAC, Brandenburg Ottóné BLKE. Lates
Csilla MAC, 9. Tihanviné FTC. 10. Bozsikné
MAC, 11. Ritscherné FTC, 12. Demkó Eszter
BSE, 13—-16. Halászné BLKE. Sipos Anna
FTC, gr. Szapáry Gabriella MAC, Tevelyné K.
Klári KTSE.
/ / . csoport:
17—20. Balogh Ferencné
MLTC, Gözsy Irén GMTC, Rayné FTC,
Vargha Gyuláné OTE, 21—24. dr. Csópayné
FTC, Nagy Duci DEAC, Piret báróné BBTE.
Stermié B.-Ujfalu, 25—28. Bella Donna Mihályné BSE. Filatz Margit BSE. Méray Horváth Opika MAC, Tóth Amália MLTC. 29—33.
Békessy Magda MAC, Bottka Istvánná MAC,
Kisfaludy Ida BBTE. Recsev Rózsi NZTE.
Szőke Baba BLKE. 34—36. Gschwindt Edit
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FTC, Havasi Zsuzsi UTE, Madarászné B. Duci
FTC, 37—39. Jendrassvk Nelli BEAC, Surgoth Erzsébet KTSE. Zelbr Károlvné BLKE.
40—45. Beudenritter Elvire GMTC, Engel Antalné BSE, Halász Baba BLKE, Horváth Ida
MAC, Sass Márta OTK. Sárkány Lili MAC.
-!('•—54. Dömötör Erzsébet DEAC, Dubovay
Kató RAC, Hegedűs Josefin MTK, Hofbauerné
BLKE. Hrabácsné BLKE. Lónyay grófné
MAC, Pintér Zsuzsi I I I . Ker., Sennvey bárónő
SAC, Somssich grófné KTSE.
III. csoport: 54—62. Ardey Anna MOSSE,
Gaál Magda KEAC, Horvátné HVSE, Kotzkáné Sz. MÁV., Lichtigné FTC. Mentovich
Gabriella Unió, br. Schell Marietta GvAK.
Schwarzné FTC, Szlávik Baba BBTE, 63 72.
Bárczay A.-né MKTE, Hellebronthné MAC.
Köpeczy Sári PSC, Medveczk\ Sári BEAC,
Nietschéné MAC, Pleplár Gabi KEAC, br.
Reichlin Éva GyAK, Schummer A. BEAC,
Steiner Klári FTC, Szimray grófnő Nvlte..
73—85. dr. Antalné PSC, Csonth Ilona MKTE.
Ferentsikné DEAC. Fényes Pálné BTVC.
Hézer Béláné OTK, Molnárné KSE, Ortherné
UTE, Raksányi Sári MAC, Szemeti BélánBSzKRt. Szcmler Kató BSE, Szemrád Ilona
UTE, gr. Széchenyi Hanna G. MOVE, Vida
Ernőné HSE.
IV. csojxyrt: Báder Gréte Unió, Barkasz Vali
Nvlte.. Battay Gáborné BSE, Bothárné BBTE,
Bozzay T. MZ. Bölönyi Jolán Nyltc., F a r k a s
Panni MAC, Fialáné OTE, Gosztonyi S.-né
GyAC, Göröncsérné MLTC, Hauser Klári FTC.
Jovanovich E. SzIvE. Maulerné BBTE. Nagyné
MAC. Pláner Irén FTC, Raksányi Zsuzsi
MAC, Rauschné BEAC, Récsey M. NTE. Salamonné MKTE, Salvetitsné Mosse, gr. Szapáry
II. MAC, dr. Siskáné Mosse. gr. Szapáry Sári
SAC. Szirmay Mária SAC, Szabó Éva D. Gase.
Vécsev E. BBTE. Vészi Duci Spárta.
Rangsorba

nem sorozottal;:

(1—II.

csoport.)

Beöthy Lidia MAC, Dér.v Miklósné BBTE.
Ihász Attiláné MAC, dr. Issekutz Béláné
BBTE, Kanitz Kitty FTC. Kertész Ada MAC.
Krencsey Ada MAC, Markoviéi Jenőné MTK.
Oberschall Magda MAC, Orbán Lászlóné
BBTE. Pieker Rezsőné BBTE, Szaplonezav
Miklósné ULTC.
*

A Magyar Országos Lawn-Tennisz Szövetség
1931 január 30-án (pénteken) tartja idei rendes közgyűlését. Az új tisztikar és tanács kandidálása már
megtörtént. Hosszú évek óta most először lesz a közgyűlés ily korai időpontban, amivel a szövetség intenzivebb előkészítést akar adni idei munkaprogrammjának,
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Ausztrália.
Ausztrália két legerősebb tennisz állama NewSud Wales és Victoria játszottak egymás ellen a legérdekesebb eredményekkel: P. 0 . Hara Wood (Victoria) gyoz C. Domohue ellen 7:5, 6:1; Jack Crawford ( N . S . W.) győz R. E. Schlesinger ellen 7:5, 6:3;
H. 0. Hopmann (N. S. W.) győz Clemenger ellen
9:7, 6:0.
*
Olaszország.
Genuában játszották le Olaszország—Monaco
Davis-Cup-rendszerben országok közötti mérkőzésüket. Olaszország győzött 4:1 arányban. Eredmények:
Stefani—Landau 6:3, 6:3, 6:1; Stefani—Gallépe 6:4,
6:4, 6:4; Landau—Gaslini 6:3, 3:6, 3:6, 6:4, 6:3;
Gaslini—Gallepe 6:3, 3:6, 6:2, 6:4; Gaslini—J. de
Martino—Gallepe, Landau 6:3, 6:1, 4:6, 4:6, 6:1.
Délamerikában az olasz Bonzi és Sertoria 3:2-re
győztek Sao-Paolo válogatottjai ellen.
*

Svédország.
Paris—Stockholm 4:1. A dánok legyőzése után a
francia csapat Stockholmba utazott, hol szintén természetesen győztek. Megemlítésre méltó, hogy a legerősebb svéd játékos Oestberg csak a párosban játszott. Eredmények: Boussus—Malmström 4:6, 7:5,
6:4; Brugnon—Ranberg 1:6, 8:6, 6:4; GarelL Du
Plaix 2:6, 6:3, 6:4; Brugnon—Malmström 6:3, 6:3;
Brugnon, Boussus—Oestberg, Ramberg 6:1, 6:4,
3:6, 8:6.
*

Csehszlovákia.
A hivatalos ranglista a következő: 1. Menzel. 2.
Macenauer. 3—6. Rohrer, Hecht, Malacek, Novotny.
7. Marsalek. 8. Zaoralek. 9—10. Sada és Siba. 11.
Nedbalek. 12. Soyka. 13. Klein. 14—15. Fröhlich. és
Vodicska. 16—18. Bertrand, Pipes és Ardelt. 19—20.
Banda és dr. Haller. — Hölgyek listája: 1. Deutsch.
2. Kozeluh. 3. Blanar. 4. Sejn. 5. Merhaut. 6—8. Garkisch, Schneberger és Stavel. — A férfi listába megfelelő eredmények hiányában nem sorozták be Gottlieb, jan Kozeluh, Zemla, Rodzianko, Stejskal és Havelka urakat, míg a hölgyeknél kimaradtak Lobkovitz
és Kroutil.
A délafrikai Pittsburgban a túrázó csehszlovák
tenniszezök eredményei: Macenauer—Kirby 10:8, 6:3,
Kozeluh—Robbins 6:3, 11:9; Macenauer, Kozeluh—
Kirby, Lowe 4:6, 2:6; Macenauer—Robbins 0:6, 6:2,
1:6; Kozeluh—Kirby 4:6, 3:6; Macenauer, KozeluhKirby, Loewe 6:4, 0:6, 6:3.
Port-Elisabeth-ben a következő eredményeket érték el: Kozeluh—Richardson 4:6, 3:6; Kozeluh, Macenauer—Richardson, Davis 6:3, 6:4; Macenauer—
Kitson 6:1, 6:0; Soyka, Maoralek—Stirk, Humphrey
4:6, 2:6.
•
Hollandia.
Amsterdamban a német hivatásos játékosok 5:0
arányban megverték a holland profikat.
*

Németország.
Cilly Aussem legyőzte Friedlebennét a mannheimi
fedett pálya versenyen 6:2, 6:4 arányban. Vegyespárosban is győzött M. Moitrney-vel 12:10, 8:6-ra
dr. Burn Friedlebenné ellen.
*

Japán.
Japán bajnokságaiban, melyet Tokióban rendeztek, 64 négyes és 32 páros mezőny indult. Ohta távol volt hazájától, Harada csak a párosban indult,
ahol helyre sem került. Tannio, Abe, Harada DavisCup partnere már az első fordulóban kiesett. Taro
Fujikura győzte le, aki az elődöntő során kapott ki
az Európában még nem járt Jiro Satoh-tól, aki a
japán bajnokságot is megnyerte. Ellenfele H. Satoh,
a tavaly Pesten járt, volt az elődöntőben. Eredmények: Férfi egyes elődöntő és döntő: H. Satoh—Taro
Fujikura 6:4, 6:4, 6:4; Jiro Satoh -R. Nunoi 6:0,
10:8, 6:0; J. Satoh—H. Satoh 6:4, 8:6, 6:2. — Páros
elődöntő és döntő: Jamagishi, H. Shimura—H. Satoh,
Abe 6:1, 6:1, 6:4; Nunoi, Kuwabara—0. Akimoto,
Uyehara 6:3, 10:8, 6:3; Jamagashi, Shimura—Nunoi
Kuwabara 6:4, 6:3, 6:4.
*

Görögország.
Görög ranglista. Hölgyek: 1. H. Nicoloponto Contostavlo. 2. J. Lenos (Budapesten is járt). 3. R. Vlasto
4. Kassimati. 5. Scaramanga. 6. E. Zalacosta. 7. F..
Harocopo. 8. G. Michaelides. — Urak: 1. O. Garangiotis. 2. A. Zerlendi. 3. M. Balli (Ezen három úr
ismert Budapesten). 4. J. Vlasto. 5. G. Nicolandis.
6. C. Efstratiadis. 7. J. Georgiades. 8. K. Zachos.
*
Riviéra.
L. T. C. de Juan-les-Pins versenyével megkezdődött az idei tennisz élet a Riviérán. Aeschlimann
svájci bajnok, Worm dán bajnok, Miss Ryan amerikai
tennisz kiválóság személyes részvételével nyitották
meg az áprilisig elhúzódó verseny szezont. Az időjárás istene is kegyes volt az idény-nyitáshoz. A legszebb arcainak egyikét mutatta a nagy ambícióval
küzdő játékosoknak. Elődöntők és döntő eredményei:
Férfi egyes: Worm—de Poligny 7:5, 3:6, 6:2; Aeschlimann—Menzel (német) 6:1, 6:1; Aeschlimann—
Worm 6:4, 6:2, 6:1. Női egyes döntője már is meghozta az első csalódását Riviérának. Miss Thomas a
döntőben legyőzi a californiai Miss Ryan-t úgyszólván küzdelem nélkül 6:2, 6:l-re. Az elődöntő során
Miss Ryan Mrs. Harycraft-ot győzi le 7:5, 6:4-re,
míg Miss Thomas Mlle St. Omer-Roy-t 6:2, 6:2-re.
Vegyes páros: Miss Thomas, Aeschlimann—Miss
Ryan, Hunter (nem a nagy) 6:0, 6:2-re. Ezzel Aeschlimann kettőre növeli a győzelmét, majd rövidesen a
harmadikat is megszerzi magának Worm mellett
játszva Jourde, Renault francia pár ellen 6:3, 6:0-ra.
A Beausite L. T. C. Cannes versenyének végeredményei: Férfi egyesben győz az ír Rogers a svájci
Aeschlimann ellen 8:6, 6:1, 3:6, 7:5 arányban. A
férfi párosban Aeschlimann győz Louissal (Worm)
az oldalán 6:3, 9:7, 6:2 arányban Rogers—Hilyard
ellen. A női egyesben győz Miss Ryan Satterthwaite
ellen 4:6, 8:6, 6:1 arányban. A női párosban Launay
győz Ryan—Satterthwaite ellen 8:10, 6:2, 6:2-re.
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versenyzőiről

az 1930. évben: 1.

A bizottság köszönettel tudomásul vette, hogy az
Egyesült Izzó Tungsram csarnokát egy délutánra átengedte a szövetségnek. A bizottság a következő játékosokat osztotta be oda tréningre: Minden pénteken
I/23—'/26-ig Schréderné, Paksiné, Oönczné, Wienerné,
Bokorné, Brandenburgné, Latesz Csilla, Tihanyiné,
Bozsikné, Ritschemé, Demkó Eszter, Halászné. Esetlegesen Oberschall Magda, Sipos Annus és Sárkány
Lili. I/26—10-ig Kehrling, Takáts, Bánó Lehel, Krepuska, Bálás, Gabrovitz, Várady Szabó, Silbersdorf,
Pétery, Kirchmayr, Dr. Jacobi, Révay gróf, Straub
Elek és János, Szenthey és Zichy Imre gróf.

4, 25. Haladás V S E (Szombathely) 17, 26. Kapos-

Miniatűr Golf a Szent Gellért szállóban

AC 8, 29. Kitartás E A C (Szeged) 13, 30. Kapos-

Alagi TE 6, 2. Budapesti BTE 53, 3. Budapesti
L K E 38, 4. Budapesti E A C 63, 5. Budapesti SE
33 6. Budapesti LTC 9, 7. Budapesti S z K R t S E 6,
8. Bihari T V C 6, 9. Budafoki TK 6, 10. Debreceni E A C 8,

11. Duna

F C 23,

G A S E 1, 14. Debreceni Y S C 6,

December 23-án volt az ünnepélyes megnyitása a Szent Gellért-szálló télikertjében berendezett nűigyep golf-pályának, melynek értelmi szerzője Lauber Dezső, többszörös magyar golfbajnok.
A világhírű szálló gyönyörű pálmakertjében
egy 9 lyukas miniatűr golf-pályát adtak át a
használatnak előkelő meghívott közönség előtt.
Az első bemutató játszmát Lauber Dezső
és Kovách Jenő játszották, utánuk pedig a vendégek közül sokan próbálkoztak az újszerű játékkal, mely rövid időn belül igen nagy
közkedveltségnek fog örvendeni.

Debreceni

15. Elektromos

SE 5, 16. Ferencvárosi TC 74, 17. Gödöllői M O V E
23, 18. Ganz TE 5, 19. Győri VTC 4, 20. Gyulai
A C 24, 21. Győri TTE 2. 22. Hungária

KE

23. H u n n i a CsE 2, 24. Hódmezővásárhelyi
vári IISC 6, 27. Kispesti AC

Az utóbbi időben folyton új és új divatsportok észlelhetők. Jött a Mahjong-láz, bridge-láz,
most itt a golf-láz. Európa nagyobb metropolisaiban már hónapokkal ezelőtt berendezték
a
különféle miniatűr golf-pályákat. London, Páris, Berlin, Wien után Budapest is dicsekedhetik ilyennel.

12.

6, 28.

TVE

Kecskeméti

vári TVC 6, 31. Kaposvári TSE 53, 32. Ludovika
A S E 2, 33. M O V E Zalaegerszegi SE 18, 34. Miskolci

K T E 29, 35. Magyar

(Sárospatak) 21,

AC 94, 36.

MOSSE

37. Műegyetemi A F C 16,

40. Magyar TK 44, 41. Nyíregyházai LTC 36, 42.
Nagykanizsai Zrínyi TE 11, 43. (>Budai TE 29,
44. I I I . Kerületi TVE 18,

45.

Orosházai TK 4,

46. Pénzintézeti SL 1, 41. Pécsi E A C 4, 48. Pestújhelyi SC 39,

49. Pécsi AC 19, 50. Rózsadombi

LTC 3, 51. Rendőrtiszti AC 30,
UE 8,

53. Sárospataki AC 16,

52. Rákoslige.i
54. Szombathelyi

SE 17, 55. Szolnoki T E E 19, 56. Székesfehérváii
K E 35, 57. Csanádmegyei SzIE (Makó) 6, 58. Sze
gedi A K 14, 59. Szolnoki MÁV 2, 60. X . ker. SC
3, 61. Újpesti TE 16,

62. Újpest—Rákospalotai

A K 7, 63. Unió LTC 40, 64. Zalaegerszegi TE 6
versenyző, összesen 1159 versenyző.

H i r d

essen

ennisz

mmmrrm

38.

M O V E Veszprémi ST 1, 39. Mátyásföldi LTC 27,

207 versenyző egyesülete ismeretlen.

CrémanfRosé
Transylvaniasec

6,

es

Golf-bon!

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
KEHRLING BÉLA
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Sportpályák, tenniszpályákésutak építését
javítását vállaljuk.
^7iillítlllll*
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VOrÖS

utányosHbli feltétől ek mellett speciál is
kötőanyaggal kevert

sala k o t .

tenniszpályákhoz és utakhoz.

Fekete salakot
fuvardíj megtérítés ellenében szállítunk futballpálvákra és feltöltésekre.— A MAC, BSzKRT,
BSE, BE
B L K E stb. szállítója

n t t ) c r /

Hazai Útépítő és Salaktermelő
Vállalat Budapest, Nádor-u. 6.

CSOKOLÁDÉ

Telefon: 813—96.

Játék közben egy darab
Megjelentek a

Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség
hivatalos versenyszabályai,
Alapszabályok, Játékszabályok, Versenyszabályok.

kesernyés dessert csokoládé
a legjobb éhségcsillapító

Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi
rendelkezések, Gazdasági bizottság ügyrendje,
Útmutatás pályabírák részére, Tenniszpálya építése,
Vasúti kedvezményre vonatkozó útasítás,
Egyesületi alapszabály, Egyesületi
házirendszabályok.

t

Ára 3 pengő.
M e g r e n d e l h e t ő K e r t é s z T ó d o r és W e s z e l y
I s t v á n rt. c é g n é l , B u d a p e s t , IV., V á c i - u t c a 9.

HORVÁTH GYÖRGY
URI

SZABÓ,

UDVARI

Estélyi-,

ÉS

KAMARAI

sport-

SZÁLLÍTÓ

és

útiruha különlegességek.
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Ródli,
Si, siruházat,
korcsolya,
szakszerű korcsolyacipő

Kertész és W e s z e l y
IV., Váczi-utca 9. sz.

cg,

CUKORKA
, „
CSOKOLÁDÉ
DESSERT

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

