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tfmgyos immmszi
Május 1, 2, 3. Egy hónap múlva piros-fehérzöld és zöld-fehér-piros zászlók erdejét fogja lengetni a Duna felöli szél a centercourton. Olaszmagyar Davis Cup mérkőzésre jönnek majd az
emberek ezrei reménykedve egy esetleges magyar győzelemben. A forduló legfontosabb mérkőzése, írják már most a világlapok. A Szövetség is kiírta már a Davis Cup tréningeket március 30-ára, hol lesz azonban a tréning? A szigeten ma még a tavasznak nyomát sem látni.
Hideg szél hajtja fel a kabátunk gallérját és fagyos lehelletét rajtunk kívül senki sem élvezi. A
center court üres és elhagyatott. Tavalyi ruhájának ósdi vonalait még nem tüntette el az új
szezon s a téli viszontagságot kiállt fehér vonalak megkopottan várják, hogy az új ásónyom
örökre eltakarja immár haszontalan életüket. A
fagy, a pályák örök ellensége, nem engedte meg,
hogy a center court új ,friss üde vörös színnel
várja a tréning megkezdését. Egy- hét múlva
talán készen lesz, ha kegyes lesz az idő. Most
még lassan szállingózó hópelyhek tarkázzák a
megkopott, öreg salakot.
Egv hét múlva pálya lesz, (le hol van az öltöző? Hol fognak az áprilisi hicleg- szelek elöl
menedéket találni a kifáradt játékosok? Hol fosnak meleg fürdőt és masszázst kapni? Sehol,
mert a strandfürdő szükségöltözője ilyenkor még
használhatatlan. Vékony deszkafala nem nyújt
védelmet a szél ellen és csak biztos meghűlést
ígér az ott öltözni merészkedőknek. Melegvízről
szó sem lehet, mert hol van még a fürdő megnyitása? Ilyen körülmények között kell trenírozni a csapatnak, annak a csapatnak, amelyiknek a legintenzívebb, legszorgalmasabb és a legpontosabb tréninget kellene folytatnia, hogy eltüntesse a különbséget, amelyik a két csapat tudása között fennáll az olaszok javára.
Az idén tavaszra ígérte a sziget az öltöző felépítését, de munkásoknak vagy anyagnak a nyomát sem látjuk, így természetesen nemhogy a
tréningre nem lesz öltöző, de nem lesz magára
a Davis Cupre sem. Davis Cup öltöző nélkül, ez

"20 pengő
10 pengő

LAPJA

hmngulsit^

bizony a legsötétebb Balkánt jelenti. Vagy azt
hiszik az illetékesek, hogy a május elsején már
gyönyörűen zöldelő lovaspólópálya sima gyepszőnyegének látása elfeledteti az olaszokkal az
öltöző hiányát. A Davis Cupre felránduló olaszok százai el lesznek ragadtatva a pólópálva
simaságától, akkor, amikor játékosaik esetleg
agyonhűlnek öltözők hiányában.
Miért nincs öltöző? Miért nem szorgalmazza
ezt a MAC? Tudomásunk szerint a MAC már
számtalanszor kérte az öltöző felépítését. ígéretet is kapott igen gyakran. Az ígéretek azonban
mindig elakadtak, oka a pénzhiány. Valamikor
márványozott öltözőkről regéltek a sziget urai,
akkor, amikor súlyos milliókat áldoztak más célokra. A milliókat elköltötték, de az öltözőre
szánt pár ezer pengőre már nem tellett. Ma m á r a
legszerényebb öltözőt is szívesen fogadná a MAC,
de erre a pár ezer pengőre nincs a szigetnek fedezete. Furcsa gazdálkodás ez. A tavaszi Cochet elleni
mérkőzés, a Davis Cup, a japán és esetleg amerikai mérkőzés enyhén számítva is legalább tizenötezer embert jelent, akik a versenyek kedvéért a szigetre mennek. Ezeknek nagvrésze
autón megy, úgyhogy szigeti belépőjegyek és
autóbelépők révén a szigetnek egy év alatt megtérül majdnem az öltöző egész költsége s dacára ennek, mégsem építik fel az öltözőt s így
kényszerítik a Szövetséget, hogy egy más helyet keressen, hol versenyeit rendezheti, ahol nem
szednek a nézők ezreitől horribilis adót s ezért
az adóért nem adnak vissza semmit sem. Nincs
pénz, ez a refrén, de a súlyos ezreket követelő
pólópályára van. Ugyan miért? Milyen dicsőséget hoz ez a magyar névnek? Milyen külföldi
1a]> emlékezik meg a pesti pólóeredményekről?
Milyen érdekek azok. amelyek fontosabbnak
tartják a Major Morganok stb. itteni szórakozását. mint az ezreket megmozgató tenniszsportot.
Jöjjenek az olaszok és menjenek el úgy, hogy
itt Balkán van. A felelősséget azonban sem a
Tenniszszövetség, sem a MAC nem viselheti ezért.
„Kapitány".
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Í93Í m ŰHUsieeám,
A külföldi vezető politikusok és államférfiak
szerint ez az év a gazdasági életben okvetlenül
javulást fog hozni. Ezt a javulást mindenesetre az
év elején még nem lehetett észre venni. A máskor
olyan élénk montecarlói hotelek csendes családi
pensiúknak tűntek fel az évek előtti forgataghoz
képest. Az ember egy nagy óceánjáró gőzösön
képzelhette magát viharban, mikor is az előző
napi élénk élet helyett egyedül üldögélt a dohányzóban.
A játék, a fokozottabb tempójú élet, a gyönyörök Riviérája csendes üdülő hely lett, ahol azon-

tonban Kehrling végzett előtte, különben mindenütt a hosszú ír hagyta el győztesként a versenyt.
Rogers mindenesetre nagyon sokat fejlődött, de
hisz ez természetes is ,mert. ő most a világ legszorgalmasabb versenyzője, aki pihenés nélkül rója
a tennisz országútját koratavasztól egész éven át.
Biztonsági játékmodora most már erőben is sokat
nyert, de azért nem hisszük, hogy valaha is cocheti világklasszis lehessen. Tavaly Tildén nyert
meg mindent, az idén Rogers, de a két játékos
között csak annyi a hasonlóság, hogy mind a
kettő két méter magas. Tildén azonban a tennisz

Felső sor; Sir Doust, Kleinschrott. Oliff, a svéd király kísérője. Második sor: Simond, F. M.
Fischer, Pierre Gilon a francia tennisz szövetség elnöke, Sir Lee. Alsó sor. Cocheí, Sir
a svéd király, Wallis-Mayors,
Kehrling:—'

ban az embert mindenért kárpótolta a gyönyörű
idő. Tavaly olyan rossz idő volt a versenyek alkalmával, hogy a versenyzők nem a legkellemesebb benyomásokkal mentek el a Qöte d'Azúrról
s az ember üdülés helyett inkább influenzát szerzett, ez és a gazdasági bajok lehetett az oka annak, hogy az idén feltűnő kevés versenyző kereste
fel a tennisz tavaszi hazáját.
Tavaly Tildén, Coen, az ausztráliaiak, japánok
a legjobb angolok, mint Austin, Lee, a legjofttT
franciák, Prenn, Kozeluh stb. voltak lenn. az idén
azonban a világ első tizéből csak "CoeÜet volt ott
s ő is csak egy versenyt játszott. Igy volt lehetséges, hogy Rogers játszotja a primhegedűt az
idén. Majdnem mindegyik versenyt megnyerte,
ahol elindult, csak Montecarlóban Cochet és Men-

^seírijef míg Rogers a tennisz szorgalmas napszámosa.
Cochet ^fc^ak a montecarlói versenyen indult.
Nem volt jó "formában, egyedül a Rogers elleni
döntőben volt újra nagy.
Matejka és Artens, szomszédaink nagyszerű
játékosai sem tudták megismételni tavalyi eredményeiket.
\
• A cseheket "csak Hecht és Rohrer képviselték,
^.kuNközül Hecht igen jó formában volt.
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A német első klasszisból csak Kleinschrott
volt lent, de ő természetesen már nem sok vizet
zavarhatott. Rajta kívül a berlini Menzel. Hansch
és Löser képviselték a német tenniszt.
Az angolok legjobbjai az idén elmaradtak.
Kingsley és Hillyard voltak a legjobbak.
A franciákat Boussus és még pár fiatal játékos
képviselte, akik közül Lesseurnek volt a legna
gyobb sikere. Boussus még nem volt formában.
Az olaszok éljátékosai: Morpurgo és Stefani
is hiányoztak. Gaslini és Del Bono nem voltak
teljes értékű helyetteseik.
A jugoszláv Scháffer és Kukuljevics párosban
nagyszerű eredményeket értek el. Tavaly óta
nagyon sokat fejlődtek.
Mi magyarok sokkal jobban szerepeltünk az
idén, mint tavaly, ismert eredményeinken kívül
mindenütt a handicapszámokban is döntőkben
voltak színeink képviselői. Kehrling sokkal jobb
volt mint tavaly s így remélhető, hogy két év
előtti formáját az idén el fogja érni. Rónay, Adler és László csak két versenyt játszott, mégis
mindegyik bejutott egy-egy handicapdöntőbe és
így egy magyar versenyző sem jött haza díj nélkül. Reméljük, hogy az ott tanultakat itthon jól
fogják felhasználni.
A hölgyeknél más volt a helyzet. A hölgvversenyzők úgy látszik, kevésbé érzik a gazdasági krízist, mert ők majdnem teljes számmai
jelen voltak. Különösen az angolok vonultak fel
nagy gárdával Satterthwaith, Nuthall, Benett,
Heeley stb., mind az első angol klasszist képviselték. Köztük a másodvirágzását élő Satterthwaite érte el a legszebb eredményeket. Ez a

most már ötvenedik éve felé járó hölgy csodálatos biztosan és okosan játszva verte meg nagvklasszis ellenfeleit, mint Valeriot, Aussemet stb.
A franciák is teljes számmal megjelentek, élükön
Matliieuvel, aki jó formában volt s aki Aussemen
kívül Satterthwaith-ei is megtudta verni. Más
aztán nem is volt jó formában a nagy klasszisű
hölgyek közül. A mieink közül Baumgarten
Magda nagyszerű eredményeket ért el s ha fejlődésének tempója nem lassul el, jövőre már a
döntőkben fogjuk látni.
A többiek is, azonban különösen Bokorné,
igen jól megállták helyüket. Tihanyiné a párosban játszott megbízhatóan. Gabrovitzról akarok
még megemlékezni, aki helyenként igazán elsőrangú játékával mindenkit meglepett. Formája
azonban nem állandó és egyes mérkőzéseken
nyújtott teljesítménye nagyon különböző volt.
Egyesben még közelítőleg sem az a klasszis,
ami párosban. Legfőbb hibája a gyenge fizikum.
Ö volt különben a magyar csapat Benjáminja s
így mindenki kedvelte őt. különösen a hölgyek.
Bordigherában igen csinos holland lány volt a
partnere, kivel Gabró igen jól mulatott. Valaki
megjegyezte, hogy milyen nyelven diskurálhatnak? Németül tud a leány, volt a válasz. Igen,
de Gabrovitz nem igen. Úgy látszik azonban,
hogy már megtanult, olyan jól megértették egymást.
A svéd király jelenléte társadalmilag nagyobb
jelentőséget adott a versenyeknek, mint azt a
több igen jól sikerült bankett bizonyítja, melyeken Mr. „G." is természetesen mindig jelen volt.
X) maga is adott a versenyzők tiszteletére egy
jeát.

A C.onntry Club látképe.
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A Riviérán tartózkodó magyar versenyzők egy
része a mentoni verseny után még Bordigherába is
elutazott, hogy azon a versenyen fejezze be kirándulását.
Az eredmény nem volt olyan jó, mint Mentonban, mert Kehrling ugyan bekerült mind a három

Magyarok

BorJigberában.
Tihanyi Lászlóné felv.

nyílt szám döntőjébe, de ott kevés szerencsévei
játszott.
A férfi egyesben Kehrling a harmadik fordulóban Losert veri 6:3, 6:2-re, majd az elődöntőben ugyanolyan eredménnyel a berlini Menzeli.
Rogers a harmadik helyért Gabrovitz ellen került,
aki azonban csak a második szetben fejtett ki ellenállást. Az elődöntőben már jobban kellett dolgoznia a hosszú írnek, mert Del Bono a harmadik
szetben igen közel volt ahhoz, hogy egy értékes
győzelmet szerezzen. De épp a kellő pillanatban,
a temperamentumos és tehetséges olaszt elhagyta
szerencséje.
A verseny legszebb mérkőzése a férfi egves_
döntője volt. A magyar bajnok az eredmény után
látszólag könnyen nyeri az első szetet 6:1 -re,
mégis minden gámért nagy küzdelem folyt. A
második és harmadik szetben is folytatódik a küzdelem, amelyben Rogers a szerencsésebb és 6:3,
6:4-re nyeri azt.
A két bajnok nem tart pihenőt és folytatják
a negyedik szetet. Ebben Kehrling jobban startol
és miután 4:0-ra vezet, Rogers feladja a küzdelmet és 6:0-ra leadja a szetet.
A döntő szetben az ír bajnok már 5:1-re vezet,
amikor Kehrling kezd felnyomulni és 5:4-re javítja a score-t, sőt a tizedik gémben 30:0-ra vezet. Itt egy bírói tévedés következtében elesik attól az előnytől, hogy 40:0-ra vezessen. Mindkét
fél még erősen küzd, de a szerencsésebb Rogers
6:4-re nyeri a szetet és ezzel a mérkőzést. A gémek aránya 23:19 volt Kehrling javára.
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A férfi párosban Kehrling Landauval játszott,
Gabrovitz pedig egy angol közepes játékossal,
mert Balással volt megbeszélve, aki azonban nem
utazott le és így nem játszhatott együtt a magyar pár. Landau gyenge partnernek bizonyult,
mert a döntőben Rogers-Del Bono ellen hiába játszott Kehrling jól, négy szetben vereséget szenvedtek.
A női egyesben Baumgarteu Magda értékes
győzelmet aratott az amerikai Andrus ellen, akii
6:2, 6:2-re vert, azonban kénytelen volt meghajolni Friedlebenné nagyobb tudása előtt. Ezt a
versenyt meglepetésszerűen a német bajnoknő
nyerte Satterthwaite ellen.
A vegyes párosban szenvedte Kehrling is,
Satterthwaite is a harmadik vereséget, amennyiben a döntőben Del Bono és Andrus pár legyőzte
őket. Az erős szél az angol bajnoknőt teljesen
lehetetlenné tette, mert az ő pontos lob-jei, vagv
autra mentek, vagy rövidek voltak.
A női párosban Baumgarten és Tihanyiné igen
jól tartották magukat és az elődöntőben csak
nagy küzdelem után és szerencsével tudták őket
Friedlebenné és Mrs. Satterthwaite három szetben
legyőzni. Említésre méltó Tihanyiné játéka, mert
az ellenfelek nagyobbrészt ő rá játszottak ós okos.
biztos játékkal önfeláldozóan küzdött. A döntőt a
jól bejátszott és jó páros játékot játszó amerikai
Healarv és Andrus pár nyerte fölényesen.
A handicapekben a magyarok kiválóan szerepeltek. Gabrovitz nyerte a férfi egyest, míg a női

*i,

'

Valerio és Tihanyiné.
e

egyesben Baumgarten M. második, Bokorné pedig
harmadik lett. Vegyes párosban Gabrovitz.
Bruun-Koepsnéval második, Tihanyiné Menzellel
harmadik, női párosban pedig Bokorné—BruunKoeps pár első, Baumgarten—Tihanyiné pár második lett. Ezzel a versennyel befejeződött a magyarok riviérai kirándulása.
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— Halló!? Igen! Ja, interjúról van szó? Kérlek, szívesen állok rendelkezésedre, holnap délelőtt tizenegy órakor.
Másnap tizenegy óra után egy pár perccel,
kényelmes karosszékbe helyezkedve kezdünk éppen a tárgyra térni, midőn csengetés szakítja
ketté a megindult fonalat.
Az olasz tanár úr
érkezett!
Megijedtem,
hogy
dacára a megbeszélt
időpontnak, egy olasz
nyelvóra idejét rabolom el, azonban a kedves házigazda hamar
megnyugtatott, hogy
a nyelvmester úr tulajdonképpen szintén
tenniszjáratban
van.
Hamar tisztázódik is
a dolog. Olasz barátunk, aki bár nehezen,
rossz kiejtéssel,
de
annál nagyobb buzgalommal énekeli a magyar nyelvet, az alábbi
magyar szöveget kapja, hogy két
nap
múlva olasz nyelvre
fordítsa, majd szállítsa azt vissza.
„Zombori
Rónay
Gyula, egy lelkes magyar sportbarát, azon
célból, hogy a fiatalabb generációnak a
fehér sport iránt érzett lelkesedését növelje és a fiatalabb
korosztályoknak a lehetőséget
megadja,
hogy maguk között
egy fontos
nemzetközi mérkőzést vívhasZombory=Rónay
sanak ki, e célra örökös
vándordijat alapított. A vándordíj egy álló pajzs,
a nemes mérkőzések egyik szimbóluma. Az alapító magyar ember lévén, mi sem természetesebb, hogy ezen pajzsnak magyar jelleget is kölcsönzött. Magyarország megalapítójának és első,
szent királyának. Szent Istvánnak, 900 esztendővel ezelőtt elhalt szent fiát, Szent Imre herceget,
a magyar ifjúságnak örök szimbólumát választotta a nemes trófea patrónusának. Igy nyerte
ezen pajzs a „Szent Imre Pajzs" nevet.
A vándordíj egy 38 cm magas, körülbelül 1-75
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kg sulyu, vert ezüstből készült, antik formájú,
erősen aranyozott, álló pajzs, mely felső részén
Szent Imre hercegnek aranyból készült domborművű mellképét viseli és annak alsó részén a
zombori Rónay-család zománcozott, domborművű
ősi cimere foglal helyet.
A pajzsért küzdhetnek bármely országnak igazolt játékosai, akik a
verseny évének január
1-én 24. életévüket be
nem töltötték, de egyegy országból ugyanazon évben legföljebb
négy játékos. A vándordíj egy esztendeig
azon szövetség őrizetében marad, melynek
játékosa azt megnyerte
és a következő évben
ez a szövetség is irja
ki ugyanilyen feltételek mellett. A kttzdclem eleidtől végig best
of
fi-, e
játszandó,
mint férfiegyes mérkőzés.

Ez évben a vándordíj mérkőzését nyerő
játékos a vándordíj
adományozójától
a
vándordíjnak egynegyed nagyságú ezüstből
készült
mását
aranyozottan, a második ezüstből kapja, a
két harmadik pedig a
vándordíjnak ezüstözött
egytizenhatod
nagyságú mását, mint
zseböngyujtót nyeri.
A „Szent Imre Pajzsot
ez
évben a
„Csanád megyei
Gyula
Afrikában.
Szent Imre Tennisz
Club, Makó
1930"
irja ki és annak pályáin 1031 augusztus 29—
30-ig játsszák ki.
Ugyanezen verseny keretében játsszák ez évben a „Szent Imre Serleget" Dél-Magyarország
bajnokságáért férfiegyesben. Vándordíj, melyet
háromszor egymásután, vagy hét évben négyszer kell megnyerni. Védő: Roderich Menzl,
Praha. Az elődöntők és döntő best of five ját
szatnak.
A „Szent Imre Amphora" Dél-Magyarország
bajnokságáért női egyesben. Ez évben alapíttatott.
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Makó város bajnoksága, férfipáros. Az elődöntök és döntő best of five játszatnak. 1930-ban a
Klein E.—Menzl-pár nyerte.
Makó város bajnoksága vegyes páros.
Vigaszdíj, mindazon játékosoknak, akik a két
fértiegyes bajnokságban legalább egy játékot játszottak, de az utolsó nyolc közé egyik játékban
sem jutottak.
Nevezési zárlat 1931 augusztus 20, délután 6
óráig. Nevezési dij: A Szent Imre Pajzsért játékosonként 25 pengő.
Ezt ha a szövetség,
vagy az egyesület nevezi a játékost, az tartozik a nevezéssel egyidejülegfizetni. A Szent
Imre Serlegért és S/.ent
Imre Amphoráért fejenként 12 pengő. A
két páros bajnokságban fejenként 8 pengő.
A vigaszdíjban minden a versenyen résztvevő játékos, ha a
két férfiegyesben legalább egy
játékot
játszott, de egyikben
sem jutott az utolsó
nyolc közé, kisorsoltatik, de indulásra
csak 2 pengő nevezési dij lefizetése után
jogosult.
A többi számokban csak az sorsoltatik ki, akinek a
nevezési dija a nevezési határidő záilatáig beérkezett.
Az összes játékoA
sok elszállásolhatnak,
de az ellátása csak
a meghívott játékosoknak téríttetik meg.

Szent

Meg kell jegyeznem, hogy a kiírás német szövege már elkészült, az angol és francia szintén
munkában vannak.
— Buon giorno! Boun di!
Végre megint egyedül.
— Légy szíves, mondd el, hogyan alakult
meg ez az egyesület, mi a hivatalos neve és egyáltalán hogy an alakult ki az a nagyvonalú programm. melyről tenniszkörökben most mindenütt
beszélnek.
Makó közelében van szűkebb családi otthonom. Két év előtt, nyáron otthon voltam, midőn
két szabadon működő tennisztársaság barátságos
háziversenyt rendezett, s én is ott lévén, azon
résztvehettem. Láttam, hogy itt olyan sportszere-
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tet és sportszellem uralkodik, mely lehetővé teszi egy komoly egyesület megalapítását. Tavaly
felkértek, hogy rendezzek egy nemzetközi versenyt. Bár
Szövetségbe

a Magyar Országos Lairn
Tennisz
esők most kérjük felvételünket, köz-

vetlenül a magyar bajnokság után, szeptember
nyolcadikán levittünk egy pár külföldi nagyságot s megrendeztük az első makói versenyt.
(Menzelék voltak Makón, s saját bevallásuk
szerint olyan szép aranyserlegeket nyertek, mini
máshol még soha!) A
sportbéli és társadalmi siker oly hatalmas
volt, liogy elhatároztuk a munka folytatását. Megalakítottuk
Csanád vármegye
a
Szent
Imre Tennisz
Club Makó 1930 cí-

men
Tarnay

egyesületünket.
Ivor az elnö-

künk, magam az ügyvezető alelnöki tisztet
töltöm be. míg dí<zelnöknek
Eckhardt
szeretnénk
Tibort
megnyerni, aki szintén csanádvármegyei.
Jelenleg
még csak
két pályánk van, de
építünk hozzá, s tervbe vettük egy center
court építését.
Ami a Szent Imre
pajzs alapítását illeti,
a következő okok indítottak.
Szükségét
láttuk annak, hogy
fiatalságunk egy külön nagy nemzetközi
verseny keretében
Imre pajzs.
mérhesse össze erejét
a külföld fiatal nagyságaival. s ezáltal is biztosíthassunk egy előrelátható fejlődést.
— Nem találod kissé magasnak a huszonnégy
éves korhatárt? — vetem közbe.
— Ezen hosszabb ideig én is gondolkodtam,
de mégis emellett döntöttem. Útmutatóm volt a
német Landmann serleg, mely bár nem nemzetközi verseny, de szintén huszonnégy éves korhatárig szól. Beszélgettem Gruber úrral, a német
tenniszélet vezérével, s ő igen helyesnek találta
a Szent Imre pajzs kiírását, valamint annak feltételeit. A huszonnégy éves korhatárt a Landmann serlegnél ők azzal indokolják, hogy huszonnegyedik életévig még a játékosok legnagyobb része nem éri el az extra klasszist s ha
vannak is ilyenek, ezek kivételt képeznek. Ennek a kiforratlan játékostömegnek pedig meg
kell adni a fejlődési lehetőséget, szükséges, hogy
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egymás között összemérhessék erejüket. Minden
remény meg van arra, hogy más államok is követik példánkat, legalább ezt vettem ki a Riviérán folytatott megbeszéléseimkor.
A „Szent Imre pajzs" névvel a magyar ifjúság védszentjének szellemét kívántuk kidomborítani, s a külföld figyelmét a magyar ifjúság eszméire ezúton is felhívni.
Az idei Szent Imre versenyre kilenc nemzetet
hívunk meg, részben már meg is ígértek részvételüket. Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria, Csehország, Lengyelország, Jugoszlávia, Románia fiaira számítunk, a magyar ifjúságon kívül.
Természetesen ugyanakkor rendezzük meg
szenior nemzetközi versenyünket is. Monte-Carlóban, ahol most az összes jelentős tenniszvezérek
és játékosok jelen voltak, minden alkalmat felhasználtam tárgyalásokra. A Szent Imre versenyen előreláthatólag résztvennének: Boussus,
Glasser, Lesseur (franciák), Magaloff herceg
(cári Oroszország), Mayer (spanyol, aki a tizenkilenc éves ifjúsági bajnokukat hozza magával),
Valério, Rádó (olaszok, az utóbbi fiumei), Haberl, kinzl, Eifermann (osztrákok), Klocinski
(lengyel). Botez (román), Kukuljevich, Popovicii
(jugoszláv), Menzel és Hecht (csehszlovákok). A
többi számra vonatkozólag tárgyaltam Artensszel, Gaslinivel, a Rohrer házaspárral, Deutschnéval, valamint lilly Aussemmel. Aussem jövetelét Boussus indulásához fűzte, mert ha netán
a fiatal francia Amerikába utazna, az amerikai
bajnokságokra, úgy ő is vele tart. Remélem,
hogy nem hajóznak át, mert igen érdekes lenne,
ha a Szent Imre versenyben egy Menzel—
Boussus döntőt hozhatnánk össze.
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Egyet azonban az ígéret dacára nem tudok elhallgatni, és megsúgom, hogy Zombori-Rónay
Gyula tisztában van a súlyos anyagi kiadásokkal — azonban a Szent Imre pajzs tetemes költségén kívül — készséggel vállalja a nagyszámú
versenyzőgárda lehozatalának költségeit is.
Közben örömmel mutogat hét-nyolc szebbnélszebb díjat, amelyek már az őszi verseny díjkiosztását várják. Ez is ritkán fordul elő. Egy
verseny, mely csak agusztus végén kerül lebonyoltíásra, de a díjak nagyrésze már januárban
megvolt!
Ezt a nagy lelkesedést, bizalmat és akaraterőt
látva, pillanatok alatt sok minden cikázik keresztül agyamon. A pesti fedettpálya, — na de
hisz ez olyan messze van Makótól, mint Jeruzsálem — és sok kisebb-nagyobb probléma. Találtam azonban Makóhoz egy huszonnégy kilométer távolságú — mondjuk kérdést! -—- helyesebben várost!
Szeged! Budapest után a második legnagyobb
városa e csonka hazánknak. Az utóbbi öt év
alatt hatalmas léptekkel halad minden tekintetben a modern nagyváros felé. Egyetemek, különféle más építkezések, lüktető élet, s ami a legfőbb, egyetemei révén más városokat számban
felülmúló, életerős, tettrekész ifjúsága van. Minden sportága virágzásnak indult, csak a tenniszélet stagnál, vagy fejlődik visszafelé. Mi a hiba?
Nincs megfelelő mecénás és hiányzik talán a kellő
szervező és irányító erőV Kár! Szegedre több feladat kell. hogy háromoljon a magyar tenniszsport
érdekében.

— Éppen erre akarok én is rátérni, — vágtam közbe — hogyan tudjátok anyagiak terén
megoldani a kérdést, hisz köztudomású, hogy
minden sportesemény, nagy nemzetközi versenyek rendezése, a szűkös anyagi viszonyokon
bukik el.
- Igen! Igazad van. Ez a legnehezebb kérdés, amit azonban remélem, teljes egészében sikerül majd megoldanunk.

Fel is vetem a kérdést!
Kár, hogy nincsen Szegeden valaki, aki
hozzád hasonlóan felkarolná ott a tenniszsportot.
Mert úgyebár, sorrendben mégis előbb kellene
Szegednek jönnie, mint Makónak!
Kérlek, teljesen igazad van! Szavaidból érzem,
hogy egy ilyen nagyszabású versenyt Makóhoz
kissé túlméretezettnek tartod. Ezt én is érzem,
Szegeden a pályák kérdése is könnyebben megoldható lenne. Aztán nincs is oly túl messze sem
Makótól. Dr. Csermák Ernőnek ebben az ügyben
már írtam régebben Szegedre, azonban sajnos,
mind ezideig nem kaptam választ. Mint a déli
kerület újonnan megválasztott alelnöke, természetesen igyekezni fogok a két város érdekeit össz
hangba hozni.
Közben az óra mutatója másfél órával tovább
haladt, s mi még mindig egy helyben ülünk. Megyek már, hisz nem lehet valakitől oly sokat kívánni. hogy ily nagy áldozatkészség után, egy
újságíróval is több mint másfél órát foglalkozzon.
Sok még a — rosszból is megárt.

Nem elégedtem meg egy ilyen átlagos válaszszal, hanem tovább kérdezősködtem. Beszélgetésünk folyamán szóba került több dolog, melyre
vonatkozólag megígértem, hogy nem írom meg.

A Tennisz és Goif
hirdetései eredményesek

Mindezeknek az indulása természetesen még
íuim készpénz. Téves tehát egyik sportlapunk
beállítása, mintha mindezek már biztos indulói
lennének versenyünknek. Ilyen nyilatkozatot
nem tettem, nem is tehettem, hisz a nevezett lap
tudósítójával nem is állott módomban beszélni.
A fent említett játékosokat mind meghívtam,
azok ígéretet is tettek, s mi mást nem tehetünk,
mint hogy minden áldozatot meghozva, vállaljuk
a költségeket.

y
•
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Menet közben még egy kérdés.
— Milyen volt a magyar pár a Buttlerben?
— Kehrling régi nagy formáját játszotta, Gabrovitz pedig, amit igen gyakran a legmagasabb
páros játékot mutatta. Ha olyan valakivel játszik, mint Kehrling, ki irányítani tudja, elsőrangút tud nyújtani. Magárahagyva azonban még
hiányzik az irányító képessége. Bízom azonban
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benne, hogy a nyár folyamán, ha többször együtt
játszanak, bármely nagy párnak méltó ellenfelei
lesznek. Gabrovitz kétségkívül a legmegfelelőbb
partnere Kehrlingnek, kivel együtt eddig a magyar színeket képviselte.
— Köszönöm! Ne haragudj, hogy ily sokáig
zavartalak. Szervusz, a viszontlátásra.
— A viszontlátásra!
H. D.

Mísékérsléso
Egyik vidéki előfizetőnk fordul hozzánk azzal
a kéréssel, hogy a bíráskodás szabályozásának
kérdését vessük fel lapunk hasábjain.
Vidéken, mint írja, a legtöbb verseny eredményének és sportszerű lebonyolításának megrontója a rossz és hozzánemértő bíráskodás. A bírókérdés szabályozása szerintünk is egyike a legfontosabb dolgoknak s ezért igyekszünk a vidék
kívánságának eleget tenni és foglalkozni a bírókérdéssel.
A bíráskodás mai rendszere nem jó, mert különösen vidéken, aki valaha is tenniszezett, azt
hiszi ,hogy tudja a szabályokat s nyugodtan felül a bírói székbe és természetesen akaratlanul is.
bíráskodásával a legnagyobb zavarokat okozhatja. Nem mindenki tud bíráskodni, aki tenniszező is. mert a játékosok legnagyobb része nem
ismeri, illetve nem ismeri pontosan a szabályokat. A Szövetség tavaly kiadta a szabálykönyvéi
s ezt kellene rlőbb áttanulmányoznia mindenkinek, aki felül a bírói székbe. A versenyrendezők
sokszor — nem levén bíró — olyanokat is felültetnek a bírói székbe, akik maguk is meg vannak győződve, hogy nem tudnak bíráskodni, de
a szükség törvény bont elve alapján felülnek és
a két versenyzőt agyonidegesítik a meg nem felelő bíráskodással. Egy-egy bírói tévedés néha
azután az egész mérkőzés sorsát döntheti el. különösen rosszabb idegzetű játékosoknál.
Hogy ez így nincs rendjén, azt nem nekünk
kell felfedeznünk, tudja ezt mindenki, de hogy
miképpen segítsünk, az már a nehezebb kérdés.
Budapesten a Szövetség tartott bírói tanfolyamot pár évvel ezelőtt s hogy sikere is legyen
a tanfolyamnak, bírói igazolványokat adott ki,
amelyek a versenyre szabad belépést biztosítottak. Elég sokan vettek részt a tanfolyamon, jól
is bíráskodtak, megkapták az igazolványt, el is
mentek a versenyekre a szabad belépővel, de a
legtöbb esetben nem bíráskodtak, mert a versenyt nézni mégis csak kényelmesebb, mint bíráskodni, úgyhogy a bírórendszer ilyetén való
kiképzése, sajnos, megbukott.
Itt így Budapesten a nagyobb versenyeket
rendező egyesületeknek nem marad más hátra,
minthogy saját bírói kart neveljenek, akik a
versenyükön bíráskodnak. Ezen klubtagokkal

a tenniszosztály vezetői tartsanak egy-két bírói
órát, hogy a szabályok nehezebb pontjait megtanítassák s a klubfegyelem aztán magával fogja
hozni, hogy ezek a bírák az illető klub rendelkezésére is álljanak.
Vidéken — szerintünk — a lgcélszerűbb lenne,
hogy az egyesületek közösen rendeznének egykét hetes (heti kétórás) tanfolyamot, ahol kiképeznék a bíráskodásra vállalkozó urakat és hölgyeket, akik azután az összes egyesületek rendelkezésére állanának. Nem kell más, csak minden városban egy lelkes vezető, aki ennek a
tanfolyamnak a megtartását vállalja. Vidéken,
ahol az emberek mind ismerik egymást, serkenteni lehetne a bírákat a Pesten bevezetett szabad belépést jogosító bírói igazolvánnyal.
A külföldi nagy versenyeken mindenütt ilyen
kiképzett bírák működnek, akik mindenkor rendelkezésére álltnak a versenyrendezőségnek s
ahol minden pályának megvan a maga bírája,
aki állandóan rendelkezésre áll. Természetesen
az ilyen önfeláldozó munkát csak olyan országokban tapasztalhatunk (elsősorban Angliában),
ahol az önzetlen sportszeretet generációk öröklött tulajdonsága.
Az így kiképzett bírók tartsák elsősorban
szem előtt, hogy a gyors és határozott ítélet az
első és főkelléke a bíráskodásnak. Tévedni emberi dolog és így a bíró is tévedhet, de a határozott ítélet mindenesetre megnyugtatóbb a versenyzőkre, mint a habozó bemondás. Ha valamit
nem látott a bíró jól, legokosabb, ha két új labdát adat. Reklamáló játékost határozottán kérje
fel az első reklamálásnál, hogy nyugodjon meg
a bírói ítéletben s ez rendszerint megnyugtató
hatással lesz a játékos idegeire.
Külföldön a legjobb bírák között sok hölgyei
is találunk s így itt is be kell vezetni a gyakoribb női bíráskodást. A hölgyek jobban ráérnek
és egy jól képzett bírónő így sokkal alkalmasabb
nagy versenyekén a bíráskodásra, mint a napközben elfoglalt férfiak.
A bíráskodás hibáinak kiküszöbölésére ezek
volnának a legelső lépések, melyek aztán idővel
magukkal hoznák a bíráskodás szabályozását,
esetleg külön szövetségi alapon.

„Kapitány".
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M.

séíluswőh

A neves magyar tenniszoktatónak. Drjetomszky Bélának a stílusról írt levelét, mint közérdekűt közöljük.
Tenniszben — minden más sporthoz hasonlóan — főleg az eredmény a fontos, hogy ha azután a tenniszező játéka az esztétikai követelményeknek is megfelel, az bizony jó.

játszik. Hogy pedig az egyéni tulajdonságainak
legjobban megfelelő stílust elérhesse, hosszú
évekig tartó verseny gyakorlatra van szüksége és
ez rövid, két-három hónapig tartó pedagógiai
munkával el nem érhető.
Egy versenyképes játékosnál főleg az egyéniséget ós különösen a küzdőképességet kell fej-

Cilli Aussenn pihen a verseny után

Majdnem minden tenniszpedagógus, legyen az
a legjobb a világon, többnyire abba a hibába
esik (lehet, hogy üzleti szempontból), hogy azt
hiszi, hogy az ő módszere a legjobb és megpróbálja a saját egyéni stílusát átruházni a tanítványra. Ha stílus jó és a tanítvány még egészen
kezdő, akkor a tenniszpedagógus talán még
szép eredményt is érhet el vele, de ismétlem,
csak talán, mert a tanítvány legtöbbször akkor
képes a legjobb eredményeket elérni, ha az egyéni
tulajdonságainak legjobban megfelelő stílusban

Canneshen.

leszteni, mert nem tudhatjuk, hogy az ideális
stílust folytonosan kutató munkája közben nem
alakul-e ki nála egy, a mai stílusnál jobb stílus.
Ha pedig a folytonos stíluskeresést elmulasztaná
és a reá oktrojált stílusnál maradna, akkor
örökké csak tanítvány volna.
Néhai bajnokunk, Zsigmondy Jenő dr., a világ legszebb stílusát játszotta és mégis Kehrling
Béla acélos kitartásával szemben meg kellett haj ()' nla"

Drjetomszky

Béla.
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A tanfolyamot egyelőre két hónapra tervezi a
A Magyar Országos Lawn Tennisz Szövetség
Szövetség.
az ifjúság rendszeres oktatását keresztül vinni
Oktatómesterül sikerült megállapodni Göncz
óhajtván, legutóbb tartott ülésén elhatározta,
hogy a középiskolák sportegyletei országos köré- Lajossal, aki minden bizonnyal eredményes munvel, a KISOK-kal karöltve, ifjúsági oktató tan- kát fog tudni végezni.
A tanfolyamban résztvevők a Magyar Athletifolyamot rendez.
kai Club margitszigeti pályáin, a Budapesti
A Szövetség terve megértésre találván, a
KISOK vezetőségénél az egybehívott közös éi - Lawn Tennisz és Korcsolyázó Egylet Horthy
tekezleten már a részletek is megállapíthatók Miklós úti pályáin és a Budapesti Sport Egyesület népligeti pályáin részesülnek oktatásban hevoltak.
Ezek szerint a KISOK hivatalos lapjában is tenként háromszor, délután. Minden fentemlített
egyesület pályájára 25-25 ifjúsági játékos kerül
felhívást intéz a kötelékébe tartozó középiskolák
beosztásra.
sportegyesületeihez, illetve az ezen iskolákban
A Szövetség fentemlített három egyesülete a
működő testnevelési tanárokhoz és felhívja őket
a Szövetség és KISOK közös tenniszoktató tan- szükséges pályákat, tekintettel a szövetségi és
általános sportérdekre, teljesen díjtalanul bofolyamán való részvételre és jelentkezésre az
alájuk tartozó ifjúsági tenniszezőket, valamim, csátja a tanfolyam rendelkezésére.
A tanfolyamhoz szükséges labdák költségeit
a tenniszsport művelésére alkalmas ifjúságot. A
jelentkezés kizárólag az iskolán, annak testne- részben a Szövetség vállalja, részben a tanvelési oktatóján és igazgatóján keresztül történ- folyamon résztvevők által fizetendő csekély
hetik, a tanári kar és igazgató jóváhagyásával. hozzájárulásból nyernék fedezetüket.
A jelentkezők közül azután a Szövetség okTekintettel arra, hogy kevésbbé jómódú — de
tatómestere, a szövetségi kapitány, a KISOK
egyébként a tenniszsportban tehetséges — játémegbízottai és a Szövetség e célra felkért ver- kosok fejlődését és a tanfolyamon való részvésenyzői kiválasztják azt a 75 ifjúsági játékost, telét lehetővé tegye, a Szövetség a KISOK-kal
fiút és leányt vegyesen, akik azután a Szövetség együtt abban állapodott meg, hogy a résztvevők
ifjúsági tanfolyamán május és június hóban által havonta fizetendő hozzájárulás nagyságát az
részt vehetnek.
illető iskolákra bízza, amelyek ismervén az egyes
jelentkezők szüleinek anyagi teherbírását, sokkal
igazságosabban tudják majd a fizetendő hozzájárulás összegét meghatározni.
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Mindenesetre a résztvevők által fizetendő
hozzájárulás a legalacsonyabban szabandó meg.
A tanfolyam végével a Szövetség a KISOK-kat
együtt a tanfolyamon résztvettek számára versenyt rendez.
A KISOK az akció adminisztrálását és beszervezését, a Szövetség pedig a sportbéli lebonyolítást vállalta.
Az egyesületek hajlandók a tanfolyamon résztvett ifjúsági játékosoknak a nyár folyamán is
játéklehetőséget biztosítani, a KISOK pedig készségesen hozzájárult ahhoz, hogy a nyári időtartamra, júliustól szeptember végéig a KISOK kötelékébe tartozó ifjúság az egyesületek 1 pályáin
kellő szakfelügyelet mellett — amire az egyesületek tenniszezői vállalkoznának — résztvehessen.
Ezzel a közös akcióval végre életbe lép a tenniszsportra annyira fontos utánpótlásnak szakszerű és kezdettől fogva alapos nevelése.
Természetes, hogy ezzel a kezdettel még nem
lehetünk teljesen megelégedve. Szükség volna
arra, hogy az egyes középiskolákban mindenfelé
iskolai tenniszpályák épülnének, a tornatermek
—- amennyiben megfelelőek — fedett tenniszpályák gyanánt használtathassanak, a középiskolák testnevelő tanárai a tenniszsportot meg-
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ismerjék, lehetőleg m a g u k is a k t í v tenniszezők
legyenek.
A testnevelési főiskolán a tenniszsportot intenzivebben kellene oktatni és művelni. A főiskolán 33 féle tantárgy között szerepel atlétika,
torna, úszás, vívás, ökölvívás, birkózás, tánc,
cserkészet, turisztika, céllövészet, sajnos a tenniszsport, amely oly hihetetlen a r á n y o k b a n fejlődik és terjed, csak a sportszerű játékokon belül
kerül heti egy ó r á n előadásra.
Természetes, hogy ez az oktatási m i n i m u m
nem elégítheti ki azokat, akik a tenniszsport.
ügyét szívükön viselik.
Mindenesetre szükség volna arra, hogy a ten-

nisz is rendes tárgy g y a n á n t vétetnék fel a főiskola óratervébe és a n n a k oktatásával a Szövetség meghallgatásával bízatnék meg megfelelő
tennisz sportszakember.
Szükséges volna ezenkívül a tanítóképző intézeti testnevelő tanárok testnevelési továbbképző
t a n f o l y a m á n a k anyagába az atlétika, úszás, gimnasztika stb. mellett a tennisz felvételére és előadására.
Szükségesnek tartanok egy k ü l ö n tanfolyamnak megrendezését kizárólag a lawn tenniszsport
részére, ugyanolyan formában, a m i n t azt a boxolásban megrendezte volt a főiskola.
-• •

&®<gjmfmhlh hímeimh*
-

LAPZÁRTA UTÁN KAPOTT JELENTÉSEK

Párizs: A francia tenniszszövetség
Henri
chet elten eljárást
inditott
az a maiőrségbe
köző vétségek
miatt.

Coüt-

Margitsziget:
Bánó György levágatta
a szakállát s igy Horváth Jenő
simán megverte két
szettben fi:t), Ö:l-re.

*

*

Nizza: Baumgarten
Magda,
tenniszversenyzőnő,
megnyerte
ben rendezett nagy nemzetközi

a kitűnő
magyar
a Negresco hoteltánc verseny t.

*

Hollywood:
Tildén ma
lene Dittrich mozisztárral.

-

Margitsziget:
Takáts Imre lett a lábhiba (gyengébbek kedvéért footfaolt)
ellen küzdő
liga elnöke.
*

tartja esküvőjét
MarTildén tanúja Coe/i.

*

Ferencváros:
Darvai
Dini
brí'
hogy áttér a modern francia stílusra
sohasem nyes, legfeljebb
bokrokat.

Margitsziget:
Gönczné és Latesz Csilla
rozták, hogy az idén az összes női párost
játsszák.
*

elhatározta,
és többet

Margitsziget:
Óriási meglepetésre,
a Közmunkatanács
felszólítására,
a Margitsziget
a lovaspólóra szánt összeg egy részét a center court
melletti öltöző felépítésére fordítja.
Az első ünnepélyes kapavágást
a sziget igazgatósága
már
megtette.

elhatáegyütt

Szénatér:
Bánó Rece megtalálta
ször elvesztett
forhendjét.

a már

több-

*

Wien: Gróf Salm Ludi
fiatal tenniszversenyzőit
való finom és sportszerű

tanítja
az
osztrákok
a
versenyzés
közben
viselkedésre.

*

*

Lipótkörut:
Pick .fúni annyira ráér, hogy engedve a hosszas rábeszélésnek,
elfogadta a tenniszszövetség gazdasági
bizottságának
elnökségét, azon feltétellel, hogy az (delnők dr. Herznm
János
egyen.
*
Berlin: A Hummerkv erke kijelentette,
hogy a
Prenn elleni följelentés
tévedésen alapszik. Sajnálatos névcsere
történt.
*

London: Wallis Mayers elhatározta,
hogy Austint házasságára
való tekintettel az idén kivételesen kihagyja a világ tíz legjobb játékosának
a
listájából.

Lágymányos:
A téli szezonban oly jól bevált
Neuhold
Nessi-pár lesz a tavaszi
versenyeken
a BLKE első párosa.
*

Mátyásföld:
Az
idei mátyásföldi
nemzetközi
verseny szenzációja
a svéd király
vendégszereplése lesz. Rónai versenyzői modora annyira megtetszett
neki,
hogy ezt a versenyt
okvetlenül
meglátogatja.

Sajnos, fenti
kézbesítette a

táviratainkat
posta.

mind április

elsején

Kapitány.
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A Kecskeméti Atlétikai
Club 1907-ben alakult. A
A három vörössalakos pályáján az egyesületnek mintegy száz teniszezője játszik. Tizenötre rug a versenyzők száma, ezek közül.
A klub intenzív versenyéletet él. Csapatot
indít
a Rothermere- és a Kertész-csapatversenyekben. Rendezik Kecskemét város bajnokságait és a klubbajnokságot. Versenyzőik résztvettek tavaly a Szegeden lebonyolításra kerülő kerületi bajnokságokban, a balatonalmádi, székesfehérvári és a lillafüredi versenyeken.
Ranglistavezető Riedl István résztvett az őszi ifjúsági
bajnokságokban, amelyet tanulmányi kötelmei miatt
nem abszolválhatott végig.
Az egyesület agilitásához
nagyban
hozzájárul
a
sportszerető vezetőség, melynek az élén dr. Kiss Kálmán kormányfőtanácsos, ügyvédi kamarai elnök áll.
Társelnöke: Barcza József női felsőkeresk. isk. igaz
gató. Főtitkár: dr. Liszka Béla városi aljegyző. Pénztáros: Adorján Károly tanár. Az intézői tisztet a sportszerű tenniszt játszó dr. Horváth Gedeon közjegyzőjelölt teljesiti.
Dijmérkőzéses versenyek alkalmára! fél útiköltséget
ós ellátást biztosit az egyesület.
1925-ben lépett az egyesület a MOLSz kötelékébe,
amely jelenleg a következő klub ranglistán szereplő
játékosokat tartja nyilván:
Hölgyek: Rubis Lenke. Salamon Istvánné, dr. Egri
Lászlóné (Aszódi Gizi), Papp Mariska, dr. Horváth Gedeonné. Urak: Riedl Isván. N. Kovács György, dr.
Horváth Gedeon. Sántha István. Gerber László, dr.
Pintér Béla. B. Kiss Pál. dr. Szemerey Miklós, Somogrovits Ernő, Hervav Béla, Horváth József ós Tilzer
Guidó.
*

Kivonatolva közöljük a Hódmezővásárhelyi Torna és
Vivó Egylet vezetőségi tagjának, dr. Orosz Sándor
közkórházi gondnoknak levelét, amelyből hü képet
nyerhetünk arról, hogy milyen nehézséggel kell az ország egyes helyein megküzdeni, hogy a tennisz meghonositassék.
..Becses lapjukat — kezdi a levél — az itteni tenniszéletre vonatkozó eseményekről kedves kötelességemnek tartom rendszeresen már csak azért is értesíteni, mivel magam is előfizetője vagyok s mondhatom,
sok kedves, kellemes perceket szerez nekem annak olvasása.
Az Alföldön, különösen
itt
Hódmezővásárhelyen,
minden sport, de különösen a tenniszsport, óriási nehézségekkel küzd. Nagybirtokos, gazdag emberek városunkban nem laknak, nincs egy lelkes mecenás. aki
kellő áldozat nyújtásával a tenniszsport zavartalan
gyakorlását lehetővé tenné. Itt csupán a pályák kérdését értem.
Vízhiány miatt egész nyáron feltört, poros, teljesen
rossz, göröngyös pályákon vergődik az a néhány lelkes úttörő, aki mindenáron haladni akar, akinek magasan lobogó sportszeretetét a mostoha körülmények
nem tudják agyoncsapni.
Ilyen körülmények között lelkes, népes gárdát öszszehozni, nevelni, csaknem lehetetlen..."
Ime igy szól a levél. Lelkesedése az egyesületnek
igazán megkapó. Ezerpengős váltóadásságával az egyes
tagoknak, meg szándékoznak oldani a locsolási lehetőséget.
Sajnos, a levélnek azon részére, miszerint módjában
állana-e a MOLTSz-nak segélyben részesíteni az egyesületet. nemleges választ kell adnunk. Szegény és nehézséggel küzd a MOLTSz is. hiszen ha gazdag
volna...
Öt vörössalak pályán hatvanan tenniszeznek és csak
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hat versenyzője van az egyesületnek, melynek alapítási éve 1888. Elnök: dr. Simon József városi tanácsnok. Titkár: dr. Gidófalvy Pál főispáni titkár.
A vízszolgáltatás megoldása esetén alföldi kerületi
bajnokságot szeretne rendezni.
Itt közöljük azon lelkes egyének neveit rangsorban,
akik ilyen körülmények között is kitartanak a tennisz
mellett.
Hölgyek: dr. Székely Mártonné, Csépke Andorné. dr.
Ormos Pálné, dr. Orosz Sándorné. dr. YValfisch Gyuláné, dr. Faragó Istvánné. Urak: dr. Róth László. Császár József. Skonmal Jenő. Tompay Ferenc, dr. Orosz
Sándor, Perczel Gyula.
*

Az ősi koronázó városunknak, Székesfehérvárnak az
egyesülete, a Székesfehérvári Korcsolyázó Egyesület a
soron következő. Nem érdektelen. a»t hisszük, ha levelét teljes egés-Asében leközöljük. Ezen megkapó sorok
talán megszívlelésre találnak:
Talán alig van sportegyesület az országban, ahol a
tenniszsport népszerűsítése oly nehézségekbe ütközött
volna, mint Székesfehérvári Korcsolyázó Egyesületnél.
Az egyesület 1876. évben alakult és bár fekvése a vásor főutcájától alig kétszáz lépésnyire, meglévő székháza, területe erre szinte predesztinálták, a tenniszsportnak mégis csak 1925-ik évben vált otthonává.
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A korcsolyapálya területe annak előtte egy mély,
vadvizes terület volt, melyet magasan fel kellett tölteni, hogy ezen tenniszpályák létesíthetők legyenek,
míg a meglevő csarnoképületet öltöző-, fürdő-, mosdóés egyéb mellékhelyiségekkel kellett kibővíteni, hogy
a tenniszsport céljaira alkalmassá váljék. -Mindezen
munkálatok, valamint a tenniszpálya felszerelések akkor több mint 300 millió koronát igényeltek, amivel
szemben az egyesület mindössze 20 millióval rendelkezett. Akadt azonban két sportember: Nyéki Nagy Árpád és Tóth Alán, akik az egyesületi tagok többségének konzervativizmusával és túlzott óvatosságával is
dacolva, szülte saját anyagi felelősségük és az akkori
évi 30% kosztkamat mellett ezt a nagy beruházást teljesedésbe vitték, még pedig azzal az eredménnyel, miszerint ma. öt-hat év múlva az egyesület legalább
70-80 ezer pengőt érő ingatlanait a 300 millión felüli
beruházás dacára alig 7000 pengő adósság terheli.
Ily előzmények után sokszor esik méltánytalanul, ha
a nyári nagy versenyeken itt megjelent pesti versenyzők nagyrészt túlzott igényeinek ki nem elégítése miatt
panaszokat és szemrehányásokat kell eltűrnünk, nekünk, akik talán sokkal és többet áldoztunk a magyar tenniszsportért. mint amit bárki meglátna rajtunk.
Székesfehérvárott li)24. évben még 16 pályán alig
200 tenniszező volt. akik azonban soha versenyt nem
láttak, s akik a Tennisz Szövetséget még hírből sem
ismerték. A korcsolyázó egyesületi pályákkal a város
tenniszezőinek száma megkétszereződött és azóta is
folyton emelkedőben van. Ma Székesfehérvárott 550-an
tenniszeznek, bár ennek a számnak nagyobbik része
még ma ifi irtózik a tennisz ve rsenveket végignézni.
Az egyesület l„26.évbj:i rendezte első versenyét, ebben az évben lépett be a Szövetségbe és ez a verseny
volt Székesfehérvárott a legelső tennisz verseny, melyen még gróf Zichy Imre. a kiváló MAC-játékös még
az SzKE színeit képviselte. Azóta a viszonyok lassan
bár. de évről-évre javulnak, csupán az kezd aggasztóvá
lenni, hogy ezideig még kellő játékerőt képviselő versenyzőgárdáit nevelni nem sikerült. Ennek is megvan
azonban a magyarázata. Itt Székesfehérvárott a ten-
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niszt sohasem tanulták s mindössze az történt, hogy
az egyesület sportszakosztály vezetőjének, Nyéki Nagy
Árpádnak, a tenniszről tartott elméleti, néha sport filmbemutatóval kapcsolatos előadásain
megjelent 20-25
tenniszező. akik az előadást csendben meghallgatták
ugyan, de másnap a pályákon épúgv pöckölték a lab
dac. mint annak előtte.
Az egyesület h.vatásos tenniszoktatót
(szövetségi
trénert) az 1930. évben vett először igénybe, de csak
két hétre, mert hosszabb időre nem volt elég pénz.
A két hétből azután az eső elmosott 5 napot,, maradt
tehát naponta közel 40.— P költség mellett 7 nap, ami
egyenlő volt eredményében a semmivel.
Egyesületünknek támogatói nincsenek,
sőt
versenyeinkre szükséges tiszteletdíjak
legnagyobb
részét
magunk vagyunk kénytelenek megvásárolni, mert pl.
főispánunktól, a vegyes dandárunk parancsnokától és
egy-két megvénkbeli földesúrtól eltekintve, senkin k
sincs, akiktol ilyen tiszteletdíjakra számot tarthatnánk.
Hogy mi ennek a magyarázata, arra nehéz és hosszadalmas lenne válaszolni, de bizonyos, hogy a hiba ott
rejtőzik valahol, ennek a városnak túlon-túl sokféle
társadalmi rétegezettsége ben, ahol az egy kissé is anyagilag jobban álló családoknak már semmi sem elég előkelő. Például itt egy verseny alkalmával versenyzőket
magánházaknál elszállásolni, az egyenesen képtelenség!
Itt még nincs meg a sportnak az az átfogó ereje, ami
másutt sehol sem hiányzik. De nemcsak mi vagyunk
így. hanem hasonló sors vár itt az összes többi egyesülelekre. A közel 50.000 lakosú városban rajtunk kívül
három sportegyesület van, de ezek közül kettő anyagilag a legnagyobb válságok között tengeti életét.
A Szövetségnek, az OTT-nek itt lenne igazán alkalma megmutatni, hogy feladatának tekinti a sportolók nagy tömegét — ha kell anyagilag is — támogatni.
Mi nem kérjük ezt ingyen, mi nem kérünk egyebet,
csak hogy adottak legyenek azok az anyagi eszközök,
melyekkel a sportbéli igényeket kielégíthetjük. Egyesületi vagyonunkat nem élhetjük fel. ez közvagyon,
az ezzel való sáfárkodásért személy szerint anyagilag
is felelősek vagyunk. Es nem is kérünk alamizsnát
vagy támogatást, csupán egy olyan kedvező kamatozású állami, szövetségi vagy OTT kölcsönt, melyből
egyrészt a jelenlegi 12—13%-os banktartozásunkat a
magas kamatterhektől való megszabadulás érdekében
visszafizethetjük és amelyből a még további múlhatatlanul szükséges beruházásokat eszközölhetnénk, mely
kölcsönt azután — mondjuk 20 éves törlesztéssel viszszafizethetnénk.
Sporttársi üdvözlettel: Nyéki Nagy Árpád, titkár.
A vezetőségi névsor: Örökös tiszteletbeli diszelnök:
Id. Reé István nyug. rendőrfőkapitány. Elnök: Kunoss
Gyula felsőkeresk. isk. c. ig. Alelnök: Almássy János
takp. ig. Ügyvezető igazgató: Tóth Alán bizt. társ. főnökhelyettes. Titkár: Nyéki Nagy Árpád műszaki tisztv.
Pénztáros: Rostaházy
Ervin bizt. társ.
főellenőr.
Ügyész: dr. Deák Imre ügyvéd.
Áz egyesület 1876-ban alakult
és a szövetségnek
1926-ban lett tagja. Tizenhárom vörössalak pálya áll
a 146 játékos rendelkezésére, akik közül 40 versenye/..
Trénerük, a legteljesebb elismerést kiérdemlő amatőralapon, Nyéki Nagy Árpád. Esetről esetre szövetségi
vándor trénert is igénybe vesznek.
Nagy nemzetközi versenyt juliusban rendeznek, mig
júniusban a hagyományos dr. Fiath-féle emlékversenyt.
Rendez még csapat- és házi versenyeket is az egye
sülét.
Ime a tíz egyesületi legjobb hölgy: Jovanovics Edit,
Csalai Kégl Marianne. Szabó Klári. Tóth Ella. Herteleindy Lili, Havas Rózsi. Csalai Kégl Adél. Flöttmann
Jenöné, dr. Hudák Béláné, gr. Zichy Mária Eugénia.
Urak: gr. Széchenyi Zsigmond. Hirschenstein Miklós,
Hoffmann György, Csalai Kégl György, dr. Pék János.
Váradi László, dr. Lázár Béla, gr. Zichy Domonkos,
Krausz György, dr. Benedek Elek.
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Dr. Péteri Jenő szövetségi kapitány a Szövetség
intézőbizottságával egyetértve, a következő játékosokat jelölte ki a Davis Cup keretbe: Kehrling Béla,
Takáts Imre. Bánó Lehel, Aschner Pál, Krepuska Tibor,
Gabrovitz Emil és Drjetomszky György. A keret tagjai Péteri szövetségi kapitány vezetése mellett március
itO-ától kezdve minden hétfőn, 6zerdán és pénteken treníroznak a MAC center court telepén. Reméljük, hogy
az időjárás kegyes lesz és a komoly sportszerű tréningnek nem fogja útját állni.
*

Anyui-magyar
banktenniszmérközés
Budapesten.
Polinszky liyula, a Pénzintézeti Sportszövetség ügyvezető alelnöke ügybuzgóságát dicséri a május hó végén eldöntésre kerülő angol-magyar bankcsapatok közötti mérkőzés, melynek létrejöttét biztosítja a TÉBE
áldozatkészsége. Most küldte el az United Banks LawnTennis Association elnöksége az angol csapat névsorát.
A csapat tagjai a japán Aoki Kai. különben a legerősebb játékosuk, ö nyerte meg London férfi egyes,
férfi páros és vegyes páros fedettpályabajnokságát.
Továbbá Vinall, Metcalf és Shales, akiknek játékerejét
nem ismerjük. Aoki, aki különben a japán Davis Cup
csapatnak is tagja, valószínűleg Kehrliuggel is összeméri erejét.
Cochet Budapesten. Cochet, a tennisz koronázatlan
királya, április utolsó vasárnapján ellátogat újra Budapestre. hogy utólérhtetlen művészetét újra csillogtassa
az öt annyira kedvelő budapesti közönség előtt. Közvetlenül a riviérai veresége után kérte Kehrlinget, hogy
adjanak neki és Boussusnak, vagy Boussus helyett
Brugnonnak revánsot Pesten a Butler Tropyban elszenvedett vereségért.
A MAC természetesen örömmel látja vendégül a világhírű párost, annál is inkább, mert közvetlenül a
Davis Cup előtt nagyszerű játékalkalmat nyújt így
csapatunknak a világbajnokok vendégszereplése. Élénken emlékezetünkben él még. hogy tavaly előtt csapa
tunk formáját ugrásszerűen emelte a Cochet elleni mérkőzés, úgy hogy Kehrling is és Takáts is nem remeit
nagyszerű formában álltak ki és győztek a hollandok
ellen. Reméljük, hogy a lyoni oroszlán szereplése újra
ilyen serkentő hatással lesz csapatunkra.
Cochet partnerével, vagy Boussus-val vagy Bruguoníial. aki már nagyszerűen érzi magát vakbél operációja
után, jön le Budapestre és április 24, 25 és 26-án játszik klubközi mérkőzést a MAC csapata ellen a Davis
Cup szabályok szerint. A mérkőzést természetesen a
franciák fogják nyerni, de reméljük, hogy párosunk
megismétli riviérai nagyszerű győzelmét.
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Ideális tenniszező — Tildén szerint — az az egyén,
aki az alábbi képességekkel rendelkezik: John uoeg
service. Henri Cochet forhand driveje. René Lacoste
backhand drive-je. Jean Borotra fejfölötti játéka. Vincém Richards volley-i. Henry Cochet hal! volley. Tildén
chop- és drot ütései vagy tíeorge Lott-é és mindehhez
már csak Karel Kozeluli pályaerzéke és Jean Borotra
bátorsága kellene.
*

Hamburg—Rajna vidéke 6:5. Hamburgban tartották
meg és reszletes eredménye a következő:
Férfi egyes: Nourney—Dessart 10:8, 5:7. 8:6; Frenz—
Heitmann 0:6, 6:4. 6:4; Mackenthum—Hauss 6:1. 6:4;
Siemssen—Stalz 6:3, 6:é.
Női egyes: Rost—Hoffmann 6:3, 6:3; Peitz—Lorenz
6:1. 4:6, 6:1.
Férfi páros: Dessart, Frenz—Nourney, Wenzel 6:3.
6:4: Hauss. Heitmann—Mackenthum, Brandis 4:6. 6:4.
6:4.
Vegyes páros: Frl. Hoffmann, Dessart—Frl. Rost,
Nourney 6:3. 6:3: Frl. Peitz. Wenzel—Frl. Lorentz,
Frenz 6:3. 7:9, 6:4.
Női páros: Hoffmann, Lorentz—Rost. Peitz 6:1. 7:5.
6:4.
London fedettpályabajnokság végeredményei: Férfi
egyes: Aoki—Avory 6:4. 6:1, 1:6. 6:0; Miki—Spence
6:4. 6:3. 5:1. 1:6. 6:4. Női egves Mrs. Srawsou—Mrs.
P itt maim 6:2, 6:4.
*

Fedett pálya versenyek Északon.
Anglia—Svédország
5:1. Lee—Oestberg 7:5. 3:6. 5:7.
6:0. ö:3; Perry—Malmstroem 6:3, 4:6. 6:3, 6:4; Miss
Mudford—Fr. Fick 6:2, 6:3: Mrs. Godfree—Fra Aquilon
6:4. 3:6. 7:9; Mrs. Goodfree. Perry—Fr. Fick. Malmstroem 5:7. 6:2, 6:3: Mrs. Godfree. Mudford—Fr. Fick,
Roberg 6:2, 6:0.
Anglia—Norvégia
9:0. Lee—Nielsen 6:2. 9:7; Perry—
Torkildsen 6:4. 6:2: Perry—Nielsen 6:1, 8:6; Mrs. Mudford—Frau Bergh 6:4. 6:2; Lee, Perry—Nielsen, Fagerström 6:3, 6:0, 4:6, 6:2; Mrs. Godfree. Perry—Fr. Bergh.
Fagerström 6:3, 6:1: Mrs. Godfree, Mudford—Fr. Bergh.
Selmer 6:2. 3:6. 6:1.
*

Amerika
fedett pályabajnokságainak
eredményei a
férfi egvesben és a férfi párosban: Shields—Landrv
6:2. 6:2: Berckley Bell—Avdelotte 6:4. 6:3; Borotra—
Bowden 6:2, 6:2: Rockafellow—Sutter 6:1. 6:2. Elődöntő: Bororta—Rockafellow 6:4. 7:5, 6:4;
Berckley
Bell—Shields 9:11. 6:4. 12:10. 6:4. Döntő: Borotra—Beil
6:1, 3:6. 6:4. 3:6. 6:4. Ezzel Borotra ötödször nyeri ezen

*

A francia tenniszszövetség az idei bajnokságaira
Kehrling Bélán kívül Gabrovitz Emilt is meghívta vendégül Párába. Cocheték legyőzésének ez a második
gyümölcse.
*

Az első osztályú csapatbajnokság tavaszi fordulóját
április 11—19-ig bonyolítja le a Szövetség. A csapatbajnoki döntök terminusa pedig augusztus 10—16. A
másodosztályú csapatbajnokság május hó 4—10-ig közvetlenül a Davis Cup után kezdődik.
A Szövetség tárgyalásban áll mind a japán, mind az
amerikai szövetséggel, hogy az Európába jövő csapataikat Budapesten is szerepeltessék és így nagyon valószínű. hogy a japánok Jugoszlávia elleni Davis Cup
mérkőzésük után Budapestre is ellátogatnak május hó
közepén. Az idei japán Davis Cup csapat: II. Satoh.
J . Satok, Aoki és Kawaichi. Az amerikai szövetség csapata Lott és Van R v n pedig esetleg június 12—14-én
szerepelne Budapesten.

Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség
hivatalos versenyszabályai,
Alapszabályok, Jogszabályok,
Versenyszabályok.
Kerületi szervezeti szabályok,
Fegyelmi
rendelkezések, Gazdasági bizottság
ügyrendje,
Útmutatás pályabirák
részére, Tenniszpályák
építése,
Vasúti kedvezményre
vonatkozó utasítás, Egyesületi alapszabály, Egyesületi
házirendszabályok

o
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értékes cimet. Boussus, a kétszeres német bajnok, egy
egész ismeretlen amerikaitól, Avdelottetól kapott ki
két szetben 8:6. 6:3 arányban.
Férfipáros elődöntő: Borotra. Boussus—Bell. Cutler
6:3. 8:6. 10:7: Landry. Sutter—Avdelotte. Rockafellow
3:6. 7:5, 9:7. 5:7. 6:3. Döntő: Borotra—Boussus—Landry.
Sutter 7:5, 6:4. 5:7. 6:4.
*

Hogy tenniszeznek az énekesek? Schenker-Angerer
Margit, a bécsi állami opera ünnepelt magyar művésznője. nemrég mondotta egy interjú során, hogy menynyire fájlalja, hogy elfoglaltsága miatt ritkán van alkalma tenniszezni. Vannak énekművészek, akiknek a
nevéből hibás következtetések vonhatók le tennisztudományukat illetőleg. Így például a Pilinszky fivérek a
sport több ágában fejtettek ki eredményes működést,
ami nem volt pilinckázás! .Teritza Mária tavaly nagy élvezettel nézte végig a B L K E versenyének döntőit.
Dela Lipiinskaja , a kitűnő dizőz is kedveli a tenniszt
és nem felel meg a valóságnak hogy versenyeken Dela
Pilinskaja" álnéven indul. Ezzel szemben kétségtelen,
hogy vannak tetnniszezők. akik pilinekáznak. anélkül,
hogv énekesek volnának.
Borotra. a repülő baszk. Amerika újdonsült fedettpályabajnoka egy amerikai lapnak adott interwiew-jében sportemberre vallón nyilatkozik a profi Tildenről:
..Tildén volt és maradt a legnagyobb és a legjelentősebb tenniszjátékos, ami valaha volt a földön. Ö a
nemzetközi tenniszsuortért az évek hosszú során olyan
sokat tett. hogy most a tenniszsport tehet neki is egy
keveset."
*

Park Imperial L. T. C. de Nizza versenyének végeredményei: Férfi egyes: Aeschliman—Schaeffer 3:6.
6:1 6:1. '6 4: Aslangul—Worm 3:6, 6:4 6:2. 7:5: Aslangul—Aeschlimann 0:6. 2:6. 6:3. 6:3. 6:2. Női egyes: Mme

•

HIVATALOS

ROVAT

Az 1!)30. érben versenyeken résztvetlek
játékosok

a következő

(tehát az 1931. évi tagdíj kivetésénél alapul

szolgálnak):
1. Budapesti

(Budai)

Torna

Egylet.

1. Bánó

Lehel.

2. Palásthy Jenő. 3. Pásztor Tamás. 4. Arató Géza. 5.
Dr. Jacobi Roland. 6. Radicke Helmuth. 7. Dr. Kiss Pál.
8. Báró Piret-Bihain-né. 9. I)r. Déry Miklósné. 10. Dt.
Tóth. 11. Fazekas Kálmán. 12. Emmánuel. 13. Hubert L.
14. Szlávik B. 15. Vitéz Szánthó László. 16. Dr. Lederer.
17. Krevbig. 18. Batta M. 19. Kisfaludy Ida. 20. Vécsev
Erzsi. 21. Hubert Gyula. 22. Heinrich j . 23. Báró PiretBihain. 24. Simon M. 25. Orbán L.-né. 26. Wagner Gy.
27. Schick J. 28. Picker R.-né. 29. Dr. lssekutz B.-né.
30. Orbán L. 31. Sipos M. 32. Mauler E.-né. 33. Holtzspach. 34. Bruckné. 35. Bikár Deán. 36. Batta M. 37. Czékus F. 38. Edwi Illés. 39. Fehér L. 40. FÜhrer M. 41.
Glatz A. 42. Heinrich Antal. 43. Ifj. Hubert L. 44. Hertz
G. 45. Ifj. lssekutz. 46. Kail Edit. 47. Kail Márta. 48.
Pápay L.
Egylet.
2. Budapesti Lawn Tennisz és Korcsolyázó
1. Dr. Szent he y Miklós. 2. Szalay István. 3. Dr. Hegyessv László. 4. Varga László. 5. Vitéz Tóth László.
6. Dr. Kalledev Jenő. 7. Kapuváry Károly. 8. Makk

Mathieu—Mlle Pavot 7:5. 6:2: Miss Nuthall—Mlle Adamoff 6:0. 6:0: Miss Nuthall—Mme Mathieu 6:0, 3:6.
8:6. Férfi páros: AeRchlimann, Hillyard—Grahn. Tloczvnski 6:3. 6:4: Schaeffer. Kukuljevic—Worm. Maga
loff 8:6. 6:3: Aeschlimann—Hillyard—Schaeffer. Kukuljevic 6:2. 6:1. 6:0. Vegves páros: Mme. Mathieu, Lesueur—Mlle. Pavot, Aeshlimann 6:2. 6:2: Miss Nuthall,
Schaeffer—Frl. Aussem. de Martins 6:4. 6:3: Mme. Mathieu. Lesueur—Miss Nuthall. Schaeffer 6:2. 6:2.
*

Dr. J. €. Gregory és H. G. 11. Lee. a két kiváló angol
Davis Cup-játékos bejelentette az angol szövetségnek,
hogy a Davis Cup mérkőzéseken nem tudnak résztvenni.
Gregory csak nemzetközi mérkőzésekre ér rá trenírozni,
úgy szintén Lee akit erős üzleti elfoglaltsága akadályoz a komoly tréningekben.
*

Angol—norvég válogatott mérkőzés során Anglia csapata 9:0-ra győzött
Oslóban. Lee—Nielsen 6:3, 6:2:
Perrv—Tordkilsen 6:4. 6:2: Lee—Tordkilsen 6:2. 9:7:
Perry—Nielsen 6:1 8:6: Mrs. Godfree—Mrs. Werrim?
7:5. '6:4: M'ss Mudford—Mrs. Bergh 6:4. 6:2: Lee.
Perrv—Faesrerstorem. Nielsen 6:3. 6:0. 4:6. 6:2: Mrs.
Godfree Miss Mudford—Mrs. Bergh. Mrs. Gelmer 6:2.
3:'5 <~':1; Perrv. Mrs. Godfree—Faegerstroem. Mrs. Bergh
6:3 6:1.
*

Bengália bajnokságát az angol Hughes nverte honfitársa előtt Perkins előtt 4:6. 6:1. 6:1. 6:0.
*

Lacoste és Brougnon-t inegoperálték vakbélgvulladással.
*

Tildén—Kozeluh 6:4. 6:2, 6:4. 6:1. Bostonban 6:4. 2:6.
6:2. 7:5.

István. 9. Szalay Gábor. 10. Silbersdorff László. 11. Dr.
Erőss Arisztid. 12. Bartus Gyula. 13. Dr. Trager László.
14. Pándy László. 15. Németh László. 16. Reichle Ferenc. 17. Id. Makk József. 18. Nagy Ernő. 19. Dr. Schréder Lászlóné. 20. Iuándy Dezsőné. 21. Hegedűs Jozefin.
22. Dr. Halász Józsefné. 23. Dr. Paksy Józsefné. 24. Halász Baba. 25. Szőke Baba. 26. Brandenburg Ottóné.
27. Dr. Trager Lászlóné. 28. Zelbr Károlyné. 29. Brandenburg Ottó. 30. Kerénvi J . 31. Hofbauerné. 32. Benke.
33. Ferenczy. 34. Dr. Schréder László. 35. Bede Margit.
36. Major Mária. 37. Hrobácsné. 38. Kapuváryné.
3. Budapesti Egyetemi Athletikai Club. 1. Dr. Szolnokv
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Zoltán. 2. Straub Klek. 3. Straub János. 4. Dr. Balázs
Andor. 5. Lakner. 6. Dr. Filátz. 7. Dr. Burián Béla. 8. Murányi. 9. Briglevich. 10. Miklós. 11. Hidassy. 12. Majoros. 13. Farkas. 14. Jendrassik Nelly. lő. Griissner.
16. Bakos. 17. Vitéz Schrantz. 18. Pluhár J . 19. Meretev.
20. Dr. Szabó. 21. Lftssl K . 22. Révay M. 23. Révay E.
24. Medveczky iSári. 25. Németh L. 26. Ascher F.
27. Ackermann G. 28. Ackermann J. 29. Bárdos J .
30. Dr. Bencs. 31. Beőröndy. 32. Baransky. 33. Cserba V.
34. Dr. Cserba V. 35. Graef A. 36. Halász L. 37. Dr. Illés P. 38. Ilsetta. 39. Jennings. 40. Klug. 41. Klarolvánszky. 42. Kovács Cs. A. 43. Lipthay. 44. Laczkovich.
45. Liebmann. 46. Molnár J. 47. Mirossay. 48. Rausch.
49. Rauschné. 50. Reusz. 51. Reinhardt. 52. Szánthó É.
53. Dr. Schiller. 54. Seilbrieger E. 55. Száva H. 56. Száváné. 57. Stov. 58. Szemere E. 59. Wittmann András.
60. Wiegand. 61. Vizváry. 62. Zemplén. 63. Schummer
Aranka.
4. Budapesti Sport Egyesület.
1. Schramek István.
2. Battlay Gábor. 3. Dr. Engel Antalné. 4. Denkó Eszter. 5. Della Donna Mihályné. 6. Sziics. 7. Csaplár. 8. Dr.
Markovics. 9. Della Donna Mihály. 10. Dr. Dalláry.
11. Kirchenbaum Imre. 12. Flack. 13. Sztamoray J.
14. Lukácsovich. 15. Prtickler Jenő. 16. Guszmann Marcell. 17. Bikfalvy Béla. 18. Vértesy László. 19. Dr. Várady Miklós. 20. Dr. Vitár Zoltán. 21. Schramek Emil.
22. Dr. Rózsavölgyi Istvánné. 23. Battlay Gáborné.
24. Semler Kató. 25. Máthé Ferenc. 26. Torna Jenő.
27. Badó Ágoston. 28. Demkó Imréné. 29. Demkó Vidor.
30. Elischer. 31. Mehringer. 32. Sztamoray. 33. Filátz
Margit.
5. Budapesti Lawn-tennis Club. 1. Heinrich István.
2. Pucher Géza. 3. Gróf Révay József. 4. Gecső Sándorné. 5. Radvánszky György. 6. Oláh Aladár. 8. Cséry.
9. Hertelendy Allice.
6. A Budapest Székesfővárosi Közlekedési Rt. Sportegyesülete. 1. Szemeti Béla. 2. Szemeti Béláné. 3. Acsay
István. 4. Pfaff Ernő. 5. Kaiser B. 6. Markovits L.
7. Duna Footbalt Club. 1. Bányai P. 2. Bonyhay Gy.
3. Berczeller. 4. Fodor. 5. Grünbaum. 6. Goldschmidt.
7. Hodászv. 8. Korner. 9. Ladányi. 10. Pintér. 11. Révész. 12. Rottenberger. 13. Dr. Rajda. 14. Rosenwasser.
15. Salamon. 16. Spiró. 17. Schwarcz. 18. Taub. 19. Vincze. 20. Weinreb M. 21. Weinreb K. 22. Káldor. 23. Ormos.

Székesfőváros
Elektromos
Műveinek
8. Budapest
Sportegylete. 1. Stecovits József. 2. Schweigstill Emil.
3. Bánlaky. 4. Weszely. 5. Zuna.
9. Ferencvárosi Torna Club.
Dr. Danai Dénes.
2. Ritscher István. 3. Zsoldos Jenő. 4. Mátéffy György.
5. Kánitz Kitty. 6. Wienerné Soós Jolán. 7. Tihanyi
Lászlóné. 8. Ritscher Istvánné. 9. Madarász Gyuláné.
10. Dr. Ray Ferencné. 11. Lichtig Gézáné. 12. Sipos
Annus. 13. Hauser P. 14. Dr. Varsányi L. 15. Góth
Klári. 16. Steiner Klári. 17. Schwarzné. 18. Huberné.
19. Pick Jenő. 20. Huberth. 21. Wahl Frigyes. 22. Rácz
Imre. 23. Bihari Alán. 24. Papp. 25. Quittner. 26. Gerő.
27. Steril N. 28. Dr. Hajós. 29. Gábor. 30. Klein Pál.
31. Hoffmann. 32. Germán Ervin. 33. Quitt. 34. Balázsi.

35. Dr. Altai. 36. Práger. 37. Husserl. 38. Huber G.
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39. Pickler. 40. Szurdav. 41. Dr. Halász. 42. Stern Fr.
43. Gróf Festetich. 44. Pálinkás. 45. Görgényi. 46. Glass
M. 47. Bentsikné. 48. Steiner S. 49. Varsányi J. 50. 'rimámé. 51. Simon. 52. Fischmann. 53. Grássner. 54. Góth
E. 55. Gáldi Éva. 56. Gáborné. 57. Kellermann Magda.
58. Pláner J . 59. Zöldi. 60. Sugár. 61. Dr. Stern.
62. Palkovits. 63. Zsoldos László. 64. Gschwindt Edith.
65. Reichardt László. 66. Wodianer Zs. 68. Both M.
69. Dr. Farkas Endre. 70. Miklós. 71. Sztamorjav. 72.
Ifj. dr. Vigh Viktor.
10. Ganzgyári Torna Egyesület. 1. Avar. 2. Dr. Henrickné. 3. Kostvál. 4. Perczel. 5. Schiller.
11. Hungária Közművelődési
Egyesület. 1. Csoknvay
J. 2. Lakatos. 3. Révav. 4. Schurmann. 5. Sommer.
6. Virányi.
12. Hunnia Csónakázó
2. Abaffyné.

Egylet.

1. Záborszky

Viktor.

13. Magyar Athletikai Club. 1. Kehrling Béla. 2. Vásárhelyi László. 3. Várady Szabó András. 4. Laczay
József. 5. Dr. Péter Jenő. 6. Schweiger Béla. 7. Kirchmayr Kálmán. 8. Takács Imre. 9. Gróf Zichy Imre.
10. Milos Endre. 11. Bánó György. 12. Schindele József. 13. Weiner József. 14. Dr. Bayer Antal. 15. Tömöry Miklós. 16. Gabrowitz Emil. 17. Lahner Kálmán.
18. Hardy Dréher Béla. 19. Bozsik Istvánné. 20. Lates
Csilla. 21. Kertész Ada. 22. Gróf Lónvainé. 23. Békessy
Magda. 24. Horváth Ida. 25. Nagy Dezsőné. 26. Méray
Horváth Opika. 27. Bessenvi Erzsébet. 28. Raksányi
Sári. 2i). Sárkány Lili. 30. Bokor Béláné. 31. Göncz
Lajosné. 32. Raksányi Zs. 33. Gróf Somssichné. 34. Gr.
Szapáry Gabriella. 35. Hock. 36. Halter Béla. 37. Balázs Iván. 38. Dresdner Iván. 39. Nagy Pál. 40. Gróf
Hunyady. 41 .Záborszky. 42. Solymossyné. 43. Leitner.
44. Salberné. 45. Dr. Lottkáné. 46. Jankovich B. 47.
Hellebrontné. 48. Hudovernigné. 49. Gajzágó. 50. Jankovich M. 51. Nagy Imre. 52. Ágh D. 53. Minder Sán
dor. 54. Jankó József. 55. Dr. Csépányi. 56. Ifj. Scheuer.
57. Dr. Kassányi. 58. Gróf Kendeffv. 59. Vásárhelyi
Gy. 60. Dr. Szaplonczay. 61. Szalay P. 62. Mattasich
Ferenc. 63. Weiner Béla. 64. Milos György. 65. Kohl
Károly. 66. Horváth Jenő. 67. Márffy-Mantuano T. 68.
Krepuska Tibor. 69. Tóth Maca. 70. Pintér Tiborné.
71. Beöthy Lydia. 72. Hertelendy Andor. 73. Genersich
Ernő. 74. Dr. Dorogsághy Győző. 75. Mössmer József.
76. Ghillányi Endre. 77. Hertelendy György. 78. Mössmer Józsefné. 79. Farkas Panni. 80. Drjetomszky Béla.
81. Drjetomszky György. 82. Faragó László. 83. Ihász
Attiláné. 84. Krencsey Mády. 85. Károlyi József. 86.
Márffy-Mantuano Judit. 87. Oberschall Magda. 88. Dr.
Szapáry II. 89. Szalay L. 90. Ifj. Szalay. 91. Ifj. Scheuer.
92. Schindler V. 93. Tamásy-Csépány.
14. Műegyetemi Athletikai és Footbalt Club. 1. Kirch
ner Sándor. 2. Brückner József. 3. Nikolics Fedor.
4. Friedrich Tamás. 5. Fábrv. 6. Gyarmathy István.
7. Zemplényi. 8. Genersich. 9. Csuppav. 10. Csokonay.
11. Ferenczy Pál. 12. Freinreisz Zsófi. 13. Ferenczy
Emil. 14. Láng Sári. 15. Simonfay J . 16. Velzer T.
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• BRIDGE*
Megalakul a magyar
bridgeszöveíség.
Két kiváló magyar játékos,
Leitner Ferenc és dr. Szerviczky György kezdeményezésére
mult hét szerdáján a Királyi
Magyar Automobil
Club helyiségeiben
összegyűltek
a
legrégibb és legjobb magyar
bridgezők. a klubok képviselői, hogy megbeszéljék a magyar bridgeszövetség megalakításának problémáit.
Minden
magyar
bridgező
igaz öröme, ha a közeljövőben
egy arra hivatott és méltó
•szerv fogja ellenőrizni versenyeinket, törvényerőre emelni
a helyes bridgeszabályokat és
rendben tartani ezt az egész
nagy,
szervezetlen
magyar
bridgetársadalmat. Természetes, hogy a szövetség fogja
ezentúl
a
külfölddel
való
bridgebeli érintkezésünket is
szabályozni.
Az alakulást vezető bizottság felkérte a klubok vezetőit,
hogy tapasztalataikkal és tudásukkal járuljanak hozzá a
magyar bridgeszövetség megalakításához.
Sok
minden
sportnak van már általánosan
elismert fóruma nálunk, jól
tudjuk tehát, hogy milyen előnyöket jelentene számunkra a
magyar bridgeszövetség. De
jól tudjuk azt is. hogy a sport
szerű szövetségek keretein belül milyen homéroszi békaegérharcok
dúlnak.
Amikor
tehát előre is örömmel köszöntjük a magyar bridgezés
még meg sem született újszülöttjét, a magyar bridgeszövetséget, kérjük az alapítókat,
hogy a vezetőség tagjainak
sorában a
bridgetársadalom
minden rétege helyet kapjon,
a szövetség tagjai között pedig ne legyen más különbség,
minthogy egyesek jól játszanak, mások még jobban.

és máskor pon tosabI| ban tartsa be a randevunkat.
Elkésett,
mint a múltheti máriciusi hó.
Nem szégyell magát ?
— Szégyelem,
szégyelem.
Asszonyom,
de
bocsásson
meg. A késésnek nem én vagyok az oka, hanem a M A C
b r i dgeverseny
e.
Ebben a számban akartuk közölni a beszámolót.
Tudom,
megharagudott
volna, ha erről nem tájékoztatná
a T e nn i s z és Golf
fiatal bridger óvat a.
— Védekezését
tudomásul
veszem és máris megbocsájtottarn. De térjünk a tárgyra. Mi újság,
bridgehonban?
— Annyi az újság,
hogy
már azt sem tudom, Káró vagyok-e vagy Pikk.
— Káró, Káró, kedves Bá
ró. Pick, az a
szalámigyáros.
— Köszönöm, a szíves felvilágosítást. Egyébként, ha jót
emlékszem, már két hete nem
udvaroltam
magának.
— Bridgeről
beszéljen!
— Meghajolok a rendreutasítás előtt és kezdem a versenyekkel.
A Magyar Athletikai, Clubéról külön írunk. Tessék majd elolvasni. Az események közül a Budapest város
bajnoksága állt az érdeklődés
homlokterében.
A
Gellért
szálló
vándordíját
érdekes
és nívós küzdelem után a D unacor
s o-t e am
nyerte
meg a Fészek
csapata előtt.
A győztes négyes tagjai K e1 e ti
Andor—K 1 ó r
László
—látja,
mennyire használt a
kitűnő két játékosnak a Tennisz és Golf szigora — és dr.
M oln á r
Harry—F e r e nc zy György. A Fészek csat.

patában
KI in g e r
Pál—
11 i l b dr. és C o h en Rafael—
K e é r i Szántó
Imre játszottak. A Fészeknek nem kel!
szégyenkeznie, hiszen második
lett a csapat és az első csapat
tagjai között is helyet foglalt két prominens Fészek-játékos, Keleti Andor és Ferenczy György.
— Kik estek ki a versenyen? Melyik klub
portáján
lenget fekete zászlót a tavaszi
szellő?
— Kiestek,
vagy
ahogy
ezt a turf krónikákban
olvasni
szoktuk,
futottak
még: az
FTC, a Lipótvárosi
K aszinó,
a Nemzeti
Cl u b.
az Ü rí Cl u b és az A u t om obil
C l u b csapata. Fekete zászlót azért nem lát sehol, Asszonyom,
mert valamennyi Phönix
megélemedett
poraiból és készül a nagy revansra,
a magyar
b a jn ok s á g r a, amelyet valószínűleg április 11-én és 12-én
rendez meg a Királyi
Magyar
Automobil
Club.
Miért nem indult a Budapest bajnokságon
az 0 rs z á g o s Kaszinó
és a
Sziget
Cl u b?
- Azt csak a jó Istenke
tudja,
meg néhány
angyal
tán...
De igazuk volt. Ott,
ahol a favorit Automobil Club
és Fészek Club nem tudott
győzni, őket is érhette volna
baleset.
— Adakozzunk
a mentőknek.
- Most ugyan maga kalandozik el a tárgytól,
Asszonyom, de az adakozás és jótékony cél a MAC versenyén
diadalmasan
bevonult
a
bridgeversenyekre.
A felesle-
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gesen beszélő játékosoknak és
kibiceknek — azt pedig mindenki tudja, hogy egy kibic
csak feleslegesen beszélhet —
bele kellett ejteniük obulusaikat egy perselybe a MAC
döntőjén. Remek ötlet. Hol is
van az elismerés zászlaja, meg
akarom
hajtani
a rendezők
előtt.
— Hagyja
csak,
kedves
Báró, és beszéljen a többi versenyről.
- A Gellért szállóbeli bajnokság előtt páros szerencseversenyen mérkőztek bridgezőink. A befutó sorrendje: dr.
Halász
Istvánné
és dr.
Szerviczky
György.
2.
II a r k á n y i János és I ' e rn e t z k y Géza. 3. B u k ov i n s z k y Artúr né és 13 uk o v i n s k y Péter. 4. N e uh o I d József és N e s s y Ernő. 5. Gyár
m a t h y István
és G y a r m a t h y Sándor. 6.
G ö r g e y Jordán és 0 r b á n
László. 7. Dr. L u m
nitzer
Sándor és dr. B o r s o s László. 8. B esse n y e y György
és 01 g y a y Imre.
— Bridge-érdemrenddel fogom őket
kitüntetni.
- Nem fogja őket érdemtelenül érni e kitüntetés. De ne
feledkezzék meg a rendezőkről és az E g y e sült
L ip ótv árosi
Polgári
1\ ö r győzűről,
N em ényi
Liliről, dr. S z e g ő
Pálról,
V i r á n y i Alfrédről, dr. B ar o n Rezsőről és dr. Ü j ház y
Lászlóról
sem.
A
precízen
m űködő
versenymechanizmus
spiritus rektora a fáradhatatlan dr. Farkas
Mihály volt.
A házigazdák,
élükön
dr.
Glückst
hal
Andorral,
kellemessé és széppé tették
vendégeiknek,
a versenyzőknek és nézőknek a szombati
és vasárnapi estét.
— Mi volt a klubversenyeken kívül?
— Egy keddi estén haftlis
verseny volt a Pilseni
étteremben. Legerősebb játékosaink küzdöttek,
természetesen páros alapon a bridgehegemóniáért.
A kezdeményező,
dr.
Haj d u
Miklósné

C, o he n Rafaellel
indult és
— lemaradt.
Beszéljen vele,
Asszonyom,
és mondja meg
neki ,hogy Báró Káró türelmetlenül várja első versenygyőzelmét.
Ne
haragudjék,
hogy üzenetközvetítéssel
bízom meg, de olyan ritkán találkozom a kitűnő
játékosnövel! Az elitgárdából
egyébként
győztes lett a fis párok közül
az ötletesen és biztosan játszó
dr. L i n k s n é—0 l á h p<ír,
<: mozgó párok közül
pedig
Kelet
i—K I ó r. Brávó,
K.
und K. sic itur ad astra. . .
Dr. Link
s né t is el szokta
hagyni a ,,.szerencseverseny''nek csúfolt bajnoki
tornákon
a szerencse, de itt, a kiosztott
lápok csatáján a tudás és a teli etség
győzed elmeskedett.
Báró Káró kézcsókra jelentkezik és gratulál a megérdemelt
első helyhez. Hiába, csak kigyiín az igazság, hogy a teny észállatvásár
frazeológiájával éljek.
- A
tenyészállatvásár
tincs napirenden!
Térjen a
tárgyra!
- Vigyázzon,
Asszonyom,
mert megválasztatom
a T.
Ház elnökévé!
Háziverseny
i olt a mult héten P et hő Félixéknél. Pompásan
sikerült.
- Nem csodálom, ismerem
a
háziasszonyt.
- Nna, tessék, most nem
tudok beszélni. A számból vette ki a szót.
- Gondoljon
ki
valami
ujat, vagy mondjon
valami
hasonlót.
— Március második felében
bridge itt, bridge ott, bridge
mindenütt. Lovag S y p ne vs zk y
György ék
teáján,
Ke é r i
S z á n t ó é k n ál,
E c k h a r d t ék n á l,
B ud a y-G old be rger
Isti ánék
estéjén, IV elli s ekéknél, sőt még a táncos mulatságokon
is. Kollár
Zsuzsi kitűnően sikerült kellemes
es hangulatos
jour prolongéján is megalakult
két parti.
Bridge
partiról
van
szo,
Asszonyom,
nem kell megijedni. Az elbájoló és varázslatosan szeretetreméltó
házi-
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kisasszony és a bölcsebb vendégek tovább
táncoltak.
- Hölgyek kizárásával
—
nagy niba — zajlott le dr.
G o l d s c hl a g e r
Lóránt
öridgevacsorája.
Tizenhat játékos kereste a szerencsét. A
hu'al
játékosgárda
legizmosabb verseny klasszisű
tagjm
között — meg ne hallja IV o I/ i n g e r Andris,
mert elpirul — ott láttam a szeniorok
sorából
kedves, jó S a f r an e k professzor bátyánkat és
S chobe
r Károlyt,
aki so
hasem veszekszik bridge közben. Vagy mondjuk
ritkán.
Csak olyankor,
amikor játszik vagy
kibicel.
Vacsora,
italok, bridge: egyes. Éljen a
házigazda!
De
legközelebb
tennisznadrágban
vagy golfnadrágban
akarok
nála b>>dgezni és nem
szmokingban.
— És mit csinálnak bridger.őink, amikor nem játszanak?
— Ejha, ez aztán a nehéz
kérdés! Persze, a prominensek
érdeklik! Pénteken este a pest ibridgetársadalom
elitjét a
K ereskedel
m i
C s a rii o k
dísztermében
láttam.

A Cobden

Szövetség

előadói asztalánál Szék á c s
Antal iilt, a finom és elmés
bridgező és a gazdaság megszervezéséről beszélt figyelmes
hallgatóinak.
A márciusi fagy
és a gazdasági
válság dermedtségében
tüzet
gyújtóit
ragyogó ötleteivel,
teoretikus
elmélyedésével Székács Antal.
De máris többet mondtam a
Kereskedelmi
és
Iparkamara
illusztris
alelnökéről,
mim
amennyit meg tud nekem bocsájtani. Elöljáróban
ugyanis
néhány szót intézett a Cobden
Szövetség elnökéhez,
aki fogadta és köszöntötte.
A kis
elmefuttatás
poénje
pedig
négy szó, amely bennünket is
kötelez. „Én nem vagyok téma" — mondotta Székács Antal, mielőtt belefogott
volna
tanításába,
amely ...
nem
folytatom,
nem szabad, hogyan is mondotta?
Nem vagyok téma.
— Köszönöm, kedves
tud még valamit?

Báró,
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— Sokat,
Asszonyom,
de
nem mindent
merek
elmondani.
— Ne féljen, nem
harapok,
mindent
elmondhat.
— Remélem is, Asszonyom.
De nem érek rá. Most, hogy
megmondta,
hogy nem harap,
nem fogja pótolni tudni a H ar a p ó s férjet, akit ma este
akarok meglátgatni
a F őv ár osi
Operettszínházban, ahol hallom, nagy sikere
van. Annái is inkább
ajánlom
bé figyelmébe,
mert
tudom,
szereti a muzsikát,
mókát és
táncot.
— Rendben
van, mehet a
színházba,
csak azt mondja
még el, mi van a
partival,
amelyről a múltkor beszélt és
amelyről — úgy mondotta —
a szabadságtéri
verebek csiripelnek.
— Bridgeny elven
szólva,
megkontrázták!
Többet nem
szólhatok.
— Akkor
kárpótoljon
valami
mással.
— Kérem,
van egy édes
bridgetörtén etem.
— Az ismert, kitűnő
fiatal
festő szerencsével
bridgezik.
Nyer. Partnerei mind
sírnak,
panaszkodnak.
Ilyen mázli ellen nem lehet
küzdeni
—
•mondják. Az egyik
maliciózus
kibic, áldott rossz lélek, megjegyzi:
„Ugyan,
hagyjátok!
Amit
nagynehezen
megnyer
este bridgen, azt másnap úgyis elfesti!"
LEITNER

FERENC:

d&mÉs&m

m fmwy66e

A MAC versenyével kapcsolatosan a bridgeközvélemény
érdeklődésének középpontjába
került a jury-kérdés.
Leitner Ferenc nyilatkozatához annyit kell elöljáróban
elmondanunk, hogy a különben oly szépen sikerült versenyen a jury
egy kérdésben
háromszor volt kénytelen dön-

teni, hogy az elégedetlenkedő
és igazságot kereső rendezőket és érdeketleket kielégítse.
Feltettük a kérdést: mi
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a

hiba

és mit

kell ten-

ni, hogy ne hangozzanak el
panaszok
versenyeinken a
jury ellen: Leitner Ferenc felel a Tennisz és Golf kérdései-

re:
— Népes mezőnyü versenyen sohasem volt hálás feladat jurytagnak lenni. Mennél
jobban szaporodnak a bridgetudósok. annál hálátlanabb és
nehezebb lesz ez a feladat.
Noha a versenyek rendezősége
mindig igyekszik a juryt a
legkiválóbb játékosok köréből
összeállítani, a jury abszolút
tekintélyének fenntartása és
megóvása mind nehezebbé válik, hiszen erre nézve nincsenek egyelőre

kodifikált

szabá-

lyok. A bridgetudás fejlődésére mutat az a körülmény,
hogy a gyakorlati tapasztalat
szerint az utóbbi időben mind
ritkábban fordulnak elő olyan
esetek, amikor az elismert és
kodifikált
bridgejátékszabályok megsértése volna a jury
döntésének
tárgya.
Ezek
ugyanis a könnyű esetek.
Ilyenkor egy jury tag is dönt-

het, hiszen a feladata csupán
annyi, hogy az általa teljesen
ismert szabályt alkalmazza.
—- Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nem
ilyen esetek kerülnek a jury
elé. Sokkal inkább szövevényes
esetek, amelyeknek megítélésében még a legtapasztaltdtbak is gyakran

vannak

eltérő

véleményen. A résztvevők pedig, — ki-ki a maga szempontjai szerint — máskép fogják fel a dolgot.
— A jury döntései ellen
mind erősebben hallani ellenérveket, mind gyakrabban
fordul elő, hogy megóvják a
jury

határozatait

és

annak

ezért újból kell foglalkoznia
egy már meghozott határozattal. Ez a jury szükséges tekintélye szempontjából tarthatatlan állapot.
— Ha a bridgeszövetség
terve valósággá válik, annak
feladata lesz a jurvkérdés kodifikálása. Mindenekelőtt el
kell érni azt, hogy egy kérdésben a jury

csak egyszer hatá-

rozzon. Ez a határozat legyen
a z u t á n jogérvényes

és megfel-

Ibebezhetetlen. Ez pedig csak
úgy érhető el, ha a jury tekintélyét kodifikált szabályok
védik és biztosítják minden
versenyen.
'SSSSSSSSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.'SSSSS/SSSSSSSSS/S/SS/SSSS/SSS.
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A Magyar

Jury vagy nem jury
ez itt a kérdés!
Athletikai
Club a

Hungária szálloda termeiben
rendezte idei bridgeversenyét.
Három és fél csoportra osztva
helyezkedett el nyolcvan pár
a Hungária belső éttermében
és szerencse-verseny döntötte
el, hogy kik a dicső hatvannégyek
(harminckét pár),
akik elindulhatnak a kiosztott
lapú elődöntőben. Tizenkét
asztalnál játszottak hetvenhat
leosztást egymás ellen a
mozgó párok és fix párok egyegy csoport keretén belül.
Szebbnél-szebb
asszonyok
és leányok, szmokingos urak,
a pesti társasélet dísze és virága küzdött
fegyelmezett
rendben. Festői kép. Zavartalan öröme mindenkinek, aki
bridgezni tud. vagy azt hiszi,
magáról, hogy tud. Csábító
csendélet annak, aki még nem
határozott, hogy megtanuljon-e vagy nem.
Indulók
Bencsikné—Lichtig.
Baver—
Rausch. Bartáné—Cohen, Barta—
Tihanyi. Bukovinszky—br. Vest.
Bokor—Kleinlein.
Bokorné—Robitschekné. Bubala—Halász, br.
Bergné—Halász,
Csázi—Taussig,
Dobavné—Ladányi. Darányi—Décsi. Eisemanné—Neumamn, Erney—Geszty. Engelné—Klinger P..
Engelné—Rácz. Faragó—Wonesch.
Fabinvi—Resler. Fónagy—Weiszlovich. Farkas—Dömötörné. Füredy—Majthényí.
Griin—Tihanyi,
Görög—Sváb. dr. Hajduné—Goídschláger. Fabinyiné—Hausner. Halász—Krencsey.
Sebőkné—Hann.
Hutiray—Szent ivány iné. Hardy—
Ivánka. Hudovernikné—Hudovernik. Harmos—Lichtigné.
Oberschall Magda—Heinrich. gr. Hessenstein—Hertelendy.
Hevessyné—Gombosi, Hilb—Hahn. Horvát hné—Halter,
Ivánvi—Beöthv
Baba. Jakabffyné—Jakábffy. Kerekesoé—Bókay, Kissné—Kostyái.
Klingerné—Klinger.
Kósáné—Tihanyi. Keller—Kleinlein. Lehelné—Lehel. Létay—Faragó. Luká-
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csy—Szukováthy,
Leitner
J.—
Dietl. Ilosvay Rózsi—Leitner F.,
Miklósné—Manné. Milchné—Beck,
Mezey—Zsoldos. Neumann—Eisemann. Nemesné—Orbán. dr. Linksné—Oláh, Oberschall—Reményik.
Popperné—Pataky. Pétery—Kehrling. Pittayné—Kovács. Szlávyné—Rubner.
Holzmanné—Rónay.
Rehák—Sipos, Rácz—Benn, Saüler—Balassa.
S arányi—Potolyné,
Sternberg—Lengyelné.
Szarvas
F.—Szarvas
I..
Szász—Vécsev,
Szász M.—Sugár. Szerviczky—Halászná,
Tasnády
Nagy né—
Szeleczky,
Turnovszky-—Lipták. Taussig—Véghelviné. Klingerné—Tánczer.
Véghné—Kozínovszkv. Vajdáné—Wattitz. br.
Madarassy Beck Tessa—Jerneck.
Kritika

A játékosok meggondoltan
és szépen játszottak. Nem egy
ismeretlen tehetség felfedezője a MAC verseny. A hölgyek
valamennyien
díszoklevelet
érdemelnek. A Tennisz és
Golf bridgeblokkjának szavait
megfogadták: nyugodtan játszottak. A rendezők előtt kell
az indulókat megdicsérnünk,
hiszen rajtuk múlott a verseny nagy sikere.
A rendezésről szólván, a
sportkritika
tárházából elő
kell vennünk egy elkoptatott
kifejezést. Mintaszerű volt ez
a rendezés, úgy az elgondolásban. mint a kivitelben. Üj tartalmat kap most a mintaszerű
jelző mindazok előtt, akik a
MAC versenyét látták. A rendezőgárda, a kitűnő, figyelmes és odaadó Szathmáry
Kálmánnal az élen. példát
mutatott arra, hogy miképpen
kell százhatvan embert vendégül látni. Mindenki kitűnően
érezte magát.
A „Kritika" címszó alatt
nehéz
szólnunk a juryről,
amely — valljuk meg —
megbukott a versenyen. A
Magyar

Bridgeszövetség

hono-

sítsa meg a jurv-vizsgát. A
MAC verseny juryjének egyénenként oyan kitűnő és érdemekben gazdag tagjai nem
döntöttek sem elég határozottan. sem elég méltányosan. Ha
a jury szerepével tovább akarnánk foglalkozni, úgy külön
alcímre volna szükség. „Kritika alatt" megfelelő cim volna.
Bizony, bizony, a jury, egyenként csupa kitűnő brdgező,

éles elme, ragyogó judicium,
kritikán alul működött.
Döntő

Vasárnap délután kezdődött
a döntő lovasított lapokkal. A
publikum nem vegyülhetett a
versenyzők közé és ilymódon
mindenki teljes tudással küzdhetett. Nem egy prominens
játékos hiányzott, sajnos, ebbő a döntőből, amely zavarokkal kezdődött, de pompás
rendben ért véget.
A döntőbe jutottak: Klingerné—•
Tánzer,
Hahn—Hilb.
Bukovinszky—br.
Vest.
Dömötörné—
Farkas,
Krencsev—Halász, Bokor—br. Dániel. Csázv—Taussig.
Dobainé—Ladányi,
Geszty—Erney, Dietl—Leitner, Robitschekné—Bokorné.
Horváthné—Halter,
Jakabbfvné—Jakabffy.
Popperné—Pataky,
Majthényi—Füredi.
Bartáné—Gohen.
Weislovits—Fónagy. Szukováthy—Lukácsv. Hertelendy—gr. Hessenstein. Kissné—
K ostyái.
Sternberg—Lengyelné.
Lehel—Lehelné, Véghné—Kozmovszkv.
Fabinyiné—Hausner. Görög—Sváb, Szarvas—Szarvas, Hevessyné—Gombos. .Mezei—Zsoldos,
Miklós—Mann, br. Bergné—Halász.

A végső döntőbe négy pár
került hajnal felé. Ezek a jury
tagjaival játszottak problémákat. A fáradhatatlan versenyzők helyezési sorrendje: 1.
Csázy—Taussig.
2.
Bartáné—
Cohen. 3.
Mezeyné—Zsoldos.
4. Bukovinszky—br.
Vest. 5.
Dr. Hilb—Hahn.
6. Popperné—Pataky.

Evviva! Babér a győzőknek! Most már megérdemelten
pihenhetik ki fáradalmaikat a
nagyhét csöndjében, (br. Káró)

ÉS

GOLF

körrel indulhat, nem lehet
mása, mint 13 körje. Ez esetben pedig hét körig minden
bizonnyal elmegy maga is a lieitációban. Az ellenfél tehát
nem játszhat mást. mint hét
pikket.
Fogaskérdés helyett ebben
a számunkban a MAC versenydöntőjének
legérdekesebb
problémáját közöljük. A megfejtés a négy játékos lapjának
ismeretében már nem nehéz,
de meg kell gondolnunk, hogy
B és D helyén egy-egy jury tag

ült és a döntőbe jutott pár
kapta A és C lapjait. Az érdekes és szép probléma egyébként Szathmáry Kálmán műve.
A. Pikk Asz Bubi 9, 7. 5.
Kör sikén
Káró Asz Király Dáma 5
Treff Dáma Bubi 10, 7.
B. Pikk sikén
Kör Asz Király Bubi 8, 7,
6, 2.
Káró 4, 3, 2.
Treff 9, 8. 0.

C. Pikk Dáma 10. 8
Kör 10, 5, 3
Káró Bubi 10, 7, 6
Treff Asz 3. 2.

D. Pikk Király 6, 4. 3. 2.
Kör Dáma 9, 4
Káró

9, 8

Treff Király 4. 3.
A kezdi a licitát és egy
pikket mond, B egy kört. C
két pikket, D passzol. A négy
pikket, B passzol, C passzol
és D kontrázik. A és C-nek
meg
kell
pikket.

csinálnia

a

négy

A döntőbe jutott négy pár
közül hárman buktak egyet és
a Bukovinszky—br.

Vest

pár

kettőt.

BRIDGE
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A mult számunkban közölt
fogaskérdésünk olvasóinknak
komoly fejtörést okozott. A
83 beküldött megfejtés közül
mindössze 9 volt helyes.
A kérdésünk így hangzott:
Mit licitált A és C, azaz mit
játszik A, ha B hív ki és nem
indulhat
mással, csak körrel?

A rendes „kisgazda" okoskodás szerint, ha valaki csak

>///////////////////////////////////////-

B A R Ó K A R Ó POSTÁJA

«

BRIDGE ASZTALTÓL PORTÓMENTES

+

Dobó Katica. Önnek volt
igaza. Ne hagyja jogait! Báró
Káró Önt tekinti győztesnek.
Fillér

ucca.

Érdeklődéssel,

izgalommal lessük a további
híreket.
Bálrendező. A vasárnapi
döntőbe tényleg csak azok
jutnak, akik nem estek ki a
szombati selejtezőből, örrríási!
De ki ült a sárga terem sarkában?

TENNISZ
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Revelation
Golf

A ROYAL
SZÁLLÓBAN

A LEGÚJABB AMERI=
KAI JÁTÉK, M E L Y MIND E N K I ÁLTAL AZON=
N A L ELSAJÁTÍTHATÓ.

BELÉPŐDÍJ NINCS!
E G Y J Á T S Z M A P T—

É R D E K E S • E G É S Z S É G E S
S Z Ó R A K O Z T A T Ó

•

S P O R T

TENNISZ
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TENNISZ
HUROZÁS
ATLÉTIKA
SPORT=

ÉS

UCCAI

CIPŐK

KERTESZ ES WESZELy
IV,

VÁCIM.

Serlegek és tisztelet^
dijak dúsan felszerelt
raktára. = Sportkörök=
ben országosan elis=
mert arany = és ezüst=
művesnél.

TOCH
MANO
B U D A P E S T , IV.,
V Á R O S H Á Z = U . 16.

9

SPORTPÁLYÁK

TENNISZPÁLYAK ÉS UTAK
=

ÉPÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT

V Á L L A L J U K

S Z Á L L Í T U N K
legjuíányosabb

V Ö R Ö S
tenniszpályákhoz

F E K E T E

feltételek

mellett

speciális

kötőanyaggal

kevert

S A L A K O T ,
és

utakhoz..

S A L A K O T

fuvardijmegtérités
ellenében szállítunk
futtballpályákra
és felHűtésekre. - A MAC.
BSzKRT.
BSE. BEAC.
BLKE
stb.
szállítója

H A Z A I

Ú T É P Í T Ő

V Á L L A D A T

É S

S A L A K T E R M E L Ő

B U D A P E S T ,

N Á D O R , U .

6.

T E L E F O N I A U T O M A T A 813-96.

Saját m ű h e l y . Egyesületek kedvezményben részesülnek.
Egyesült Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. V., Tátra-utca 4. Telefon : 224—07. —

Felelős Somogyi L. Pál.

