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Április másodikán ünnepelte a magyar sportvilág a
Magyar Országos Lawn-Tennisz Szövetség -7> éves
jubileumát. Díszközgyűlés és díszvacsora a Hungária
szállóban, ezek voltak külső jelei az ünneplésnek. Az
ünnepi szónoklatokat és a kitüntetéseket lapunik más
helyén közöljük, míg ezen szerény cikkünkkel mi is az
ünneplők sorába lépünk, hogy a jól megérdemelt évforduló alkalmából méltassuk a tenniszszövetség nenegyszázados életét s azok munkáját, akik 25 év alatt
a kicsi palántából terebélyes fát növesztettek.
Egy-egy sportág életére és fejlődésére különösen két
tényező jellemző. Egyik a versenyeredmények s a másik az elterjedtség. Versenyeredmények tekintetében
egyes magyar sportszövetségek ragyogóbb eredményekel
mutathatnak fel, mint a tenniszszövetség. A versenyeredmények nagyszerűsége azonban kisebb mértékben
függ a szövetségtől, mint a versenyzőktől. A szövetség
munkája, és előrelátása, mindén igyekezet dacára, sem
tud Kehrliűigeket produkálni, ha azok nem születnek.
Zseni nem a tenniszszövetség munkájától függ. zsenik
születnek « azok megjelenését semmiféle szövetségi
munka sem tudja siettetni. Ellenkezőleg, mindig azt
látjuk, hogy egyes sportzsenik megjelenése és tündöklése vált ki egyes szövetségekből nagyobb tevékenységet. Bárány István feltűnése felrázza a MUSz-t s azóta
a MU&z feltétlenül a legtöbbet és legeredményesebben
dolgozó szövetség. A tornászszövetség munkája is csendes s kifelé nem sok eredményt és tevékenységet mutató volt. míg meg nem jelent Pelle István s azóta a
tornászszövetség is reneszánszát éli.
Így sorba vehetjük az összes szövetségeket
és
mindegyikben
láthatjuk,
hogy
a
versenyzők
kiválósága a szövetség működését serkenti, de viszont kitűnő versenyzők hiányát hiába írjuk valamelyik
szövetség
rovására.
A
tenniszszövetségben
még senki sem gondolt ifjúság nevelésére, tehetségkutató versenyekre és egyszerre 1912-ben mégis
megjelent egy zseni, Kehrling Béla. a magyar tenniszsport egén mint egy tündöklő csillag és most húsz év
múlva is ő jelenti elsősorban a magyar tenniszversenysportot.
A szövetség azóta sokat dolgozott s már tíz év
óta mást sem csinál, mint ifjúságot nevel s támogat és
még sincs egy második Kehrlingünk. Azok tehát, akik
azt írják és terjesztik, hogy a tenniszszövetség nem dolííííí/í^/^/y
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gozik eleget, mert nem ért el olyan világraszóló sikereket, mint esetleg más szövetségek, azok tévednek s
nem látják be, hogy olyan sportágban mint a tennisz,
ahol egyéni eredmények és nem csapateredmények a
döntők, ott nem a szövetség munkája, hanem kizárólag
egyes egyedek kiválósága a fő faktor. A világ legtöbbet és legeredményesebben dolgozó tenniszszö vétségé a
francia, mióta Cochet. Lacoste és Borotra feltűntek s
ime hiába a sok munka, propaganda, mert új Cochetek
nem akarnak feltűnni s a tennisz gloir napja a francia
égről az idén valószínűleg már átvándorol a csatorna
másik oldalára, hogy ezen sport őshazájának egén oszlassa el az immár évtizedes szürkeség ködét.
Versenyeredményeink azonban hála Kehrling Bélának,
szintén olyanok, hogy azokért nem kell szégyenkeznünk.
Davis Cup elődöntő, vereség ugyan Angliától, de csak
három-kettő arányban. Kehrling a világ legjobb tíz versenyzője között ugyan hány ország dicsekedhetik ilyen
eredményekkel. S ntost a második negyedszázad hajnalán már több olyan tehetségünk bontogatja szárnyát,
kikről reméljük, hogy a világ tenn'.szsportjának frontján
kiharcolt állásunkat a jövőben is meg fogják tartani.
A szövetség munkáját tehát nem a versenyeredmények
mérik. A munka hőmérője az elterjedtség. A szövetség
megalakulásakor tíz egyesület és talán két-háromszáz
tenniszező, ez volt a magyar tenniszsport. Nézzük meg.
hogy ezen a téren mit tett a szövetség. A bajnoki versenyek alkalmából a MAC pályái mellé rakott pár pad
és szék is tökéletesen elegendő volt az érdeklődők elhelyezésére. A háború a magyar tenniszsportra halálos
csapást mért. úgy. hogy a növekedés szempontjából hat
évet egyáltalán nem is vehetünk tekintetbe, úgyhogy a
szövetség megalakulása után tizennégy évvel még mindig alig pár száz néző nézte végig a legérdekesebb küzdelmeket. Azóta tizenegy év múlt el. Kelemen Aurél
tervezte, akkor még hatalmas vastribün gyerekjátékká
vált s a háromezer nézőt befogadó center court is szűknek bizonyul egy-egy nagyobb mérkőzés alkalmából.
A tennisz meghódította a közönséget, de a fehér sport
nemcsak nézőket nevelt, hanem aktív sportolókat, mert
a nézők kilencvenöt százaléka maga is tenniszezik.
A tíz egyesületből már körülbelül százötven lett. A versenyzők száma az ezret is túlhaladja s most több tenniszpálya van az országban, mint ahány ember 25 évvel
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ezelőtt egyáltalábani tenniszezett s ina több embernek
ad kenyeret a tenniszsport. mint ahány néző volt egyáltalában huszonöt év előtt. Ez a tenniszszövetség huszonötével munkájának az eredménye s aki végiggondolja
ezeket a tényeket, az csak dicsérőleg tud megemlékezni
a szövetség s azoknak a munkájáról, akik a szövetséget
alkotják. Mi. a Tennisz és Golf. akik életünket szintén
a Szövetségnek köszönhetjük, a jubileum alkalmából
csak azt tudjuk kívánni az ünneplő szövetségnek, hogy
olyan iramban növelje a tenniszsport katonáinak számát. ntiriit azt eddig tette s akkor a pályák vörös színe
s rajtuk az egészséges fehérruhás sportolók tízezrei minden beszédnél, minden kitüntetésnél s minden emlékműnél ékesebben fogják bizonyítani a-zt. hogy a tenniszszövetség életerős s vezérei és munkásaik ideális és
kitűnő munkát végeznek.
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rat volt ő. de vezérlő jóság s ma az akarnokok világában mindnyájan hálásak lehetünk a sorsnak, hogy
őt választotta s ültette erre a helyre, honnan egy urisportot uri és megértő szívvel vezetett és épített fel
a fundamentumtól kezdve a magas emeletekig. A fehér
sport örökké hálás lesz negyedszázados munkájáért.
A szövetség mostani elnökét. Rakovszky Istvánt említjük meg másodszor, kinek páratlan műveltsége, tudása. tapintata és judiciuma szinte példánélküli békességben vezette a szövetséget, ő maga is mint aktív játékos legel sőrangú szakértője volt ennek a sportnak,
melynek immár hosszú évek
óta
vezére. Külföldi
vendégeink előtt mint kitűnő szónok, mindig úgy tudott szerepelni. hogv a magyar névnek a pályán szerzett dicsőségét mindenki előtt a fehér asztalnál is
öregbítette. Vezetése biztosítja a jövőben is a harmó-

f

Butler

diner

M)nly

Ctrl.) ] J J

A szövetséget férfiak alkotják s így emlékezzünk meg
a fehér sport katonáiról, akik az elmúlt negyedszázad
alatt a tennisz épületét az alapkőtől kezdve felépítették.
Lege-lsősorbaai is az előmunkásról. a tervezőről kell
megemlékeznünk, Kertész Jánosról, ő alapította 25 évvel ezelőtt a szövetséget, ő volt a tervező. Elvállalta a
főtitkári állást s azóta negyedszázadán keresztül töretlen erővel és hittel dolgozott az épületen mint előmunkás.
Dóri bácsi, mindnyájunk Dóri bácsija ott volt azóta a
tenniszsport minden megmozdulásánál s nem törődve
gánccsal, szidással, rosszakarattal, dolgozott szerényen,
kedvesen, szeretetreméltóan. jószívűen. Intrikák, cselszövések hozzá sohasem jutottak el s ő minden körülmény közt helyén volt s szeretettel intézkedett, mint
mindnyájunk szerető apja. Dori bácsija. Sokan ezt hibáztatták nála. ezt az aranyos, drága jó szivét, a mindenkivel csak jót akaró szivet. Nem vezette ő a szövetséget
mondjuk a MASz rideg szellemében, nem vezérlő aka-

a Hotel

Parisában

nikus fejlődést.
A szövetség harmadik legeredményesebb munkása
Kelemen Aurél volt. Ö mint játékos is sokban hozzájárult a tennisz épületének építéséhez, de mint vezető
és tervező is egyike volt a szövetség legletterősebb
munkásának. Az első nagyobb versenyeket ő teremtette
meg. ö tervezte és csináltatta az első tribünt, majd a
MAC-pályán az első ideiglenes center courtot. hogy
aztán megé.pítesse a másodikat, az állandót, ö alapította az első tenniszlapot s ö irta az első magyar tenniszkönyvet. Munkája így emlékezetes marad mindenki
előtt, aki a tennisz történetével foglalkozik.
A többiek között további rangsort megállapítaná nem
lehet, mindnyájain szívvel és szeretettel építették a
szövetség épületét. Álljon
itt nevük megörökítve:
Liedemann Ferenc, vitéz Szánt hó László, dr. Péteri
Jenő. dr. Schréder László. Kehrling Béla. Lőrinc/.
Emánuel. Oláh Aladár. Pick Jenő. Herzum János. dr.
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Gallner Ferenc, Halter Béia, Jankó József,
József, Arató Géza, Tóth Ede stb.

Neuhold

A szövetség munkáját teljessé tették a játéikosok
s ezek között Kehrling Béla neve emelkedik ki, akinek
szereplése tulajdonképen a magyar tennisz nemzetközi
létét jelenti. Kehrling szereplése minden tekintetben
osaik dicsőséget hozott a magyar temniszsportnak s a
magyar névnek. Feltétlen geutlemanlike játéka mindenütt a legnagyobb szeretetet és tiszteletet váltotta
ki maga s rajta keresztül a magyarsággal szemben.
A többiek, mint Zsigmondy, Kelemen. Takács, Fiittler,
Göncz. Pétery, Gabrovitz, Zichy gróf, Aschner stb.
szintén szép eredményekkel dicsekedhetnek, de természetesen szereplésük nem hasonlítható a bajnokéhoz.
A magyar hölgytennisz a tennisz őskorában volt nagy.
Madarász Margit, majd Cséry Sári a háború előtt félelmes játékerőt képviseltek. A háború után Várady Ili
neve lett ismert és tisztelt a külföld előtt, hogy pár

A díszközgyűlés
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Mélyen tisztelt közgyűlés!
Az első kötelességem, — és ennek jelentőségét teljesen átérzem — az. hogy vendégeinket
üdvözöljem.
Elsősorban a Kultuszminiszter Or képviselőjét, akinek
a megjelenése igazolja, hogy a magyar sport jelentőségét a legfelsőbb hatóságok is mennyire átérzik.
Mély tisztelettel üdvözlöm a honvédelmi miniszter
Or képviselőjét, úgyszintén a belügyminiszter Ür, valamint a Főváros képviselőjét.
Mély tisztelettel üdvözlöm az Országos Testnevelési
Tanács megjelent képviselőjét, dr. Lázár Andor Öméltóságát, az 0. T. T. elnökét, akinek megjelenéséből
örömmel látjuk, hogy ugyanazzal az érdeklődéssel,
amellyel a magyar sport jelenje iránt viseltetik, ugyanazzal az érdeklődéssel viseltetik a magyar sport múltja
iránt-is.

éve átadja a teret a fiataloknak. Schrédemének s
Baumgarten Magdának.
A szövetség jubileuma alkalmából azonban nemcsak
a múltra kell gondolnunk, hanem a jövőre is s ha azt
látjuk, hogy a jövő bíztató, akkor nyugodtan állapíthatjuk meg, hogy a szövetség jól dolgozott. S most,
ha a fiatalok seregén végignézünk, nyugodtan gondolhatunk a jövő küzdelmeire, mert Gabrovitz. Straub
Elek, Bánó L., Dretomszky György. AschneT Pál, gróf
Zichy Imre. Huber, Ferency stb. személyében nagyszerű
játékerejű gárda áll rendelkezésre.
A hölgyeknél sajnos az utánpótlás még nem fejlődött ki.
A jubileumi üdvözletek g jókivánatok sorába lépjünk
be mi is s állapítsuk meg, hogy a szövetség megtette
a magáét s hogy mindnyájan hálás és szerető szívvel
kívánjunk egy csak így továbbot a szövetségnek és
vezetőinek.
Vásárhelyi L. Jenő.

közönsége.

yülés

lei&lyássia

Üdvözlöm Demény Károly alelnököt. Ő volt egyike
azoknak, akik a Magyar Országos Lawnteunis Szövetség bölcsőjénél állottak és bizonyára sok tanítványt
talál körűnkben, mert Tőle tanultunk sport-idealizmust.
Mély tisztelettel üdvözlöm a megjelent társszövetségeket. A nagy számból arra következtethetek, hogy a
magyar sportban megvan a kellő összetartás, mely minden fejlődés alapfeltétele. A harc a sportban a pályákon follyon, mert ha a Szövetségek között folyik, akkor
a magyar sport ezzel a harccal csak veszíthet.
A megjelent vezetők között Yolland Arthurt és
Szentgyörgyi Imrét kell kiemelnem, inert ö k azok közé
tartoznak, akik a Magyar Országos Lawntennis Szövetséget felépítették és kifejlődésének kormányzói voltak.
Az elnök ezután felolvassa a kabinetirodától érkezett
üdvözlő sürgönyt, majd köszönetét nyilvánítja mind-
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azoknak, akik a Szövetséget 2~i öves jubileuma alkalmából üdvözölték.
Ezután folytatja beszédét:
Mélyen tisztelt közgyűlés!
A mai díszközgyűlés célja, hogy Szövetségünk 25
éves fennállását ünnepeljük. Ez a 25 év ha egy emberöltővel hasonlítjuk össze, úgy hosszú és jelentékeny,
egy intézmény életével szemben azonban szinte rövidnek tűnik, hiszen egy emberöltő méreteit az évek araszával mérjük, holott az intézmények élete a végtelenre van elképzelve.
Egy egyén jubileumánál sohasem hiányzik egy szomorú alapgondolat, mert ez a jubileum emlékeztet bennünket az idő múlására és az elmúlásra és mentől nagyobbak az érdemek, amelyre az egyén született, annál
inkább szembeötlik, vájjon betöltötte-e azokat. Egy
intézmény jubileumánál hiányzik a szomorú alap, mert
bátran tekinthetünk a jövőbe és nem jut eszünkbe az
elmúlás.
A feladat tehát ezen a közgyűlésen abból áll. hogy
visszatekintsünk a múltba és egyúttal nézzünk a
jelenbe. A modern élet nem tűr megállást. A modern
ember nemcsak él, hanem történik, és a modern testület szelleme sem tűr ebben az életben, ebben a történésben megállást. És mi azért vagyunk, hogy a szövetség éljen és történjék. A 25 éves jubileumot sem szabad tehát arra felhasználni, hogy megálljunk, csak arra,
hogy visszatekintsünk, hogy vájjon teljesítettük-e kötelességünket ez alatt a 25 év alatt, továbbá arra. hogy
előretekintsünk a jövőbe és levonva a 25 év tanulságait, tisztán lássuk feladatunkat és átérezzük kötelességünket.
Ha visszatekintek a múltba, felvetem a kérdést, vájjon ez a 25 év nem túl csekély-e a jövőnek végtelen
árnyékában. És erre azt válaszolom: Igenis, nem jelentéktelen. mert a Szövetség jövendő életének nem lesz
olyan periódusa, amely az első 25 esztendőt túlhaladná
fontosságában.
Az első szó, amely elhagyta az ember ajkát, többet
jelentett a későbbi korok stiláris remekeinél, az első
emberi írás sokkal nagyobb haladás volt az emberi
eszme fejlődésében, mint a legkomplikáltabb theoriák.
Ugyanez áll a Szövetség életére is, mert az első 25
év volt a megteremtés, a kiformálódás, a kijegecedéu
korszaka. A legnagyobb nehézségek közepette indult
meg Szövetségünk felépítése, amely nehézségek tovább
kísérték fejlődésének útján. A kis patak először a szakadékok tömkelegén tört keresztül és ebből a kis patakból született a folyó, amely ma biztos mederben,
nyugalmasan folyik és éli a maga életét.
Az első 25 esztendő fontosabb minden további koinál. Mert mi történt. Itt semmi sem volt, mikor néhány
lelkes sportember összeállt, és semmiből alakította ezt
a Szövetséget. Azaz alakított egy vézna vázat, melynek tagegyesületei számát ujjainkon végigszámlálhat-

r a c k e t h b r o z a s
közismert elsőrendű munka

BLEYER TfiSTVÉREK
Sportüzletében, 1I..F6-U. 27. T.518-62

&Z

ÉS

GOLF

juk. melynél hiányzott a játékosok tömege. Ebből a
vézna vázból alakult ki azután az elmúlt 25 év alatt
az a Szövetség, amely mint nagy szervezet vezeti a
magyar tnniszsportot. A mai Szövetség a maga szervezettségével,
sok tagegyesületével,
túlterhelt
versenynaptárával, nemzetközi sikerrel megszervezett ifjúsági és vidéki játékkal, fejlődésképes generációjával
és minden nehéz feladatra készen álló organizációjával abból a téglából épült fel, amelyet néhány lelkes
sportember lefektetett. Ne felejtsük el, hogy a Magyor Országos Lawntennis Szövetség ez alatt a 25
esztendő alatt nehéz úton járt, mert ebből a 25 évből csak az első hét év volt napsütötte, mert ezután
a háború és a kommün vettek el a Szövetség életéből
hosszú és értékes éveket, majd jöttt a trianoni orvgyilkosság, amely sok tagegyesületet szakított el és
a Szövetséget újra kellett építeni. Bekövetkezett azonban az ország gazdasági egynsúlyának megingása és
a gazdasági eszközök hiányát, mint minden sport. így
a tennisz is nagymértékben megérezte.
A mi utunkat nemcsak a múltban, de ma is sok
nehézség kíséri. És (lia mindezt tekintetbe vesszük,
akkor öntudattal nézhetünk vissza a múltba és öntudattal nézhetünk szemébe az alapítóknak, mert úgy
érezzük, hogy jól sáfárkodtunk a ránk bízott javakkal.
Szeretnék itt azonban felvetni
egy kérdést, amit
annyiszor hallunk. És ez az. hogy hogy van az. hogy
a magyar sporttehetség a tennisz terén nem tudta
azokat a sikereket elérni, mint más sportnál.
Mielőtt rátérnék azonban annak a megállapítására,
hogy ez a megállapítás helyes vagy nem helyes, először arra igyekszem rámutatni, hogy melyek azok a
nehézségek, amelyek bennünket a többi sporteredményhez hasonló eredmény elérésében gátoltak.
Két lehetőség van arra. hogy nagy sporteredményeket elérjünk:
Az egyik a sport-genie. A magyar íenniszsportnak
eddig két ilyen genie-je volt, az egyik szeretett bajnokunk, Zsigmondy Jenő, a másik az egész magyar
sportélet büszkesége, legkiválóbb játékosunk
Kehtiling Béla.
De Igenie-ket termelni nem lehet, ezek (születnek,
ezeket a Szövetség, bármennyire igyekezzék is. kinevelni nem tudja. Nézzük csak a hatalmas angol sportot. ahol a tenniszezők száma milliókban számolható,
éveken keresztül nem tudott nagy eredményeket felmutatni. De igenis, megvan a módunk arra. hogy tömegeket neveljünk és mozgassunk, hogy ezáltal célunkat
elérjük. Nézzük itt a német tenniszsportot. mely genieket sohasem hozott létre és mégis sok és szép eredményeket érit el. Lássuk azonban, hogy mi az akadálya
Magyarországon a nagy
tömegek
megmozgatásának.
Itt van a magyarságnak, ennek a kis nemzetnek a
száma, itt van továbbá a relatív száma a középosztálynak. mert ^ Magyarországon
a
középosztálybeliek

vőbös
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6zárna aránylag |csekólyebb, mint más országokban,
pedig a tennisz a középosztály sportja. Itt van azután
az abszolút akadály, az ország szegénysége. Mert ha
nem is luxus-sport a tennisz, ahhoz, hogy a versenyzők külföldi versenyeken vegyenek részt, ahhoz meglehetősen nagy összegeket kell áldozni. És Magyarország, sajnos, nem relatívan, de abszolút szegény. És
bármilyen szomorú is, mégis le kell szögezni, hogy
ennek tulajdonítható, hogv nem egy kiváló játékosát
veszítette el a Szövetség. Szembe állítva a nehézségekkel a magyar tenniszezők által elért eredményeket,
meg kell állapítanunk, hogy az előbb említett megállapítás, hogy a tenniszsport nem ért el méltó eredményeket. nem helyes. És ha azt nézzük, hogy ezek
a megállapítások rendesen egy elveszített Davis Cupmérkőzés után hangzottak el. akkor látni fogjuk, hogy
nálunk sokkal nagyobb országok is szenvedtek vereséget. és ha mi néha vereséget szenvedünk, akikor ez
Dávid és Góliáth harca volt. Ebből tehát nem lehet
és nem szabad helytelen következtetéseket levonni. És
én merem állítani, hogy a magyar tenniszsport a 25
év alatt megállta a helyét és tekintettel arra, hogv
a régi játékosaink mögött fejlődósképes ifjú gárda
áll, meggyőződésem az, hogy a magyar tenniszjátékosok gazdagítani fogják a magyar sport győzelmeit.
Visszatekintve a 25 évre, annyi név tódul elénk,
akinek lelkes m u n k á j a a Szövetség működését elősegítette. Nincs módomban jelenleg ezeket, a neveket
mind felsorolni, ellenben két nevet mégis ki kell emelnem: az egyik Kehrling Béla. aki 25 évvel ezelőtt in-

dult először temniszversenyen. a másik Kertész János,
aki 25 évvel ezelőtt lett a Szövetség főtitkára, A Magyar Országos Lawntenis Szövetségnek nagy szerencséje volt, hogy két ilyen kiváló egyéniség került az
élre. Mint ahogy Plató az ideális állam élén egy nagy
hadvezért és egy nagy bölcset képzelt el, úgy Szövetségünknek is meg volt adva, hogy az egyik oldalon
egy kiváló hadvezér, Kehrling Béla. a másikon a bölcs,
aki a maga józanságával intézte az ügyeket, vezették
a fejlődés és haladás útján.
Fölmerül tehát, a kérdés, hogy melyiknek adjuk a
pálmát. Kertész János főtitkár úrral együtt, minda.nynyian egyetértünk abban, hogy a Szövetség életében
a dicsőség, az eleven sport a fontos. Ezzel szemben
Kehrlig Bélának feltétlenül a szebb szerep jutott, ő
aratta a babérokat és pálmaágakat, míg Kertész János titokban, csendben dolgozott, ő nem keresett és
nem is kapott tapsot soha. És én azt hiszem, a leghelyesebben cselekszünk, ha a pálmát nem adjuk oda
egyiknek sem, hanem teljes szívvel és teljes lelkesedésssel .felajánljuk a két egyéniségnek és én arra
kérem a közgyűlést, hogy érdemeiket jegyzőkönyvbe
foglalja.
Miután a múlton végigtekintettünk, vessünk egy rövid pillantást a jövőbe. Hogy mit építettünk fel azt
már elmondtam és megállapítottam, hogy nyugodtan
mehetünk tovább a kijelölt úton. Tisztán látjuk, hogy
céljaink elérése elé ma is nehézségek tornyosulnak,
hogy sok akadályon kell magunkat keresztül küzdenünk. de mi ezeken éppúgy túltesszük magunkat, mint
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a gáncsoskodók kritikáján. Itt egy Aesopusról szóló
niesóre emlékszem vissza: Xantus borközi állapotban
fogadott, hogy kiissza a tenger vizét. Mikor azután
kijózanodva, felismerte a lehetetlenséget, hogy adotí
szavát állja, Aesopushoz fordult segítségért. Aesopus
tanácsára, mikor Samos kíváncsi lakosságától kísérve,
kiment a tengerpartra, ezeket a szavakat intézte a tömeghez: Állom a szavamat és kiiszom a tenger vizét,
ha előbb kiválasztják belök* a tengerbe ömlő folyók
vizét, mert én csak arra köteleztem magamat, hogv
a tenger vizét igyam ki. de nem arra, hogy a folyók
vizét is megigyam.
Tehát azt mondom a gáncsoskodóknak: zárják el
a magyar lawntennis sportra zúduló nehézségek folyamát és akkor mi is nagyobb eredményeket fogunk
produkálni. Addig azonban csak az eddigi úton tudunk tovább menni, abban az érzésben, hogy a mi
kötelességünk, hogy elsősorban a magyarságot és a
magyar sportéletet szolgáljuk. Mi tudjuk azt, hogy a
Magyar Országos Lawntennis Szövetség csak egy kis
kerék a nagy magyar gépezetben, de mint ahogy a
föld is csak egy csekély és jelentéktelen pont a nagy
egyetemes világrendszerben, mégis ennek a világegyetemnek a szabályaihoz van kötve. így is magyar hittel
és bizalommal dolgozunk, mert máskép nem tudunk
és nem akarunk
cselekedni.
Ez, a magyarságért
való lelkes munka kössön össze bennünket a jövőben is.
Elnök ezután felkéri Arató Gézái, aki felolvas egy
történelmi visszapillantást a Szövetség 25 évére.
lK07-ben. amikor a Magyar Országos Laumtenis Szövetség megalakult, a lawntennis spuri mindössze 33
éves volt. 1874 februárjában szabadalmaztatta az angol
Wingfield őrnagy Londonban aat a szabadtéri labdajátékot, amelyet ő , ^pairistike' '-nek nevezett e l és
amely az alatt az egy év alatt, inig diadalmas hódítással bejárta a szigetországot, némi kibővítéssel elhódította a X I I I . századból származó, ugyancsak angol „tennis" játék nevét.
A lawntennis, melyet az orthodox tenniszezők nagy
bosszúságára és minden tiltakozása ellenére ma már
nagyon sok helyen — így nálunk ás — egyszerűen
csak „tennisz"-nQk hívnak, világot hódító útján, a
X I X . század nyolcvanas éveiben érkezett Magyarországra. ahol az első évtized tétova kísérletei után, a
kilencvenes éveik elején vert gyökeret.
Az ú j jövevény sport volt, vérbeli angol sport és
így lényege megkívánta a vetélkedést, a versenyt. A
magyarországi terjeszkedés is hamarosan rátalál erre
az ösvényre és 1834-ben Balatonfüreden, a Stefánia
Yacht Club rendezésében sorra kerül már Magyarország legelső bajnoki versenye ás. A Yacht Club tagjai
arisztokraták, az első bajnoki verseny nyolc főnyi mezőnyében hat tagot ők számlálnak és a hat arisztokrata kedves közvetlenséggel fogadta Demény Károlyt
és Stoffer Józsefet a Budapesti (budai) Torna Egylet
két játszóját, akik szintén elmentek Füredre, hogy az
első bajnoki címért folyó küzdelemből részt kérjenek.
A tenniszt űző két tábor összecsapása érdekes eredményt hozott: Magyarország
legelső
tenniszbajnoki
címét a mezőny egyetlen hölgy tagja: Pálffy
Lincsi
grófnő szerezte meg és az ő szeretetreméltó szemMye
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előtt lovagiasan fejet hajtott az öt többi vachtclubista
és a két budai játékos egyaránt.
A Nagy Gépezet megindult!
A következő évben. 1895-ben. Demény Károly,
az
első bajnokság másodikja szerzi meg a bajnokságot,
utána három éven keresztül Dániel Tibor báró írja be
nevét a bajnokok sorába, de amikor az 1898-as bajnokságban Szentgyörgyi
Imre, a korcsolyázó szövetség jelenlegi ebiöke személyében csak
egyetlen
ellenfele
akad, a füredi bajnokságok sora lezárul és a kövtkező
évben, 1899-ben anár a Budapesti
LauvUennis
Club
rendezésében folyik a bajnoki verseny. Ekkor aratja
Yottand Artúr első magyar bajnoki győzelmét.
A magyar tennisz története innét kezdve egyre jobban elszélesedik. A versenyek száma nő, a versenyzőké gyarapodik és egyre több olyan névvel találkozunk. akik inai közéletünkben is nagy szerepet játszanak. A legmagasabb méltóság, aki annakidején a
tenniszt versenyszerűen űzte, Horthy Miklós, a magyar
kormányzó. Horthy Miklós 1S01ben második lett az
Adria-bajnokságban és résztvett Magyarország 1S01.
évi bajnoki versenyében is, ahol Vaniek László győzte
le. A Szövetség mai vezérkarából Rakovszky
István
elnök, Holfeld Henrik és Kertész János neve szerepel sűrűn a versenyek eredménylistáján. Majd felbukkanak az internacionális klasszist sejtető hölgyjátékosok: Rakovszky Etelka, Madarász Margit és a magyar tenniszben oly nagy névre szert tett Cséry-dinasztia első reprezentáns hölgytagja, Cséry Katica.

1903-ban, az ország első nagyszabású nemzetközi versenyét rendezi a MAC és ezen résztvesz az angol
Ritchie, Gore és a Doherty fivérek mellett, korának
egyik legnagyobb játékosa is. A verseny hatalmas löikést ad a magyar versenytennisznek, de egyúttal felszínre veti tenniszs port életünk nagy szervezeti hiányosságát is. Nincs fő, amely irányít, nincs szerv, amely
az úgynevezett „társadalmi tenniszen" felülemelkedve,
a sportszeü tenniszt propagálná, nincs tekintély, mely
rendet teremtene az önkényesen elferdített, mellékvágányokra tévedt játék- és versenyszabály-magyarázatokban. Nincs — szövetség!
1903-ban vetődik fel először a szövetségi gondolat
és 1904-ben Kertész János már írásban fejtegeti a nyilvánosság előtt a magyar tenn'sz főhatóság megalakításának szükségességét. 1905-ben, mint az atléta szövetség szak osztályát akarják megteremteni a legfelsőbb tenniszfóruniot, de aztán — éppen a MASz javaslatára — az önálló tenniszszövetség életrehívása mellett szól a végső elhatározás.
Az előkészítő munkálatok elvégzésére a Budapesti
Lawntennis Cluh a MAC és a BBTE közreműködését
kéri. Megalakul az előkészítő bizottság, melyben Demény Károly, Holfeld Henrik, Kertész János, Lauber
Dezső, Minich Jenő, Schmid Ödön, Sigmond Emil, Szent
Györgyi Imre és Yoüand Artúr foglal helyet.
A munka

eredménye:

1907 április 7-én a Budapesti Korcsolyázó Egylet
korcsolyacsarnokának tanácstermében,
tíz
egyesület
képv'seMV'.nek jelenlétében alakuló ülését tartja a Magyar Országos Lawidennis
Szövetség. Az alakuló ülésen néhai Iszer Károly, a magyar sportélet egyik leg-

41 TENNISZ

ÉS

GOLF

kiemelkedőbb egyénisége elnököl és üdvözlő
szavai
után Kertész János mutatja be a Szövetség nyomtatásban kiadott, kis, szürke fedelű füzetbe foglalt alapszabálytervezetét. Vita — az akkortájt hevesen induló
MASz—MOTESz harc (tükröződéseképpen — csak a
3. § k ö r ü l van, melv a tennis szövetséget, rn'nt kizárólagos tennisz-föhatóságot jelöli meg. A MOTESz-párt
oppozieióját azonban sikerül a harci .levegő elcsendesítósével legyőzni és az alakuló ülés az alapszabályokat változatlan formában fogadja el.
A magyar tennisz szövetség megalakulásának évéi
a versenypályákon a MAC
internacionális
versenye
teszi emlékezetessé: a mithig vendégeinek élén
Wilding,
k o r á n a k világbajnoka, s minden
i dők
legnagyobb
tenniszfenoménja
áll, aki
a
megelőző bécsi
versenyen azzal tüntette k i Madarász Margitot, a magyar
hölgybajnoknőt, hogy vele játszotta és nyerte meg
Ausztria vegyespáros-bajnokságát. Madarász Margit rövidesen bebizonyította, hogy méltó volt a világbajnok
megbecsüléséire: még ugyanebben
az évben
megnyeri
Németország női egyes bajnokságát
és ezt a nagyszerű
bravúrt lí.08-ba,n megismétli.

1907 augusztus
12-én tartja a MOLSz első rendes
közgyűlését. A Szövetség 15 tagegyentUete k ö z ü l 13
képviselteti magát és a következő tisztikart állítja —
nnint legelső tisztikart — a tennisz szövetség élére:
E l n ö k : Vécsey Miklós báró, a k i elnöki tisztjét 1923-ig
viselte; ügyvezető alelnök: Schmid Ödön, aki 1922-ben
tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláig vitte a
Szövetség ügyelt; alelnök: Szent Györgyi
Imre, Lisznyai-Damó Tihamér és Marsovszky Miklós; titkár: Kerszövetség
tész János, akit már akkor, mint a tennisz
lelkét aposztrofáltak és a k i 25 éven keresztül látta el
fogyhatatlan lelkesedéssel ós szeretettel ezt az ügykört.
A tizenöt-tagit tanács tagjai közül Holfeld Henrik
ny.
államtitkár ma elnökségi tagja, Liedemann
Ferenc ped i g — 11 év óta — pénztárosa a Szövetségnek.
Noha abban az időben a magyar versenytennisz májusban kezdődött és júniusban már véget is ért. az
ú j o n n a n alakult Szövetség mégis sietve kiírja az 1907
évi magyar bajnoki
versenyt. Az idény előrehaladottsága .miatt azonban a versenyprogram csak a férfi
egyes bajnokságot
és két hendikepszámot ölel fel. Az
első hivatalos bajnoki verseny hőse ifj.
Zsigmondy
Jenő, akinek bajnoki győzelme egyúttal az egyik legnagyobb magyar tennisztehetség révbeérkezését is jelenti. A bajnokság második helyezettje Lauber
Dezső,
a két harmadik: Schmid Ödön és Gabrovitz Emil, a kitűnő, fiatal magyar Davis Cup játékos édesatyja.
Az első magyar bajnoki versenyről az 1S08. évi közgyűlés számol be és ebből a jelentésből két érdekes és
jellemző dolgot hámozhatunk ki. Az egyik azt mutatja, hogy 25 év alatt mekkorát
fordult a
világ...
Mert a jelentésből kitűnik, hogy a Szövetség első bajnoki versenyének lebonyolítására a BLTC és a M A C
teljesen díjtalanul
bocsátotta
a Szövetség
rendelkezésére pályáit,
a B L T C ingyen adta a Szövetségnek a
labdát, sőt ezen felül a BLTC és a BBTE fejenkint
100 100 koronát adott a Szövetségnek
tiszteletdíjra...
Te.nniszezőknek talán nem kell bővebben fejtegetni,
hogy ma száz százalékig fordítva áll a h e l y z e t . . .
Ha netalán azonban nekibúsulnánk, hogy íme. a régi

j ó időkhöz képest m ü v e n másképp is fest a Szövetség
inai helyzete, hamarosan megvigasztalódhatunk. A k a d
ugyanis ugyanebben a szövetségi jelentésben két tétel, amiket ma, 25 év multán is pontosan megtalálunk
a mérlegszám la „ V a g y o n " feliratú oldalán( Ez a két
tétel: tagdíjhátralékok
és hátralékos
nevezési dijak ...
Mert ez a két tétel ott szerepelt már 1908-ban és azóta
sem került le a v a g y o n m é r l e g r ő l . . . Ez a kapcsolat a
m a és a múlt között.
Az alakulás évének vázlatos történetéhez még hozzátartozik. hogy az ú j o n n a n alakult tennisz szövetség
erkölcsi támogatása mellett, az 1807-es évad végén tartották meg Magyarországon
az
első
professzionista
tenniszversenyt,
melyet Zeitler János nyert meg az 50
koronás első d í j j a l együtt. Második Burger Franci, az
első magyar ten.niszprofesszionista lett.
Az év utolsó eseménye: a MAC margitszigeti

klubfedett tenniszpályává
alakítja át
és a legjobb magyar
játékosok
rendelkezésére
bocsátja. Magyarországon tehát — némi irói licenciával
megállapíthatjuk — már negyedszázaddal ezelőtt volt
fedett tenniszsport.

h á z á n a k nagytermét

Az i m m á r legalizált magyar tenniszsport megkezdte
tehát az utat, mely a mához vezet. Nézzük a mérföldj
köveket.

1908: Decugis francia bajnok vendégjátéka a MAC
versenyén. Tóth Ede és Zsigmondy
Jenő magyar bajnokok szövetségi kiküldetése a londoni olimpiára. Madarász Margit második német hölgybajnoki győzelme és
Kehrling Béla harmadik helyre jut Ipolyságon a Honti
SC versenyén. A Szövetség — helyesebben
Kertész
János — elkészíti a magyar játék- ós versenyszabályokat.
1909: A magyar tennisz szövetség javaslatot, tesz a
Nemzetközi Tennisz Szövetség megalakítására. A Londonba utazó Yolland
Artúr megbízást
vállal,
hogy
ilyen irányban tárgyalni fog a mértékadó körökkel.
1910: A hanyatlás
éve.
Az egyesületi
taglétszám
ugyan már 29-re emelkedik, de a következő évre ez is
visszaesik 22-re. A MAC nem tartja meg nemzetközi
versenyét.
1911: Zsigmondy
Jenő megvédi bajnokságát Cséry
Katicáét
azonban — a k i visszavonult — Cséry Sári
hódítja el. Ebben az évben kerül sorra a legelső országok közti mérkőzés: a magyar-osztrák tenniszviadal. 14:l-re k i k a p u n k , de az egyetlen győzelmet. Kehrling
Sulm
gróf felett aratja, aki ugyanebben
az
esztendőben verte Max Decugist.
Ez Kehrling
Béla
tulajdonképpeni startja a világnagyság felé.
1912-ben Kehrling megnyeri az első magyar
bajnokságát, amelyet azóta m é g 14 követett a mai napig. 1912
augusztusában ugyan Zsigmondy
Jenő a tátralomnici
verseny döntőjében visszahódítja a hegemóniát, de aztán Kehrling többé 20 éven át nem szenved vereséget
nyilt p á l y á n magyar játékostól.
1913-ban alakul meg a Nemzetközi Tennisz Szövetség
Parisban, mely tagjai sorába iktatja a magyar Szövetséget is.
Kehrling
egyre erősbödő nimbusza jegyében él a
magyar verseny tennisz, a Szövetség pedig első, nagyszabású szervezeti intézkedéseire készül, amikor ki-
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jes a bajnoki program a nőipáros kivételével, melyet
csak 1928-ban iktat újra bajnoki műsorába a Szövetség.
1922-től kezdve válik előbb normálissá, aztán egyre
szélesebb keretűvé a magyar tenniszsport.
Külföldiek
látogatnak el hozzánk és éljátékosaink újra megjelen
riek a külföld — egyelőre' csak semleges vagy volt s/.ö
vetséges külföld — versenypályáin. 1922-ben nyeri meg
Várady Ily asszony első ízben a magyar hölgybajnok
tágot. amit 192fi-ban is megszerez. Ő az egyetlen magyar hölgyversenyző a háború utáni 11 magyar :iii
bajnokság élén, a többit idegenek nyerték.

1923-ban Kehrling megnyeri a göteborgi kis olimpián a fedbtt és nyílt pályabajnokságot. Az óriási si1 er a kis Magyarország felé fordítja a háborús elleiségek figyelmét és 1924-ben — a Nemzetközi Szövetség előzetes engedélyével — Magyarország útja megnyílik a legnagyobb nemzetközi trófea, a Davis Cup
küzdelmei felé. Mai legjobb hölgy versenyzőink, Schrédemé és Baumgar'en Magda ebben az időben futnak
fel az élvonalba, nemzetközi sikereik azonban nem érhetik el Kehrlingéit, aki 1925-ben megveri a francia
ltorolrát, az akkori világbajnokot.
A tennie/ben a nagv eredményeket a nemzetközi sikerek jelentik. Ilyenekben ezentúl bőven van részünk,
hiszen a Szövetség csaknem az egész művelt vil.íg min
den országával összeköttetésbe lép. A közeli és távoli
kontinentális országokon túl Angla, India, Japái. Argentína, Amerika csapatával és Ausztrália höh/ycsapatúval mérkőzünk. Kehrling 1929-ben ismételten legyőzi
Austint, Anglia jelenlegi éljátékosát. a világranglista
második helyezettjét, Magyarország csapata pedig a
Davis Cup európai zónájának elődöntőjébe jut. Kehrling ragyogó eredménysorozatából a kimagaslókat sincs
itt helyünk részletezni, de talán eleget mondunk azzal
is. hogy a mai najrig Kehrling Béla 312 bajnoki. 60
egyéb első, összesen (ifil versenydíjat
nyert.

tör a világháború. A pályákról eltűnik a sportszerű tennisz, eltűnnek a férfiak, eltűnnek a labdák ... Megnyúzott, százszor meg százszor átjátszott, alig felugró labduroncsokkal, majd parafagolyókkal
lányok és asszonyok ütögetnek az elhanyagolt groundokon.
Azokon,
amik üzemben maradnak. A többit belepi a
gaz...
1920-ban kezdhetünk mindent elölről.
Még 1019-ben törtémik, hogy Mister Seewall, az amerikai misszió egyik tagja vadonatúj labdákkal jelenik meg a MAC pályákon. Örömriadallal üdvözlik. A
BBTE-be Gondon fíick szállít csábítóan fehér Slazengereket...
Ezekkel a ritka kincsekkel indul meg a
háború után a magyar tennisz.
A Szövetség 1921 június 17-én tartja háború utáni
első közgyűlését. Ekkor már bizonyosságá válik: 32
tagegyesületünk közül tizenkettőt elszakít tőlünk az
ország megcsonkulása.
Arad,
Nagyvárad,
Pöstyén,
Ipolyság,
Kassa, Királyhelmec,
Kolozsvár,
Pozsony,
(két egyesülettel) Temesvár, Tátralomnic, Ungvár megszállt területre e s i k . . . De menni kell tovább! Élet-e
kell rázni, azt, ami még megvan, ami megmaradt...

1920-ban csak a férfi egyes és férfipáros bajnok fig
kerül lebonyolításra. Kehrling, illetőleg a
Kehrling—
Kelemen pár győz. 1921-től kezdve azonban újra tel-

1930 július 30-án, majd alig egy évre rá. 1031 július 10-én két, egyaránt mélyen megrendítő haláleset
bolitja gyászba a magyar
tenniszsportot,
1930-ban
Zsigmondy Jenő elköltözését jelöljük be fekete kereszttel sportunk történetébe, 1031-ben pedig Takáts Imrét
ragadja ki sorainkból ? halál. A tehetség megtestesít i je volt az egyik, a szorgalom példamutatója a másik és mindketten minden ízükben a tennisz végtelen
rajongói, akiknek emlékét hiven fogja megőrizni mindenkor a magyar tenniszezők tábora.
A Szövetség szervező és építőkedve a reinkarnáció
tíz éve alatt egyre növekedett. 1922-ben az iigvezetöelnöki széket Holfeld Henrik, egy évre rá Rakovszky
István foglalja el és ebben az évben áll a Szövetség
élére Apponyi Antal gróf is. 1922-ben alakul meg az
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első bizottság: a munkabizottság.
1923-ban veszi kezdetét a játékosok igazolása és írja ki a Szövetség a
Kertész János alapította Kertész Tódor
vándordíjas
csapatbajnokságot.
Ugyanerre az évre esik a városligeti fedettpályák megnyitása is. l!.24-ben Zuber Ferenc
révén először képviselteti magát az Országos Testnevelési Tanács a Szövetség közgyűlésén. A jövő évben
pedig megérkezik az első OTT segély: 10 millió korona.
1! 26-ban szervezik meg a vidéki
kerületeket,
majd
élet beléptetik a vidék sportját
fellendíteni
hivatott
vándortréneri
intézményt.
A legújabb időkben került
sor az ifjúsági tenniszoktatás
rendszeresítésére, melyet
a KISOK-kal egyetértésben végez a Szövetség és melynek egyre nagyobb arányú kifejlődésére biztosítékot
nyújt a Testnevelési Főiskola igazgatójának, Szukováthy Imrének intézkedése, aki a Szövetség megkeresésere intenzívebbé tette a tennisz oktatását a főiskolán.
Nagy szervezeti erőt jelent az egész országot behálózó
modern csapatbajnoki
rendszer megteremtése. A csapatbajnoki küzdelmek sikerét növelni hivatott Magyarország nagv barátjának Rothermere lordnak,
Légrády
Ottónak és másoknak nagyértékű vándordíjai. A hivatásos tenniszoktatás képesítéshez kötésére és a trénerképző tanfolyam felállítására irányuló munkálatok most
vannak folyamatban. A Szövetség
tagegyesületeinek
száma a háború utáni tíz év alatt 20-ról 120-ra, atenniszezők száma 3000-ről mintegy 30.000-re szökött.
Ma az egymást követő versenyeredmények és a szövetségi szervezőmunka forgatagában él és kell. hogy
továbbhaladjon a magyar tennisz, bármi nehezek is az
idők. A 25 év, amelyet a Szövetség maga mögött hagyott, csak a történetírásnak jelenthet korszakot, fejezetet. melv után pont következik. A sportélet, a szövetségi élet, de minden ami valóban él. nem ismer
pihenőt. Hanem halad, fut zajlik tovább, újabb 25 esztendők felé. amikor majd hozzájut ahhoz hogv megint
visszapillanthasson arra, ami történt.
Ezután dr. Schwóder Erűin
államtitkár üdvözli a
Szövetséget:
Méltóságos Elnök úr! Mélyen tisztelt Közgyűlés!
Sohasem lehet közömbös előttünk, ha a nemzetet
fenntartó tényezők egyike ünnepet ül.
Nagv kitüntetésnek vettem azt a megtiszteltetést,
hogy a Kultuszminiszter Ur nevében üdvözölhetem a
Magyar Országos Lawnennis Szövetséget, amely 25
éves évfordulóját üli. Mint az elnök Ur bölcsen mondta. 25 év igen rövid idő az egyesületek történelmének
perspektívájában, de annál jelentősebb mindazoknak
az eredményeknek a sorozata, amely a magyar tenniszsport fiatal hajtásait fává növelte és világviszonylatban is nagyraértékeltté tette. Ez a dicső pályafutás nem
véletlen müve, hanem lelkes férfiak fáradságos munkájának gyümölcse. Ezért tehát elismerés illeti meg
mindazokat, akik a magyar névnek dicsőséget szereztek, akik ezt az intézményt megalapozták és az egesz
világ szemében megbecsültté tették.
EXCEISIOR -

Ez a mai ünnep kiválóan kedvező alkalom arra.
hogy a hivatalos fórum nevében is hálás köszönetet
mondjak a magyar sportélet egyik büszkeségének. Rakovszky Istvánnak, a Magyar Lawntennis Szövetség
kiváló vezérének, nemkülönben Kertész János Őméltóságának, mert ő az. aki igazán a második lelke a Szövetségnek. Amidőn szívből kívánom, hogy működésüket a jövőben is az eddigi siker koronázza, annak a
reményemnek adok kifejezést, hogy a fiatal generáció,
amelyet ők nevelnek valamikor, remélhetőleg nemsokára, az egész nagv magyar nemzet büszkesége lesz.
Kívánom, hogy az Isten áldása legyen a Magyar Országos Lawntennis Szövetség további működésén, amelyet a vezérek bölcsessége vezessen a fejlődés útján.
Dr. Lázár Andor:
Méltóságos Elnök Ur! Igen tisztelt Közgyűlés!
Az Országos Testnevelési Tanács nevében üdvözlöm
a Magyar Országos Lawntennisz Szövetséget 25 éves
jubileuma alkalmából.
Azt az örömet érzem ezzel az alkalommal, amit érezhet egy apa. akinek a fia növekszik és egy érettségi
vizsgát sikerrel kiállt. A Magyar Országos Lawntennis
Szövetség kiállótta az első 25 év küzdelmeit és ennek
a bebizonyításával letette a vizsgát. Igv az Országos
Testnevelési Tanács, amely a Tennis és a többi Sportszövetségek mellett, a szerető szülő gondjával nézi
ezeknek munkáját. Nem mehetünk el emellett az ünnep mellett annak a nagy örömnek a kifejezése nélkül,
amely ilyenkor a szülői szíveket betölti.
Ezenkívül még egy személyes remiuiscentia kettősen
kedvessé teszi nekem, hogy az Országos Testnevelési
Tanács nevében ón szólalhatok fel. Ez az, hogy a sportok közül a tenniszsport az, amelyet immár 35 éve én
is űzök, sajnos, kevés sikerrel, de annál nagyobb lelkesedéssel. A tennisznek az a nagv jelentősége, hogy
nemcsak egy pár évig, hanem egész életen át lehet
űzni. Ennek pedig a magyar tennisz élete szempontjából óriási jelentősége van. Mi magyarok a sportban
egy eszközt kell hogy lássunk, amellyel erősítsük testünket arra a nagy küzdelemre, amely kell hogy várjon erre a nemzetre, mert ha nem hinnénk abban, hogy
nagv feladatok várnak még miránk, akkor nem küzdenénk azért, hogy erre képesek legyünk. És a Tennisz Szövetség egyike azoknak a tényezőknek, akik
előkészítik tagjaikat erre a nagy küzdelemre azzal a
küzdeniivágyássail, amely az elmúlt 25 évet jellemezte
és a jövőt is jellemezni fogja.

Dr. Lázár Andor, az OTT elnöke ezután kiosztja az
OTT arany- és ezüstérmeit.
O. T. T. plakett: Arany: Rakovszky István, Kertész
János, Kehrling Béla.
Ezüst: Dr. Pétery Jenő, vitéz Szánthó László, Pick
Jenő, dr. Schréder László, Liedemann Ferenc, Vásárhelyi Jenő László, dr. Polinszky Gyula, br. Vay Miklós, dr. Salacz Tibor, Bakay Árpád, dr. Csermák Ernő,
ifj. Herzum János.
Szövetségi arary jelvény:
vitéz nagybányai
Horthy
Miklós, dr. Rakovszky
István, Kehrlirg Béla, Kertész
János, dr. Pétery Jenő,
dr. Schréder László,
vitéz
Szánthó László, Lielemann Ferenc, Pick Jenő,
Arató
Géza, Vásárhelyi Jenő László,
Neuholl József, Szemethy Béla, Demény Károly. Yolland Arthur, Tóth Ede,
Hohlfeld Henrik, Thuróczyné Madarász Margit, gr. Szé-
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chenyiné Cséry Sári, Metzlerné Várady Ili, dr. Schréder
Lászlóné, Baumgarten
Magda.
Jubileumi
plakett:
Déry Miklúsné, Krencsey
Médy,
Lates Csilla, Okolicsányiné
Baittrock Ica, Paksy Józsefné, Wienerné Sós Jolán, Aschner Lipót, Aschner Pál,
Bakny Árpád, Bánó Lehel,
Bálás Iván,
dr. Cindrir
Egon, dr. Csermák Ernő, Ferenczy Emil, dr. Gschwindt
Ernő, dr. Gatlner Ferene, Gabrovitz Emil. Göncz Lajos,
Halter Béla,
ifj. Herzum János,
dr. Hegyessy
László, gr. Hunyady Ferenc, dr. Issekutz Béla, Jankó
József, dr. Jakobi Roland, Kirchmayr
Kálmán, Krepuska Tibor, dr. Légrády Ottó, Leiner Pál,
Lőrinci
Emánuel, Ordódy Béla, Oláh AUulár, Petri Lajos, dr. Polinszky Gyula zombori Rónay Gyula, Radicke Hellmuth, dr. Salacz Tibor, Silbersdorf László, Straub Etek,
Szent hey Miklós, Takács József, Temple Rezső, Várady
Szabó Andor dr. Váradi Miklós, Zakariás István, gr.
Zichy Imre, Dózsa Farkas.
Dr. Rakovszky elnök az összes kitüntettek nevében
köszönetet mond dr. Lázár Andornak.
Ezután dr. Szendy Károly, fővárosi tanácsnok üdvözli a Szövetséget:
Méltóságos Ebiök Úr! Igen tisztelt Közgyűlés!
A főváros üdvözletét hozom ennek a Szövetségnek,
amely a legnemesebb és leghűségesebb sportnak a szövetsége. Nemes sport azért. meTt ennek a sportnak nemcsak a küzdőeszközei, de a külső vetélkedés módja
olv nemes, hogy ennek alig található párja. Hűségesnek kell neveznem ezt a sportot azért, mert az embert
hosszú éveken át kíséri. Űzhető akkor is, mikor az
ember a férfikorban van és teljes kielégülést ad az
embernek, de űzhető idősebb korban épúgy. mint fiatal
gyermekkorban. Én a magam részéről is hódolója vagyok ennek a sportnak és mély tisztelettel üdvözlöm
ezt a Szövetséget a főváros nevében is ós sok sikert
kívánok nniködésére.
A Magyar Athletikai Szövetség nevében dr. Szerelemhegyi Jenő:
A Magyar Athletikai Szövetség részéről nekem jutott az a kedves feladat, hogy a negyedszázad határkövénél üdvözöljem a Magyar Orsz. Lawntennis Szövetséget. Kétszeresen jól esik ez nekem, hogy a Magy.
Athletikai Szövetség részéről szólalhatok fel, mert ez
a Szövetség volt megindítója a Tennisz Szövetség megalakításának. A jubileum összeesik azzal a jubileummal. amikor 50 évvel ezelőtt az első fehér tenniszlabda
átvonult a magyar határon, hogy itt megteremtse ezt
az új sportot, amely azóta az első sportok közé jutott. A magyar középosztály felfogta a jelentőségét ennek a sportnak és átérezte, hogy ez nevelője lesz az
ifjúságnak és acélizmú embereket fog nevelni. Ez a
700 esztendőre visszatekintő sport nálunk is fejlődésnek indult, de főleg akkor, amikor a Szövetség megalakult. és céltudatosan vezette annak fejlődését. Az
elmúlt negyedszázad alatt két eszme fogant meg a Szövetség lelkében, amelyeknek nemcsak az elgondolása,
de a keresztülvitele is helyes volt: a sport-tisztesség és
a hazafiasság.
Az angol sportok mindegyike játszva tanítja meg a
fiatalságot a küzdésre. A Magyar Lawntennis Szövetség ezt még tovább tudta fejleszteni és gondosságával
még többre vitte, mert átérezte azt, hogy nekünk haza-
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fiasságra kell nevelni a fiatalságot és nekünk elsősorban küzdőket kell nevelni.
Ha tehát a negyedszázad elmultával visszapillantunk,
kijelenthetjük, hogy a Szövetség jól végezte munkáját.
És ez a jól elvégzett munka adja meg biztosítékot
arra, -hogy a Tennisz Szövetség a legjobb úton halad
előre, és a múlt szelleme fogja vezetni a jövőben is.
Érezzük, hogy az ú j generációt jól fogja felnevelni a
Szövetség, és ha azt nézzük, hogy a mostani küzdelemben is edzett sportférfiak állanak a Szövetség ólén,
akkor érezzük azt is, hogy az ú j generáció akkor is
meg fogja állni a helyét, ha fehér tenniszlabdák helyett
süvitő, robbanó golyókkal kell majd küzdenie a magyar hazáért. A nagy és szép múltban gyönyörködve
és a jövőben bizakodva üdvözlöm a Magyar Lawntennis
Szövetséget 25 éves fennállásának évfordulója alkalmából.
Az Asztali Tennisz Szövetség ós az ökölvívó Szövetség nevében dr. Geist Gáspár:
Két. Szövetség küldött ki, hogy gratuláljak a Magyar
Országos Lawntennis Szövetségnek 25 éves fennállásának évfordulója alkalmából.
Először is üdvözlöm a Szövetséget a Magyar ökölvívó Szövetség nevében, amely — ha kell — akkor a
haza dicsőségéért a porondon ökölbe szorítja a kezét
ós amely most melegen szorítja meg a z Önök kezét.
Isten áldását kérve a Szövetség működésére. A másik
Szövetség, amelyet képviselek, közeli rokon a tenniszsporttal, ez a tennisz testvéröccse, az asztali tennisz.
Ezt a sportot én már egyszer a legdicsőségesebb sportnak neveztem, bár sokan vannak, akik azt hangoztatják. hogy a ping-pong nem is sport. Én azonban úgy
érzem, hogy a tenuiszközönségiiek kötelessége, hogy a
ping-pongot megbecsülje, mert. ez a sport nemcsak külsőségekben és névben függ össze a tennisszel. hanem
a gyakorlatban is ugyanazokat a sportbéli kvalitásokat
követeli meg. mint a tennisz: a jó szem, a gyors akcióképesség. az idegek fegyelmezettsége, a küzdenitudás
mindkét sportágban egyformán vannak meg. Ezt az is
bizonytíja, hogy sok asztali tenniszjátékos volt nagy
tenniszjátékos. ígv a legjobb német tenniszjátékos is
ping-pong játékos volt. És a mi dicsőségünk és büszkeségünk. Kehrling Béla az első világbajnokságot segítette megnyerni a magyar csapatnak Londonban.
Ez egyúttal bebizonytíja azt is, amit az Elnök Ur
Őméltósága mondott, hogy a gazdasági okok gátolják
meg a tenniszt abban, hogy a legnagyobb dicsőségeket
learassa. Az a sportág, amelynél nem olyan fontos a
gazdasági kérdés, bebizonyította,
hogy
legelső tud
lenni ebben a sportban. Az összes világbajnokságok 85
percentjét ez a csonka nemzet hozta haza. és mi szívből kívánjuk, hogy a tennisz is minél előbb elérhesse
ugyanazt az eredményt, amit mi elértünk.
A Magyar Síszövetség nevében vitéz Rappaich Richárd altábornagy:
A Magyar Sí Szövetség nevében szabad legyen a Magyar Országos Lawntennisz Szövetség 25 éves jubileitma alkalmából őszinte szeretettel köszönteni a Szövetséget. Kívánom, hogy a Szövetség a jövő 25 esztendőben még szebb, még nagyobb eredményeket érjen el és
hogy a nagyszerű fiatalság minél előbb követhesse
bajnokunk, Kehrling Béla példáját.
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Engedje meg a mélyen tisztelt Elnök IJr, hogy a Sí
Szövetség nevében a mai nap emlékezetéül a Szövetség
ezüst plakettjét átadhassam.
A Magyar Céllövő Szövetség nevében vitéz Hadnagy
Domonkos tábornok:
A Céllövő Szövetség nevében meleg bajtársi szeretettel és Kiveszi üdvvel köszöntöm a Szövetséget fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából.
A Magyar Kerékpáros Szövetség nevében dr. Kirchkuopf Ferenc:
A Magyar Kerékpáros Szövetség nevében üdvözlöm
melegen a jubiláló Magyar Országos Lawntennis Szövetséget. Tisztelettel és hódolattal hajtom meg Szövetségünk zászlaját az előtt a szép munka előtt, amelyet
ez a Szövetség az elmúlt 25 év alatt kifejtett, mert ez
a munkálkodás valóságos értékeket termelt. Gyarapította a magyar sportot és nagv dicsőséget szerzett a
magyar névnek. Külön tisztelet illeti meg a Szövetség volt és jelenlegi vezetőit dr. Rakovszky Ivánnal az
élükön, mert az ő buzgalmuk és nemes sportszellemük
hozta létre azt a kedvező atmoszférát, amely lehetővé
tette az elért sikereket. Én tehát Istn áldását kérem a
Szövetség további munkásságára ós átnyújtom a mai
nap emlékére Szövetségünk emlékplakettjét.
A Korcsolya Szövetség nevében Szentgyörgyi
Imre:
Méltóságos Elnök Ur, mélyen tisztelt Közgyűlés!
A Magyar Korcsolya Szövetség nevében szabad legyen néhány szeretetteljes szót mondanom a Tennisz
Szövetség 25 éves jubileuma alkalmából. A mi Szövetségünk életkorra nézve közvetlenül a Magyar Országos
Lawntennis Szövetség után következik. A két Szövetség sportja között azonban nem találok közösséget, bármennyire is keresem ezt. de igenis közösséget találok
a sportszeretet, egymás
megbecsülése
tekintetében,
amelyben mindkét Szövetség áll. És ez a megbecsülés
a teljesített kötelességek elismerése hozta ide ma a
Korcsolya Szövetséget, hogy az én személyen által üdvözölje a jubiláló Tennisz Szövetséget és barátságának,
szeretetének kifejezést adjon.
Egy
másik szempont
azonban arra késztett. hogy a magam nevében is a
legmelegebb szeretettel üdvözöljem a Szövetséget és
ez az, hogy annak idején Demény Károly barátommal
és Yolland Arthur barátommal én is jelen voltam a
Szövetség megalapításánál. Nem nagyon sokan vagyunk. de mi büszkék vagyunk arra, hogy jelen voltunk a megalapításnál és csekély szolgálatainkat megtehettük a Szövetség érdekében. Mi a magot vetettük el,
amely kedvező körülmények között kedvező talajból
ama terebélyes fává nőtte ki magát, amely sportéletünk
egyik nagyon tekintélyes és elismerésreméltó ágának a
vezetésére van hivatva.
Az elnök őméltósága azt mondta, hogy ítélje meg a
közgyűlés és a magyar sport-közösség, hogy a Szövetség azokkal az erkölcsi javakkal, amelyeket az alapítók
rábíztak, jól sáfárkodott-e. És itt csak a teljes elismerésnek adhatok szavakat abban a tekintetben, hogy a
Magyar Országos Lawntennis Szövetség vezetősége ezt
a sportot naggyá tette és külföldi viszonylatban hazánk
nevét becsültté tette.
Én azt hiszem, hogy a Szövetségek hivatása nemcsak
az, hogy a saját sportágukat műveljék. A Szövetségeknek egyéb hivatásuk is van. éspedig az. amire Őméltósága Lázár Andor. Az Országos Testnevelési Tanács
elnöke is rámutatott, az együttműködés, az együttérzés
fejlesztése, fin tehát a Korcsolya Szövetség nevében

átadom ünnepi gratulációimat mindazoknak, akik ezt a
sportot naggyá tették és üdvözlöm a magyar Lawntennis Szövetséget.
A Magyar Labdarúgó
Szövetség nevében Minder
Frigyes:
A Magyar Labdarúgók Szövetsége nevében jelentem
meg, hogy átadjam Szövetségünk őszinte gratulációit.
Ez a küzdelmekkel teli 25 év igen hosszú idő volt a
Szövetség életében, de ez a küzdelmes munka nem volt
hiábavaló. A Tennisz Szövetség büszkén tekinthet viszsza működésére, mert ebből a sportból buzgó munkája
révén egy tömegsportot csinált, legnagyobb eredménye
azonban nemcsak ebben áll, hanem abban is, hogy a
publikummal megszerettette ezt a sportot. A Szövetség
ilyen eredményre joggal büszke lehet és én kérem a
Mindenhatót, hogy adjon erőt neki a további küzdelemre
Külön üdvözlöm Kehrling Bélát, aki nagy kiizdőképessógét nagyrészben, azt hiszem a footballnak köszönheti és éppen ezért mi annál nagyobb büszkeséggel
tekinthetünk a tennissport kitűnő bajnokára.
A Torna Szövetség nevében Holfeld Henrik:
Bajtársi szeretettel üdvözlöm a Magyar Országos
Lawntenmis Szövetséget, azt a Szövetséget, amely játékot írt szerényen a cégérére ós emellett hatalmas munkát végzett, és mindenkor minden igyekezetével arra
törekedett-, hogy sokakat nyerjen meg a sportnak. Ez a
Tennisz Szövetség mindig alkalmas volt arra, hogy versenyzőket neveljen, de arra is. hogy egy sportszelleinet
teremtsen, melynek a fair plav legyen az alapgondolata.
Mindig ebben a szellemben igyekezett ez a Szövetség
versenyzőit, befolyásolni és amit tett, azzal megnevelte
és meghódította egyszersmind a közönséget is. Sok külföldi kapcsolatot szerzett, amelyek ma is fennállnak,
játékosai a nemzetközi versenyeket látogatják és ezeken a versenyeken mindig a legnagyobb elismerésben
van részük. Szívből köszöntöm a Magyar Lawntennis
Szövetséget 25 éves évfordulójának ünnepén és a mai
nap emlékére átnyújtom Szövetségünk emlékplakettjét.
A Magyar Üszó Szövetség nevében Kelenffy Gyula:
A Magyar. Üszó Szövetség ikertestvére a Magyar Országos Lawntennis Szövetségnek, mert szintén ebben az
évben üli 25 éves jubileumát. Mi kétszeresen tudjuk
méltányolni mindazokat a szép eredményeket, amelyeket a Tennisz Szövetség nehéz küzdelmek árán elért,
mert ez a 25 év súlyosabb volt, mint más 100 esztendő.
A háborús és a háború utáni években titáni küzdelmet
kellett folytatnia a Tennisz Szövetségnek, mert a háborús elzárkózás, a kommün és a későbbi nagy szegénység ezt a sportot is. mint a legtöbb más sportot, lehetetlenné tették. Szívből üdvözlöm a Szövetséget negyedszázados jubileuma alkalmából és átnyújtom Szövetségünk plakettjét, melv fedett uszodánkait
ábrázolja,
küzdelmeink jelképét.
A Pénzintézeti Sport Ligák nevében báró Ulmann
György:
Ha az Országos Testnevelési Tanács, — mint ahogyan
azt Lázár Andor őméltósága mondotta — azt az örömet
érzi ezen az ünnepen, amit egy apa érez fiának ünnepén. úgy nekünk az az érzésünk, mintha szülőink ezüst
lakodalmának örülnénk. Az elmúlt 25 esztendő alatt
számos kisebb szövetséget nevelt a Szövetség, mint a
mi egyesületünk is. a Takarékpénztárak és bankok
egyesülete, melynek nevében engedjék meg nekem, hogv
melegen üdvözöljem a Szövetséget és átnyújtsam a mai
nap emlékére Egyesületünk plakettjét.
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LEGMODERNEBB
A LEGELTERJEDTEBB
A LEGOLCSÓBB
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A VERSENyZOGARDA
KAPHATÓ MINDEN SPORT

ÜTŐI!
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Brugnon nyert meg a döntőben
Menzel—Marsalek pár ellen. Itt
a cseh pár az első szetben jobb
volt, mint a francia, de azután a
franciák fölényesen győztek.
A m a g y a r pár,
Kehrling—
Gabrovitz, akik tavaly a döntőig
küzdöttek fel magukat, idén csak
az elődöntőig jutottak, ahol Menzel—Marsalektől szenvednek vereséget, miután
előzőleg
Doi
B o n o — R a d o t 3:6, 10:12, 6:4, 6:1,
0:l-re legyőzték. Gr. Zichy és
Straub a győztesektől véreznek
el már az első fordulóban.
A Beaumont Cup meglepetést
hozott, mely a favorit pár Miss
Ryon—Mrs
Bürke
vereséget
szenvedett Mme Mathien és Rosambert pártól.
Magyar szempontból bírálva A
verseny többi számát, a lehetőségig teljes sikerrel zárult. A
férfi egyes bajnokságban Kehrling a szerencsétlen sorsolás réVegyes páros döníő elóíí:
Leader, Pryme, Bürke,
Kehrling.
vén ugyan már a harmadik
Ragyogó napsütében kezdődött Mlle
Jeudreovska
(lengyel), helyért való küzdelemben összea
montecarlói verseny, melv Aeschliman, H. Fisher, Mlle Payot került Menzel-el, aki most már
mindig a Riviéra legsikerültebb (Svajz),
Kehrling,
Gabrovitz, sokkal jobb formában volt mint
Berlinben, de csak
küzdelem
versenye szokott lenni. A világ Straub és gr. Zichy (magyar).
után 10:8, 7:5-re tudta bajnoleggyönyörűbb fekvésű Club páHa a versenyzők neveit olvas
lyáin. melyek négy terraszon suk, meg kell állapítanunk, hogy kunkat legyőzni. Menzel jó forvannak elhelyezve, megkezdőd- sok európai nagy versenyre nem máját az is igazolja, hogy a döntek a „Butler Trophy" és a tudtak ilyen gárdát összetobo- tőben Rogers ellen szetet sem
veszített. Meglepetés volt Moier
„Beaumont Cup"-ért való küz- rozni.
delmek. Előbbiért a nemzetek
A verseny legérdekesebb játsz- veresége Rogerstől az elődönférfi párosai, utóbbiért pedig a mái
természetesen
a
„Butler tőben.
nemzetek női párosai küzdöttek. Trophy"-ban voltak, melyet az
A páros bajnokságban a csikóEzek mellett még lebonyolításra idén a favorit pár Cochet-—• pár játszott együtt és Rogers—
kerültek Monté Carlo bajnokságai is.
Majdnem az összes nemzetek
képviselve voltak,
melyeknek
névsora a következő: Cochet,
Brugnon, Merlin, Martin Legey,
Du Plaix, Mme Mathien, Mlles
R ősembert,
Adamoff,
ClaudeAnnet, Martin (francia), Peters,
Lotan, Mrs Satterthwaithe, Miss
Tomas, Miss Hewitt (angol), Bel
Bono, Palmieri, Bartoni. Rado.
Mlles Valerio és Riltoli (olasz),
W a r d , Warwick, Miss Ryan, Mrs
Bürke, Mrs Corbiere (amerika),
Menzel, Hecht, Vodicka, Kozeluh,
Mersalek, - Fr. Deutsch (Csehszlovákia), Schaffer és Kukuljevics (jugoszláv), Kleinschroth,
Haensch
(német),
Tloczinsky,
Schmid/
Ferenc Monté
Carloban
tanítványai
közölt.

48

TENNI

Del Bono pár ellen olyan szenzációsan küzdött, hogy ellenfelük
szóhoz sem jutott és 6:2. 6:l-re
győzött. A következő fordulóban
azonban küzdelem után három
szetben veszített Kozeluh Kukuljevicli együttes ellen. Kehrling
Artens-el játszott és mint védők
szerepeltek, azonban a döntőben
Brugnon—Maier pár győzött.
A vegyespárosban a beaulieu-i
győztes pár Kehrling Miss Ryan
a döntőbe került Cochet Mlle Rosembert ellen, azonban a döntő
lejátszására nem került a sor,
mert Kehrling legnagyobb sajnálatára
partnerének
lábfájása
miatt feladták a mérkőzést.
A női egyesben Miss Hewitt
szép játéka keltett feltűnést. A
fiatal junior bajnoknő feltűnő
szép tenniszt játszik és minden
kelléke megvan hozzá, hogy rövid időn belül az elsők között
legyen. Az eddigi rivierai eredményei is ezt igazolják.
Mme
Mathien már most is igen jó formában van, annál kevésbbé játszott jól Payot és Jendrejovska.
A handicap számok majdnem
100%-os magyar sikert hoztak.
A férfi egyest Straub Elek nyerte
Vodicka ellen, akit a döntőben

*

előny nélkül 6:3, 3:6, 6:3-ra vert.
A párost gr. Zichy—Straub nyei
te és Gabrovitz—br. Dániel harmadik lett. A győztes pár a második fordulóban csak nagy küz.
delem után tudott nyerni Brug n o n — M r „ G " (a svéd király)
ellen.
Eredmények:
Férfi egyes bajnokság:
Elődöntő:
Menzel—Peters 4:6, 6:4, 6:3
Rogers—Maier 6:4, 1:6, 6:4
Döntő:
Menzel—Rogers 6:4, 7:5, 6:2.
Női egyes bajnokság:
Elődöntő:
Mathieu—Valerio 6:3, 6:4
Hewitt—Adamoff 6:4, 6:2.
Döntő:
Mathien—Hewitt 6:1, 6:4.
„Buttler Tropky" (férfi páros):
Elődöntő:
Menzel, Marsalek—Maier, Durall 5:7, 6:2, 6:3, 9:7
Cochet, Brugnon—Schaffer,
Kukuljevics 6:3, 6:2, 6:1.
Döntő:
Cochet, Brugnon—Menzel,
Marsalek 3:6, 6:2, 6:4, 6:2.
„Beaumont Cup" (női páros):
Elődöntő:
Mathieu, Hősembert—Thomas,
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Hewitt 12:10, 7:5
R v a n . Bürke—Valerio, Ribola
6:3, 6:3.
Döntő:
Mathieu. R o s e u i b e r t — R v a n ,
Bürke 8:6, 1:6, 6:3.
Férfi /xiros bajnokság:
Elődöntő:
Artens, Kehrling—Lotan,
Aeschliman 11:9, 6:2
Mever, Brugnon—Menzel.
Schaffer 6:1, 6:2.
Döntő:
Maier, Brugnon—Artens,
Kehrling 6:4, 6:1, 6:4.
Vegyes páros
bajnokság:
Elődöntő:
Rosembert. Cochet—Valerio,
R a d o 6:2. 6:3
R v a n . Kehrling—Claude Anet.
Merlin 9:7, 6:4.
Döntő:
Rosembert, C o c h e t — R y a n ,
Kehrling w. o.
. Női páros
bajnokság:
Elődöntő:
R y a n , Thomas—Claude Anet,
Rosembert 6:1. 6:1
Valerio. Bürke—Mathieu, Adamoff 2:6, 6:2, 6:4.
Döntő:
Valerio, B ü r k e — R y a n , Thomas w. o.

CUKORKA
CSOKOLÁDÉ
DESSERT
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A Magyar Országos Lawn Teiuiis Szövetség az 1932.
évben és a következő években évenként megrendezi a
Budapesti Kerületi

férfi
a MOLSz kötelékébe
Kerületi Egyesületek

csapatbajnokságait
tartozó Budapesti és Pestvidéki
négyes férficsapatai részére.

1. A csapatbajnokság négy osztályban kerül lebonyolításra. Az 1932. évben az I. ós II. osztályban azoknak
az egyesületeknek egy-egy csapata indulhat, amely
egyesületeket a MOLSz tanácsa I., illetőleg II. osztályú
egyesületté nyilvánított a férfi csapatbajnokságok szempontjából. A I I I . osztályban azok a csapatok indulhatnak, melyeknek egyesületei nem tartoznak az I.. 111. a
II. osztályba, de az 1931. évi férfi
ban résztvettek. A IV. (Előkészítő)
kor azok az egyesületek indíthatnak
férfi csapatbajnokságokért még nem
a I I I . osztályból kiestek, illetőleg

Sz&w&iség

csapatbajnokságokosztályban mindencsapatot, melyek a
játszottak, illetőleg
a IV. osztályból a

III. osztályba nem kerültek fel. Megjegyzés: A III. és
IV. osztály részvételi jogosultságát illetőleg a MOLSz
tanácsa az 1932. évben méltányos esetekben kivételt
tehet.
2. A csapatok saját osztályukon belül körmérkőzést
tartanak. Az I. és II. osztályú bajnokság egy csoportban kerül lebonyolításra. A I I I . és IV. osztályban 7-nél
több réztvevő esetén 2 csoport. 14-nél több résztvevő
esetén 3 csoport, 21-nél több résztvevő esetén 4 csoport
alakítandó. A csoportbeosztást a MOLSz intézőbizottsága végzi. Az egyes csoportokon beliil a csapatok
körmérkőzést játszanak egymás ellen. A csoportgyőztesek ugyancsak egyfordulós körmérkőzéseken döntenek az illető osztály bajnoki címének, illetőleg második
helyének (esetleg 3-ik vagy 4-ik helyének) sorsáról.
A I I I . osztályban kettőnél több csoport esetén az egyes
csoportok utolsó helyezettjei a csoportgyőztesek körmérkőzésével
egyidejűleg ugyancsak
körmérkőzéssel
döntenek az utolsó két helyezettről. A csoportdömtőmérkőzések közvetlenül az egyes csoportok körmérkőzései után bonyolítandók le.
3. A csapatbajnokságért csak olyan egyesületek indíthatnak csapatot, amely egyesületeknek legalább két,
a versenyszabályokban előirt követelményeknek megfelelő s a MOLSz által ilyeneknek elismert pályáj u k van.
4. A csapatbajnoki mérkőzések időpontját a MOLSz
tanácsa, minden év április 5-ig állapítja meg. A csapatbajnoki mérkőzéseket egy-egy osztályon
(csoporton)
belül egymást követő napokon, folytatólagosan kell lejátszani a sorsolásban megszabott egymásutánban. Az
esetlegesen elmaradó (félbeszakított) mérkőzések pótlására (befejezésére) a pótlási idő szolgál. A pótlási idő
a csapatbajnoki mérkőzések utolsó napját követő első
vagv második napon kezdődik. Az elmaradt (félbeszakított-) mérkőzéseket a pótlási időben ugyanolyan sorrendben kell pótolni (befejezni), mint az eredeti sorrend volt.

MudmpesÉi^h&ruMeié
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Az 1932. évi csapatbajnokságok
I. osztály: augusztus

időpontjai:

hó 24—31.

II. osztály: május hó 9—15.
III. osztály: május hó 9—15.
IV. osztály: június hó 21—30.
5. Minden csapat (mindegyik osztályban) legalább 1
játékosból áll, akik erőszerinti sorrendben 4 egyes és 2
páros mérkőzést játszanak egymás ellen. A mérkőzések
2 nyert szetre mennek. Az erősorrendre az azévi kerületi erőlista (ilyen nemlétében: az országos erőlista) az
iránytadó. Az egyes és páros mérkőzéseket nem kell
ugyanazoknak a játékosoknak játszani. A csapat tartalékainak száma tetszőleges.
ti. Az egyes oszályokon belül a csapatmérkőzések
sorrendjét a MOLSz intézőbizottsága állapítja meg és
pedig legalább 5 nappal az illető osztály mérkőzéseinek
megkezdése előtt. A sorsolás módját a MOLSz tanácsa
által elfogadott sorsolási minta szabja meg. Páratlan
osztálylétszám esetén mindegyik csapat
ugyanannyi
szo-r pályaválasztó, mint ahányszor nem pályaválasztó
páros létszám esetén az illető osztályba tartozó csapa
tok egyik fele eggyel többször, a másik fele eggyel
kevesebbszer pályaválasztó. A pályaválasztó csapat
köteles mérkőzését a saját pályám lejátszani. A pálya
választás joga fel nem cserélhető. A csapatdöntőknel
a pályaválasztás jogát sorsolás dönti el.
7. Két csapat egymás elleni mérkőzésén az a csapat
győz, amelynek tagjai a hat mérkőzés közül háromnál
többet nyernek meg. A győzelem aránya lehet 6:0, 5:1,
4:2. Három-három (3:3) győzelem esetén a csapatmérkőzés eredménye döntetlen.
8. Minden csapatgyőzelem 2 pontot ér, minden döntetlen 1 pontot ér.
9. A csapatok sorrendjét az összes mérkőzések lebonyolítása után a szerzett pontok száma szabja meg
az illető osztályon belül. A legtöbb pontot szerzett
csapat a bajnok (csoportgyőztes), az utánakövetkező
legtöbb pontot szerzett csapat a második heh-ezett és
így tovább.
10. Pontegyenlőség esetén a
csapatmérkőzésekben
szerzett egyéni (egyes és páros) győzelmek és vereségek aránya dönt. Az arányszám úgy számítandó,
hogy az egyéni győzelmek száma elosztandó az egyéni
vereségek számával. Minél nagyobb a hányados, annál
jobb az arányszám.
11. Pont és egyéni győzelemarány egyenlősége esetén a szetaráuy dönt. A szetarány ugyanúgy számítandó, mint az egyéni győzelemarány.
12. További egyenlőség esetén a gémarány, ennek
egyenlősége esetén az 1. és 2. helyezésről, illetőleg az
utolsó és utolsóelőtti helyezésről új mérkőzés dönt.
melynél az egyéni gyözelemarány. ennek egyenlősége
esetén a szetarány és ennek egyenlősége esetén a gémarány dönt. A többi helyezésnél a holtverseny nem
döntendő el.
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13. Az L osztály első helyezettje Budapest kerületi
bajnoki címét és a Kertész Tódor örökös vándordíj
egyévi védését nyeri. A csapat legtöbb mérkőzésen
résztvett 6 tagja ezüst plakettet kap. A csapat jogo
sultságos és egyben kötelezettséget nyer a legjobb
vidéki férficsapattal levívandó országos bajnoki döntő
mérkőzésre. Az I. osztály utolsó helyezettje helyet cserél a II. osztály első helyezettjével, mely a Budapesti
Kerület II. osztályú csapatbajnoka címet nyeri, a csapat legtöbb mérkőzésen részt vett hat tagja pedig
bronzplakettet kap. Az osztály utolsó helyezettje helyet
cserél a I I I . osztály első helyezettjével, mely a Budapesti Kerület I I I . osztályú csapatbajnoka címet nyeri,
a csapat legtöbb mérkőzésen szerepelt hat tagja pedig
bronzplakettet kap. A IV. (Előkészítő) osztály első
helyezettje a Budapesti Kerület IV. osztályú bajnoka
címet, a csapat legtöbbet szereplő hat tagja pedig
bronzplakettet kap. A III. osztály utolsó két helyezettje helyet cserél a IV. osztály első két helyezettjével. Az egyes osztályokból kieső, illetőleg feljövő
csapatok a következő évi bajnokságban abban az osztályban játszanak, ahová felkerültek, illetőleg amelybe
kiestek. Azon csapat, amely egy éven keresztül a csapatbajnokságban nem indul, ugyanolyan elbírálásban
részesül, mintha egyáltalán nem vett volna részt a
csapatbajnoki versenyben.
14. A csapatbajnoki mérkőzések a MOLSz játék-,
verseny- és csapatbajnoki rendszabályai szerint bonyolít tatnak le.
15. A csapatbajnoki mérkőzéseket a MOLSz labdával
támogatja. Ezeken a labdákon kívül a csapatbajnokságokon csak ugyanolyan gyártmányú labdák használhatók. mint amilyenekkel a MOLSz a csapatbajnoki
mérkőzéseket támogatja.
16. A csapatbajnokságok nevezési díjai:
az
I. osztályú csapatbajnokságra
P 30.—
a
II. osztályú csapatbajnokságra
P 25.—
a III. és IV. o. csapatbajnokságra (Elők.) P 20, 15.
A nevezési díjat a nevezésnek a MOLSz főtitkárához
(V., Alkotmánv-u. 3.) való eljuttatásával egyidejűleg
a MOLSz pénztárosához kell elküldeni. Nevezési díj
lefizetése nélkül a nevező csapatnak indulási jogosultsága nincs.
17. A nevezésnek tartalmaznia kell:
1. Az egyesület nevét.
2. A csapat tagjaiinak (nevét erőszerinti sorrendben.
3. A csapatkapitány nevét és találhatóságát
(cím.
hivatali cím, telefon stb.).
4. Tartalékok nevét erőszerinti sorrendben.
A csapatbajnoki mérkőzéseken csak az a játékos
(tartalék) vehet részt, akinek nevét a nevezés feltünteti. Hiányos nevezést a MOLSz visszautasíthat.
18. Nevezési zárlat. A nevezési zárlatot a MOLSz
tanácsa a bajnoki mérkőzések terminusainak megállapításával egyidőben tűzi ki.
Az

I.

osztályú

csapatbajnokság

nevezési

zárlata

nevezési

zárlata

l'.Ő2-re: augusztus 16.
A

II. és I I I .

osztályú

1932-re: április 30.

bajnokság

A IV. osztályú
június 11.

bajnokság nevezési
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zárlata 1932-re:

19. Szövetségi díj: Minden egyesület, mely valamelyik
osztály bajnokságáért csapatot indít, második csapatát
a szövetségi díjra nevezheti. A szövetségi d í j lebonyolítása ugyanolyan szabályok szerint (négyes csapatok,
hat mérkőzés, osztályokon, illetve csoportokon belül
körmérkőzés) történik, minta z egyes osztályok bajnokságai. A szövetségi díjért játszó csapatok sorsolása
együtt történik a bajnokságban játszó csapatok sorsolásával. A szövetségi díjért játszó (második) csapatok mérkőzéseiket az I. csapatok mérkőzéseivel egyidőben. de megcserélt pályaválasztói jog mellett bonyolítják le. A szövetségi díjért játszó (második) csapatok tehát ugyanazon a napon ugyanazon egyesület szövetségi díjért játszó (második) csapata ellen mérkőznek, mint amelyik egyesület ellen az első csapat bajnoki mérkőzést játszik. A második csapat mindig akkor
pályaválasztó,
amikor
ugyanannak az egyesületnek
első csapata nem pályaválasztó.
20. A szövetségi díjért az a játékos játszhat, aki
egyesülete bajnokságáért játszó (első) csapatában egyáltalán nem. vagy legfeljebb csak kétizben játszott.
Ugyanazon egyesület ellen egy játékos csak egyízben
szerepelhet. (Megjegyzés: tehát ugyanaz a játékos
ugyanazon egyesület első és második csapata ellen nem
szerepelhet.)
21. A szövetségi díjért játszó (második)
csapatok
oszrtálycseréje az illető egyesület bajnokságáért játszó
bajnokságért játszó első csapat kiesik vagy magasabb
bajnokságért játszó (első) csapat kiesik vagy magasabb
osztályba kerül, akkor az illető egyesület szövetségi
díjért játszó (második) csapat szintén kiesik, vagv
magasabb osztály szövetségi díjába kerül.
22. A szövetségi díjra a bajnokságra szóló nevezéssel
egyidejűleg kell nevezni.
23. A szövetségi díjra a következő nevezési díjak
fizetendők:
I. osztályú szövetségi díjra:
P. 15.—
II. osztályú szövetségi díjra:
P. 15.—
I I I . és IV. oszt. szövetségi dijra P 15. 10.
A nevezési d i j a k a nevezéssel egyidejűleg fizetendők
be. Nevezési díj lefizetése nélkül a csapatnak indulási
jogosultsága nincs.
24. ifjúsági csapodba jnokság. Az I.. II.. I I I . osztályú
egyesületek részére a MOLSz ifjúsági csapatbajnokságot rendez. Az ifjúsági, budapesti kerületi csapatbajnokságban azok az egyesületek indíthatnak csapatot,
amelyek a szenior csapatbajnokságokban is indítottak
csapatot. Az ifjúsági
csapatbajnokság
lebonyolítása
ugyanolyan szabályok szerint történik, mint a szeniorbajnokságoké. (Négyes csapatok, hat mérkőzés, körmérkőzés az osztályokon, ill. csoportokon belül stb.). Az
ifjúsági csapatok
osztálycseréje a szenior
csapatok
osztálycseréjétől független.
Az ifjúsági csapatokban
csak olyan játékosok játszhatnak, akik az illető bajnoki évben 22-dk életévüket még nem érik el és egyesületük első vagy második szenior csapatában egyáltalában nem játszottak. (A születési év a nevezés leadásakor hiteltérdemlően igazolandó.) Az 1932. évre az
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ifjúsági csapatok osztálybeoszt á-sa a szenior csapatok
osztálybeosztásával azonos.
25. Az ifjúsági csapatbajnoksági díjra a kővetkező
nevezési díjak fizetendők:
I. osztály
D . osztály:
I I I . osztály:

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

_
_
_

p 10.—
p io._
p 10.—

A nevezési díj a nevezéssel együtt lefizetendő. Nevezési d í j lefizetése nélkül a csapatnak indulási jogosultsága nincs.
26. Az ifjúsági bajnokságok nevezési határnapját a
MOLSz tanácsa az ifjúsági csapatbajnoki mérkőzések
időpontjával egyidőben állapítja meg.
Nevezési zárlat az 1932. évi ifjúsági csapatbajnokságokra: június 11.
Az ifjúsági bajnokságok időpontja mindhárom osztály
(I., II., III.) részére: június 20—26.
27. Óvás — felebbezés. Mindennemű óvás, illetőleg
felebbezés a csapatbajnoki rendszabályok értelmében
és előírásai szerint adható csak be. Az óvások felett
első fokon az illető osztály csapatbajnoki döntnöke
dönt. Első felebbezési fórum az intézőbizottság, második
felebbezési fórum a tanács, mely csapatbajnoki ügyekben végérvényesen dönt.
Kelt: Budapesten, lt32 március hó 28-án.

A Magyar

Országos Lamn-Tennis
Tanácsa.

Kertész János s. k.
főtitkár.

Szövetség

Arató Géza s. k.
a kiírás elkészítésével
megbízott tanácstag.

A Magyar Országos Lawn-Tennis Szövetség az 1932.
évben és a következő években évenkint megrendezi a
Budapesti Kerületi

női

csapatbajnokságait

a MOLSz kötelékébe tartozó Budapesti és Pestvidéki
Kerületi egyesületek hármas női csapatai részére.
1. A csapatbajnokság három osztályban kerül lebonyolításra. Az 1932. évben az I. és II. osztályban azoknak
az egyesületeknek egy-egy csapata indulhat, amely
egyesületeket a MOLSz tanácsa I.. illetőleg II. osztályú
egyesületté nyilvánított a női csapatbajnokságok szempontjából. A III. osztályban azok a csapatok indulhatnak, melyeknek egyesületei nem tartoznak az I., ül. a
III. osztályba, illetőleg a II. osztályból kiestek vagy a
III. osztályból a II. osztályba nem kerültek fel.
2. A csapatok saját osztályukon belüil körmérkőzést
játszanak. Az I. és II. osztályú bajnokság egy csoportban kerül
lebonyolítára. A
I I I . osztályban 7-nél
több réztvevő esetén 2 csoport, 14-nél több résztvevő
esetén 3 csoport, 21-nél több résztvevő esetén 4 csoport
alakítandó. A csoportbeosztást, a MOLSz intézőbizottsága végzi. Az egyes csoportokon belül a csapatok
körmérkőzést játszanak egymás ellen. A csoportgyőztesek ugyancsak egyfordulós körmérkőzéseken döntenek az illető osztály bajnoki címének, illetőleg második
helyének (esetleg 3-ik vagy 4-ik helyének) sorsáról.
A csoport döntő mérkőzések közvetlenül az egyes csoportok körmérkőzései után bonyolítandók le.

3. A csapatbajnokságért, csak olyan egyesületek indíthatnak csapatot, amely egyesületeknek legalább két,
a versenyszabályokban előirt követelményeknek megfelelő s a MOLSz által ilyeneknek elismert pályájuk van.
4. A csapatbajnoki mérkőzések időpontját a MOLSz
tanácsa minden év április 5-ig állapítja meg. A csapatbajnoki mérkőzéseket egy-egy osztályon
(csoporton)
belül egymást követő napokon, folytatólagosan kell lejátszani a sorsolásban megszabott egymásutánban. Az
esetlegesen elmaradó (félbeszakított) mérkőzések pótlására (befejezésére) a pótlási idő szolgál. A pótlási idő
a csapatbajnoki mérkőzések utolsó napját követő első
vagy második napon kezdődik. Az elmaradt (félbeszakított) mérkőzéseket a pótlási időben ugyanolyan soirendben kell pótolni (befejezni), mint az eredeti sorrend volt.
Az 1882. évi csapatbajnokságok

időpontjai:

I. osztály: április 25—30.
II. osztály: május 17—22.
I I I . osztály: május 17—22.
5. Minden csapat (mindegyik osztályban) legalább 3
játékosból áll, a k i k erőszerinti sorrendben 3 egyes és 1
páros mérkőzést játszanak egymás ellen. A mérkőzések
2 nyert szetre mennek. Az erősorrendre az azévi kerületi erőlista (ilyen nemlétében: az országos erőlista) az
irányiadé. Az egyes és páros mérkőzéseket nem keli
ugyanazoknak a játékosoknak játszani. A csapat tartalékainak száma tetszőleges.
6. Az egyes oszályokon belül a csapat mérkőzések
sorrendjét a MOLSz intézőbizottsága állapítja meg és
pedig legalább 5 nappal az illető osztály mérkőzéseinek
megkezdése előtt, A sorsolás módját a MOLSz tanácsa
által elfogadott sorsolási minta szabja meg. Páratlan
osztálylétszám esetén mindegyik csapat ugyanannyiszor pályaválasztó, mint ahányszor nem pályaválasztó,
páros létszám esetén az illető osztályba tartozó csapatok egyik fele eggyel többször, a másik fele eggyel
kevesebbszer pályaválasztó. A pályaválasztó csapat
köteles mérkőzését a saját pályáin lejátszani. A pályaválasztás joga fel nem cserélhető.
7. Két csapat egymás elleni mérkőzésén az a csapat
győz, amelynek tagjai a négy mérkőzés közül kettőnél többet nyernek meg. A győzelem aránya lehet 4:0.
3:1. Két-két (2:2) győzelem esetén a csapatmérkőzés
8. Minden csapatgyőzelem 2 pontot ér, minden döntetlen 1 pontot ér.
9. A csapatok sorrendjét az összes .mérkőzések lebonyolítása után a szerzett pontok száma szabja meg
az illető osztályon belül. A legtöbb pontot szerzett
csapat a második helyezett és így tovább.
10. Pontegyenlőség esetén a csapatmérkőzséekbeu
szerzett egyéni (egyes és páros) győzelmek és vereségek aránya dönt. Az arányszám úgy számítandó,
hogy az egyéni győzelmek száma elosztandó az egyéni
vereségek számával. Minél nagyobb a hányados, annál
jobb az arányszám.
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11. Pont és egyéni győzelemarány egyenlősége esetén a szetarány dönt. A szetarány ugyanúgy számítandó, mint az egyéni győzelemarány.
12. További egyenlőség esetén a gémarány, ennek
egyenlősége esetén az 1. és 2. helyezésről, illetőleg az
utolsóelőtti helyezésről új mérkőzés dönt, melynél az
egvénd győzelemarány, ennek egyenlősége esetén a
szetarány, ennek egyenlősége esetén a géniarány dönt.
A többi helyezésnél a holtverseny nem döntendö el.
13. Az I. osztály első helyezettje Budapest kerületi
bajnoki címét és vitéz Horthy Miklós örökös vándordíj
egyévi védését nyeri. A csapat legtöbb mérkőzésen
résztvett négy tagja ezüst plakettet kap. Az I. osztály utolsó helyezettje helyetcserél a II. osztály első
helyezettjével, mely a Budapesti Kerület II. osztályú
csapatbajnoka címet nyeri, a csapat legtöbb mérkőzésen résztvett négy tagja pedig bronzplakettet kap. A
II. osztály első helyezettje helyet cserél a I l l ó osztály
első helyezettjével, melv a Budapesti Kerület III. osztályú csapatbajnoka címet nyeri, a csapat legtöbb mérkőzésen szerepelt négy tagja pedig bronzplakettet kap.
Az egyes osztályokból kieső, illetőleg feljövő csapatai
a következő évi bajnokságban abban az osztályban
játszanak, ahová felkerültek, illetőleg amelybe kiestek.
14. A csapatbajnoki mérkőzések a MOLSz játék-,
verseny- és csapatbajnoki rendszabályai szerint bonyolíittatnak le.
lő. A csapatbajnoki mérkőzéseket a M< >LSz labdával
támogatja. Ezeken a labdákon kívül a csapatbajnokságokon osak ugyanolyan gyártmányú labdák használhatók. mint amilyenekkel a MOLSz a csapatbajnoki
mérkőzéseket támogatja.
16. A csapatbajnokságok nevezési díjai:
az
L osztályú csapatbajnokságra
a
II. osztályú csapatbajnokságra
a III. osztályú csapat bajnok ságra

17. A nevezésnek tartalmania kell:
1. Az egyesület nevét.
2. A csapat tagjainak nevét.
3. A csapatkapitány nevét és találhatóságát
hivatali cím, telefon stb.).
4. Tartalékok nevét.

(cím.

A csajiatbajnoki mérkőzéseken csak az a játékos
(tartalék) vehet részt, akinek nevét a nevezés feltünteti. Hiányos nevezést a MOLSz visszautasíthat.
18. Nevezési zárlat. A nevezési zárlatot a MOLSz
tanácsa a bajnoki mérkőzések terminusainak megállapításával egy idő ben tűzi ki.
Az I. osztályú csapatbajnokság nevezési zár la'a
1932-re: április 18.
A II. és III. osztályú csapatbajnokság nevezési zárlata 1932-re: május 9.
19. Szövetségi díj: Minden egyesület, mely valamelyik
osztály bajnokságáért csapatot indít, második csapatát
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a szövetségi díjra nevezheti. A szövetségi díj lebonyolítása ugyanolyan szabályok szerint (hármas csapatok,
négy mérkőzés, osztályokon, illetve csoportokon belül
körmérkőzés) történik, minta z egyes osztályok bajnokságai. A szövetségi díjért játszó (második) csapatok mérkőzéseiket az I. csapatok mérkőzéseivel egy
időben, de megcserélt pályaválasztói jog mellett bonyolítják le. A szövetségi díjért játszó (második) csapatok
tehát ugyanazon a napon ugyanazon egyesület szövetségi díjért játszó (második) csapata ellen mérkőznek,
mint amelyik egyesület ellen az első csapatbajnoki
mérkőzést játszik. A második csapat mindig akkor pályaválasztó. amikor ugyanannak az egyesületnek els'i
csapata nem pályaválasztó.
20. A szövetségi díjért az a játékos játszhat, aki
egyesülete bajnokságáért játszó (első) csapatában egyáltalán nem, vagy legfeljebb csak kétízben játszott.
Ugyanazon egyesület ellen egy játékos csak egyízben
szerepelhet. (Megjegyzés: tehát ugyanaz a játékos
ugyanazon egyesület első és második csapata ellen nem
szerepelhet.)
21. A szövetségi díjért játszó (második) csapatok
osztálycseréje az illető egyesület bajnokságáért játszó
(első) csapatának osztálycseréjéhez van kötve. Ha a
bajnokságért játszó (első) csapat kiesik vagy magasabb
osztályba kerül, akkor az illető egyesület szövetségi
díjért játszó (második) csapat szintén kiesik, vagy
magasabb osztály szövetségi díjába kerül.
22. A szövetségi díjra a bajnokságra szóló nevezéssel
egyidejűleg kell nevezni.
23. A szövetségi díjra a következő nevezési
fizetendők:
I. osztályú szövetségi díjra:
II. osztályú szövetségi díjra:
III. osztályú szövetségi díjra:

P 30.—
P 20.—
P 15.—

A nevezési díjat a nevezésnek a MOLSz főtitkárához
(V.. Alkotmány-u. 3.) való eljuttatásával egyidejűleg
a MOLSz pénztárosához kell elküldeni. Nevezési díj
lefizetése nélkül a nevező csapatnak indulási jogosultsága nincs.

&Z

dijak

P. 15.—
P. 10.—
P. 10.—

A nevezési dijak a nevezéssel egyidejűleg fizetendők
be. Nevezési dij lefizetése nélkül a csapatnak indulási
jogosultsága nincs.
24. Óvás — felebbezés. Mindennemű óvás, illetőleg
felebbezés a csapatbajnoki rendszabályok értelmében
és előírásai szerint adható csak be. Az óvások felett
első fokon az illető osztály csapatbajnoki döntnöke
dönt. Első felebbezési fórum az intézőbizottság, második
felebbezési fórum a tanács, mely csapatbajnoki ügyekben végérvényesen dönt.
Kelt: Budapesten, 1932 március hó 28-án.

A Magyar

Országos Laum-Tennis
Tanácsa.

Kertész János s. k.
főtitkár.

TENNIS
V A S

I1»1RE

Szövetség

Arató Géza s. k.
a kiírás elkészítésével
megbízott tanácstag.

H U R O K

nagybani lerakata
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A mentoni verseny befejeztével
a versenyzők gárdája kettéoszlott. E g y i k része a nizzai veisenyt, másik része pedig a sanremoi versenyt játszotta. A magyarok: Kehrling, Straub és gr.
Zichy San Remoba utazott, ahol
Baumgarten Magda, magyar bajnoknő is megjelent. Gabrovitz
három heti versenyzés után Mentonból hazasietett.
Ezen a versenyen Kehrling ismét jó formában volt, a mentont
singli pihenő jót tett neki. Szet.veszteség nélkül nyeri az egyest.
A
harmadik fordulóban .Mikit
(japán) 6:4, 0:1-re végzi ki. aki
előzőleg a német Haenscht és az
angol Leadert veri könnyen. Azután Rado-t győzi le 0:7. 6:3-ra.
dacára annak, hogy R a d o n a k íí
szét labdája volt és az elődöntőben Sertorio ellen 6:4, 6:0-ra.
A döntőben Rogers volt az ellenfele. aki az elődöntőben a Del
Bonot verő Vodickát veri nagy
küzdelemben három szetben. Az
ir bajnok revánsot akart venni
beaulieui vereségéért, de a magyar bajnok rég nem látott biztonsággal játszott és szép játék
után 6:3, 6:3, 6:3-ra győzött.
Straub és gr. Zichy az elsó
fordulókban kiestek. A férfipárosban Kehrling Zichy vei játszott. A döntőbe elég könnyen
jutottak és csak egy szetet adtak le Ward—Haensch párnak. A
döntőben Rogers—Miki pár ellen
játszottak és az eredmény is mutatja. hogy nagy küzdelem volt.
Kis
szerencsével
ugyanolyan
scorral ők nyerhettek volna.

A női egyesben Baumgarten
igen szépen játszott, mert Friedlebennétől szenvedett vereséget,
miután az első szetet 6:l-re megnyerte.

Vereséget szenvedett az olasz
Manzuttotól, aki ellen a harmadik szetben 4:l-re vezetett. Igaz.
hogy a pálya oly kemény volt.
hogy a futásban zavarta.

A kétnapos eső miatt a handicapszámokat törölték a magyarok legnagyobb sajnálatára, mert
ott igen nagy esélyük lett volna
a győzelemre.

A döntőbe az amerikai Mrs.
Bürke került Friedlebenné ellen.
A kétésfélnapos eső után játszották puha talajon, mely az amerikaiaknak jobban megfelelt. Igen
szép játék után 6:0. 7:5-re győzött a még nem formában íevö
Friedlebenné ellen.

Eredmények:

Férfi egyes

bajnokság:

I. Kehrling Béla
II. Rogers
I I I . Setorio és Vodicka.

Női egyes

bajnokság:

I. Mlle Valerio
II. Mlle Adamoff
I I I . Fr. Friedleben, fr. Horn.

Férfi páros

A férfi
párosban
Kehrling
Leaderrel játszott Rogers—-Sertorio ellen: utóbbiak
győztek
négy szetben, miután Leader kimagaslóan a leggyengébb volt.
A vegyespárost Kehrling—Mrs
Bürke
pár
nyerte
fölénnyel
Leader—Prime együttes ellen.

bajnokság:

A handicapekben Baumgarten
8:6, Magda végzett jól, aki a női párosban első és az egyesben második helyezést ért el. Ugyancsak
Ser- második lett Friedlebennéval a
női páros bajnoksábban, ahol
csak óriási balszerencsével háVegyes páros ba.jnokság:
rom szetben szenvedtek vereséget az amerikai Mrs Corbiere—
I. Del Bono—Mrs Bürke
Mrs Bürke pártól.
II. Kehrling—Valerio.
I. Rogers—Miki
4:6.
6:4, 7:5.
II. Kehrling—gr. Zichy
I I I . Ward—Haensch és
torio—Del Bono.

Ugyanezen idő alatt Straub es
Ezután a verseny után Kehrling és Baumgarten Alassioba, gr. Zichy Santo Margheritóbau
„Coppa
Straub és Zichy gróf Santa versenyeztek, ahol a
Costa" team versenyben vettek
Margheritaba utazott.
részt mint alkalmi bpesti csapat.
Az alassioi verseny Kehrling A díj Davis Cup alapon volt legyőzelmeivel végződött. A férfi játszandó.
egyesben az elődöntőben Leader
nem tudott ellenállást kifejteni és
Első fordulót w. o.-val nyerik
6:1, 6:3-ra adta meg magát. s a második fordulót, ami már
Rogersnek már nehezebb munká- elődöntő
volt, nyerik
5:0-ra.
ja volt a döntőbe kerülni. Barba- Straub győz Stadler ellen négy
tónak egy szetet is kénytelen le- szetben és Loewit ellen szintén
adni. míg Sertorio ellen két hosz- négy szetben, Gr. Zichy Stadlert
szú szetet kellett játszani.
három, Loewit négy szetben győzi
le, míg a párost Stadler, Loewi
Itt találkozott az idén harmadellen három szetben.
szor a magyar és ir bajnok. Ugv
látszik Kehrling már nagyon kiA döntőt Oppenheim, dr. Buss
ismerte ellenfelét, mert ebben a ellen 3:1 szetarányban vesztik,
mérkőzésben oly fölénnyel verte Straub veszt négy szetl>en dr.
Rogers-t. hogy az eredmény mar Buss
ellen.
Oppenheim
nem
klassziskülönbséget fejez ki. Igen játsza le, gr. Zichy veszt dr. Buss
jó aüspiciumok az esetleges i r — ellen három szetben és úgyszinmagyar Davis Cup mérkőzésre.
tén Oppenheim ellen háromban.

A vegyes párosban Kehrling
Valerioval, az olasz bajnoknővel
játszott és ők voltak a favoritok.
De a tenniszben sohasem biztos
az ember a győzelemben. Kehrling kissé lazsálva kezd, de midőn látja a veszélyt és küzdött a
győzelemért, partnernője ideges
lett és nem tudta kelleőn támogatni és így kénytelenek voltak
Del Bono—Mrs Bürke párnak átengedni a győzelmet. Kehrling ismét
lecsúszott egy vándordíj
végleges megnyerésétől, akárcsak
A női egyesben Baumgarten A párost nyerik a németek ellen
Mentonban a férfi párosban.
Magda nem játszott szerencsével. öt szetben.
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Június 10—2(1. Szombathelyi Haladás Vasutas S. E.

A Magyar Országos Lawn Tennis
J ú ^ . 2 0 - 3 0 . Debreceni Egyetem,
Szövetség f. évi április hó 25-én délután fi órakor az Országos Testneve- AtnietiKai u u o .
lési Tanács helyiségében i V.. AlkorJ u b u s 1—10. Soproni Korcsolyázo
inány-ulca 8.) megtartandó évi ren- Egylet.
des közgyűlésére.
Július 10—20. Pápai Sport Egylet.
Amennyiben az ez évi április ho
25-re
összehívott
közgyűlés
nem
volna határozatképes, úgy f. évi május hó 2-án ugyanezen tárgysorozattal megtartandó közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkin
fog határozni.

A MOLSz főtitkáránál tenniszoktató mesterek jelentkeznek, akik úgy
J

*

?

S

H

Í

T

^

vagy pálya nélkül. Szerződnének viegyesületekhez oktatómesterüi.
esetleg pályagondozó gyanánt.
Kérjük az egyesületeket, hogy ez-

Tárgysorozat:
1. Évi jelentés az 1.431. évről.
2. Pénztári jelentés az 1931. évről.
3. Határozat a Tanácsnak és tisztikarnak adandó felmentvény tárgyában.
4. Az 1932. évi költségvetés és az
évi tagdíj megállapítása.
5. A tisztikar és a Tanács megválasztása.
6. Számvizsgálók kiküldetése.
7. Esetleges indítványok.
Budapest. 1 32 március 20.

Dr. Rakovszky
István
ü. v. alelnök
Tóth Imre tennisztréner. aki Polában és Brioniban mint oktató volt alkalmazva. szerény igények mellett
ajánlkozik vidéki klubokhoz, mint
tenniszoktató vagy pályagondozó. Címe: Tóth Imre tennisztréner. Poroszló
Heves megye.
*

A MOLSz Tanácsa az 1932. évre
alkalmazott szövetségi vándortrénert
díjtalanul rendelkezésére bocsátotta
mindazon egyesületeknek, amelyek eziránvban a Szövetséghez fordultak, n
beosztás természetesen igen nehéz
feladat elé állította a Szövetség vezetőségét. mivel az egyesületek természetszerűleg leginkább az idény közepére, május és június hóra igényelték a vándortrénert.
A bejelentett
kívánságok lehető figyelembevételével a Szövetség Tanácsa a vándortréner 1932. évi beosztását a követ
kezőképpen állapította meg:
1S32 április 10—20. Hódmezővásárhelyi Torna ós Vívó Egylet.
Április 20—30. Gyöngyösi Vivó és
Tennis Club.
Május 1—10. Gvöngvösi Athletikai
Club.
Május 10—20. MOVE Zalaegerszeg.
Május 20—30. Váci Sportegylet.
Június
1—10. Rákosligeti
Uszó
Eirvlet.

B.J..ra:

V,/rsenyzók csoportja Santa
Vodicka, Fr. Dcuísch, Straub,

Július 20—30. Tisza Evezős Egylet
Szolnok.

Margberiíáhan,
Fr. Springel és gr. Zichy

iránybeli igényeiket a főtitkárnál bejelenteni szíveskedjenek.

*
Augusztus 1—10. Miskolci Korcsolyázó és Tennis Egylet.
Davis Cup hírek.
Augusztus 10—20. Diósgyőri AthleNémetország—India, Berlin május
tikai Club.
Augusztus 20—80. Kisvárdai Uszo 6—8-ig; l Haszország—Egyiptom, Genova május 7—9-ig: Lengyelország—
Egylet.
Hollandia. Varsó május 14—lfi-ig. (11.
Ezúttal is értesítjük a tagegyesületeket, hogy a Szövetség Tanácsa csak forduló.)

oly egyesületeket részesíthet a díjtalan vándortréner kedvezményében,
Amatőrök—Profik 7:2.
amely egyesületek a Szövetség iránti
Gr. iZchy—Schmidt O. 2:6, 5:7;
kötelezettségeiknek megfeleltek. Felkérjük tehát azon tagegyesületeket,
Straub Elek—Dömer 1:6. 6:2. 6:3:
amelyek tagdíj-, igazolási-, nevezésiAschner—Perák 3:6. 8:6, 7:5:
díj vagy versenyjárulékkal hátralékDrjetomszky Gy.—Izsák 6:3, 6:1;
ban volnának, hogy tartozásukat a
szövetségi pénztároshoz.
Liedematin
Bánó Lehel—Zeitler 7:5. 6:2;
Ferenc úrhoz. Budapest V.. gr. Tisza
Gabrovitz—Schmidt Ferenc 7:5, 6:h,
István-utca 2. Kereskedelmi Bank,
sürgősen beküldeni
szíveskedjenek. 7:5.
Egyúttal közöljük, hogy azok az
egyesületek, amelyeknek a vándortrener díjtalanul áll rendelkezésére, kötelesek a tréner III. oszt. oda-vissza
utazási költségét megtéríteni és a
tréner részére lakást és teljes ellátást biztosítani. Ennek ellenében a
vándortréner naponként 4 órán keresztül díjtalanul oktatja az egyesület játékosait és gyakoroltatja versenyzőit.

Párosok:
Aschner. Gabrovitz—Schmiedt
f
Zeitler 3:6. 6:2, 6:3;
Bánó Lehel, Straub Elek—Schmidt
Ottó, Perák 4:6, 2:6;
Drjetomszky.
gr. Zichy—Dörner,
Izsák 15:13. 6:2.
A verseny méltatására legközelebb
visszatérünk.
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Amerika fedettpálya bajnoksága.
A három francia muskétás, a Borotra. Brugnon és Cochet-csapatból
már csak Borotra a/., aki átvitorlázott
Amerikába, hogy megvédje bajnokságát.
Ismeretes, hogy Borotra. a repülő
baszk, az elsők között is a legelső
a fedett pályán a versenyeken. Két
honfitársa
kíséretében,
névszerint
Charles Boussus és A. Gentien társaságában
tette le
vizit kárt vájat
amerikai kollégáinál.
Az amerikaiaknak amúgy sem kenyerük az udvariasság és lehet éppen azért, de talán jobb játékkészségük folytán is sikerült a védőt
megfosztani címétől és társait a harmadik fordulóban elütni a továbbjutástól.
A tragikus vég azonban a férfiparosban csúcsosodott ki. Az utolsó 8
mérkőzései
során
Borotra-Boussus
páros egy teljesen ismeretlen amerikai pártól Rocka Fellow. Aydelotte
nevűtől 4:6. 6:7, 7:5-re kapnak ki.
Mangin, a meglepetések
embere
nyerte a bajnokságot, miután megverte Boussus 6:3. 6:4-re, Wood-ot
6:4. 6:2-re, az elődöntőben
Lott-ot
6:1. 9:7. 6:0-ra.
A döntőben az ifjú óriás. Shields az
ellenfele Manginnak. minekután
az
győz az elődöntőben Berkeley Bell
ellen 6:4. 6:4. 6:4-re..Mangin jó taktikájának köszönheti a bajnokságot.
Shields félelmetes adogatásait és forhandjait nyesett ütésekkel és bobokkal egyensúlyozza, ami Shieldset teljesen kihozza a játékból és a béketűrésből.
A párosban Lott és Van Ryn, a világbajnok Allison. van Ryn pár tagja. győz egyöntetűbb játékkal a döntőben Berkeley Bell és Mangin pár ellen 6:3. 6:2, 6:4-re. A francia párost
verő Rockafellow és Aydelotte pár közel volt. hogy betörést csinál, miután
csak öt küzdelmes szét után engedik
tovább Bell és Mangiin-t az elődöntőben.
Részletes eredmények:
Utolsó nvolc: Mangin—Wood 6:4.
6:2: Lott—Seligson 9:7. 6:4; Shields
—Bowden 6:1, 7:5; Berkeley Bell—
Borotra 6:2. 6:4. Elődöntő: Mangin-Lott 6:1. 9:7. 6:0; Shields—Bell 6:4.
6:4. 6:4. Döntő: Mangin—Shields 10:8.
2:6, 6:4 6.:3. Férfipáros. Elődöntő:
Lott. vau Kvu—Shields. Cardiff 6:1.
12:10. 3:6. 9:7: Bell. Mangin—Rockafellow. Aydelotte 3:6. 6:4. 5:7. 6:4.
7:5. Döntő: Lott,
van Rvn—Bell.
Mangin 6:3. 6:2. 6:4.

Németországban tizenkét játékosJapán csapata, .1. Satoh, Miki es
Kuwabaraból fog állni a Görögország ból álló keretből lesz a válogatás a
Davis Cupre.
elleni mérkőzésen.
*
*
Nyugati
India
bajnokságának
végLengyelország két Davis Cup játékosa. Stolarow ésTloczynski a Rivié- eredményei: (Bombay). Férfi egyes:
rára utazott, hol Martin Plaa-nál a Satoh—Bob 3:6. 6:3. 6:3. Férfipáros:
kiváló francia mesternél gyakorolnak. Kauachi, Fujikura—H. Satoh. R. Chiki
6:8. 6:4. 6:3.
*
Ausztrália—Japán 10:2. (Sidney).
Vines. Amerika éljátékosa vereséger
szenvedett Los Angeles bajnokságai A harmadik országok közötti mérsorán az amerikai ranglista tizenötö- kőzéssel Ausztrália megszerezte a vedik helyezettjétől. Stoefen-től 6:4, zetést 2:1 arányban. Részletes eredmények: Cráwford győz R. Nunoi ei5:7. 6:2. 6:4-re.
len 6:1. 6:l-re; H. Satoh ellen 6:4, 1:6.
*
Ausztrália Davis Cup csapata Cráw- 6:3-ra; Harada ellen 3:6. 8:6. 6:3-ra.
ford. Hopmann ós Sproule. Tartalék Hopman veszt Harada ellen 3:6.
3:6-ra: győz Nunoi ellen 2:6, 6:2,
a tizen öt éves Mc Grath.
6:3-ra és H. Satoh ellen 6:0. 6:3-ra;
Sproule veszt Satoh ellen 3:6. 6:3,
3:6-ra; győz Harada ellen 6:4. 6:3;
Svédország—Dánia 3:2. (Boras).
győz Nunoi ellen 7:5. 6:3-ra; Cráw(testberg—Plougman 6:4, 7:5.
ford. Sproule—Satoh. Nunoi 6:4. 4:6,
Thorén—Plougman 5:7, 7:5. 6:2.
7:5; Hopman, Sproule—Ha randa, NuOestberg—Henriksen 6:1. 6:4.
noi 6:4. 5:7, 6:4; Cráwford. Hopman—
Thorén—Henriksen 3:6. 4:6.
Oestberg, Akiund—Henriksen. Plo- Harada Satoh 6:4, 6:4.
*
ugman 5:7. 4:6.
P. Gillon a kiváló fracia tenniszA mérkőzés Borasba.il (Dél-Svédország) új fedett pálya megnyitásául szakértő világranglistája: 1. Cochet,
2. Vines. 3. Austin. 4. Shields, 5.
szolgált.
Perry. 6. Borotra. 7. Lott, 8. Doeg.
*
9. Wood. 10. Satoh.
Délafrika bajnokságai (Johannes*
burg).
Cannes L. T. C. versenyének végFérfi egyes elődöntő, döntő:
eredményei: Férfi egyes: M. StolaKirby—Raymond 6:4, 6:4, 6:3.
row—Du Plaix 7:5. 7:5; Tloczynsky—
Farquharsön—Gondon 6:3. 6:2. 6:4. Del Bono 6:3. 6:4: Haensch—RodzianFarquharsön—Kirbv 7:5. 3:6. 6:3, ko 6:4. 1:6. 6:3: de Stefani—Elmer
1:6. 6:3.
4:6. 6:1, 6:3; de |Stefani—Haensch
Férfipáros döntő:
6:4. (ki; Tloczynski—Stolarow
6:4,
Farquharsön,
K irby — Raymond. 4:6. 6:1: Tloczynski—de Stefani IeGondon 6:4. 6:4.
játszatlan. Női egyes: Miss Thomas—
Női egyes, elődöntő:
Mlle Pavot 6:4, 6:2: Mlle JedrzejowMrs. Peacock—Mrs. Everett 4:6. ska—Mlle Adamoff 4:6, 6:2. 6:3: Mlle
6:4. 6:1.
Jedrzejowska—Miss Thomas 6:3. 6:2.
Mrs Bobbie Heine Miller—Miss de Férfipáros: de Stefani, Breese—TloSmidt 6:4. 6:2.
czynski. Stolarow lejátszatlan.
Női
Mrs Heine Miller—Mrs Peacock páros: Miss Thomas. Mme Tannay—6:2. 7:5.
Mlle Adamoff Mrs Satterthwaite 6:2.
Női páros elődöntő:
ti:3. Vegyes páros: Aeschliman, Mlle
Mrs Heine Miller. Mrs Everett— Payot—Tloczynski, Mlle JedrzejowMrs Hall. Miss de Smidt 7:5. 9:11. 6:2. ska 7:5. 7:5.
Vegyes páros döntő:
*
Mrs Heine Miller. Farquharsön—
Amerika—Franciaország: 3:2. (New
Miss de Smidt. Kirbv 7:5. 6:4.
York). Shields—Borotra 8:6. 1:6. 3:6,
2:6; Mangin—Boussus 7:9. 6:4. 6:3,
6:4: Shields—Boussus 6:1. 6:4. 10:8;
Dél-Afrika 1932. évi ranglistája:
Mangin—Borotra 4:6. 6:3. 4:6. 1:6;
Urak:
Lott, van
Rvn—Borotra.
Gentien
1. Raymond.
15:13. 6:4. 4:6. 6:4. Borotra kettős
2. Condon.
győzelme régi nagyságára emlékez3. Kirby.
tető.
4. Robbins.
*
5. Farquharsön.
*
Dánia
fedettpálya
bajnokságai.
Hölgyek:
Férfi egyes: Ulrich—Prenn 6:3. 3:6,
1. Mrs. Heine-Miller.
Olaszország—Monaco 4:1. (Genova)
6:4. 6:4: Női egyes: Frl. Krahwinkel—
2. Mrs. Peacock.
Bartoni—Galeppe 1:6. 6:8. 0:6.
Frl. Peitz 6:3. 6:2: Férfipáros: Hen3. Mrs Robbins.
Palmieri—Landau 6:4. 6:2. 6:4.
riksen, Gleerup—Ulrich. Winter 6:4,
4. Mrs Eve rette.
Palmieri—Galeppe 6:1,6:2. 6:4.
4:6. 6:3. 6:3: Női páros: Frl. Krah5. Miss Miller.
Bartoni—Médécin 6:1. 6:1. 4:6. 6:1.
Kangsorozatlan Spence és Robbs az winkel. Frl. Peitz— Frl. Dam. Stödel Bono Rado—Galeppe. Landau
uraknál, míg a hölgyeknél Mrs Cleave. ckel 6:1. 6:3.
6:4. 4:6. 3:6. 6:3. 7:5.
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Nizza L. T. C. versenyének végeredményei: Férfi egyes: de Stefani
—Tloczynski 7:5, 6:0. 6:2: Kői egyes:
Mme Mathien—Mlle Rosambert
6:3,
6:3: Férfi páros: Fischer. Aeschlimann
—Martin Legeay. Gallepe 6:4. 6:4.8:6:
Vegyes páros: Mlle Payot. Fischer—
Mlle Jedrzejowska. Tloczynski
6:0,
6:3: Női páros: Mrs Satterthweite,
Miss Thomas—Mme Mathien. Mlle
Rosambert 6:4, 2:6. 6:2.
*

Pan-Amerika bajnokságainak végeredményei Miami Beach. Cal.) Férfi
egyes: Lott—Hall 7:9. 6:2. 7:5, 6:3:
Aliison—Wollmer 4:6, 6:4. 6:0. 6:4:
Allison—Lott 6:2. 7:5. 6:4. Férfipáros:
Lott. Rainville—Allison,
Hall
7:5.
6:4. 6:1.
Paris—London városok közti mérkőzés 13:8. (Páris. Tennis Club de
Paris). A tizenhetedik városok közötti
mérkőzés tele volt érdekesebbnél érdekesebb és nem várt eredményekkel. Részletes eredmények:
Bernard—Austin 3:6. 6:2, 7:5, 9:7.
Feret—Austin 3:6. 6:2. 4:6. 6:4. 6:3.
Bernard—Perry 3:6. 1:6. 7:9.
Berthet—Lec 6:1. 1:6. 3:6. 2:6.
Merlin—Lec 6:0. 6:2. 6:2.
Berthet—Hughes 6:4, 2:6. 6:1. 9:7.
Merlin—Hughes 6:3. 6:1. 6:0.
Landry—Lester 6:3, 6:3, 6:4.
Goldschmidt—Lester 6:2, 8:6. 6:2.
Goldschmidt—Oliff 6:2.4:6 6:3. 6:4.
Landry—Oliff 6:1, 6:0. 6:1.
Páros mérkőzések:
Asslangul,
Tlvurnevsseii—Austin,
Oliff 4:6. 12:10. 4:6, 4:6.
Buzeiet,
Poulation—Austin. Oliff
2:6. 1:6. 4:6.
Bernard, Merlin—Austin, Oliff 6:2.
5:7, 6:4. 7:5.
Rodel,
Martüi
Legeay—Perry.
Hughes 6:8. 2:6. 6:4. 3:6.
Bernard.
Merlin—Perrv,
Hughes
6:4, 6:4. 6:1.
De Buzeiet, Poutalion—Perrv. Hughes 4:6. 6:1. 6:3. 5:7. 6:4.
Feret.
Goldschmidt—Lee.
Lester
4:6. 6:3. 7:5. 3:6. 2:6.

A slangul. Thurnevssen—Lee. Lester
2:6. 4:6. 7:9.
Bernard. Merlin—Lee, Lester 7:5.
4:6. 6:2. 6:3.
*
Francia X. Shields. a kiváló amerikai Davis Cup játékos az ez évi
harmadik legjobb, megnősült.
*
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Német
hölgyek—Svéd
hölgyek:
5:0. (Stockholmi. Német csapat: Frl.
Krahwinkel. Frl. Peitz-böl állott, míg
a svéd hölgyek: Frl. Fick Frl. VVennerholm és Frl. Aqtnlon.
*

Görögország 1932. évi ranglistáia.
Urak:
1. Garaugiotis.
2. Zerlendi.
3. és 4. Ballis. Nicolaides.
5., 6. és 7. Efstratiades. Georgiades
és Xydis.
8. Stalios.
9. Kyriakides.
10. Vervaressos.
Hölgyek:
1. Lenos.
2. Cassimatis.
3. Campbell.
4. Xydis.
5. Zalocosta.

Az olasz hivatalos ranglista 193ü.
évre: Urak:
1. de Morpurgo. Uberto.
2. de Stefani, Georgio.
3. de Minerbi, Oscar.
4. Sertorio, Emanuele.
5. Rado. Augusto.
6. Gastini, Placido.
7. Del Bono, Alberto.
8. Serventi, Clemnte.
9. Bouzii, Leonardo.
10. Balbi. Ulino.
Hölgyek:
*
1. Valario, Lucia.
2. Levi Rosenbaum. Klaud.
Nice L. T. C. versenyének végered3. Riboli. Elsa.
ményei:
4. Luzatti, Anna.
Férfi egves: de Stefani—Lotan 6:0.
Prouse Gagliardi. Rosetta.
6:4. 3:6. 6:2. Tloczynski—Martin Legeav 4:6. 6:2. 7:5. 6:4. de Stefani—
Bermuda
sziget
bajnokságainak Tloczynski 7:5. 6:0, 6:2.
végeredménye:
Női egyes: Mme
Mathieu—Mlle
Férfi egves: Perry—Hughes 6:1. Berthet 6:3, 4:6. 6:2. Mlle Rosambert
12:10. Lee—Lester 6:1, 6:3. Perrv— —Mrs Satterthwaite 6:0. 7:5. Mme
Lee 4:6. 6:1, 6:2. 6:4. (Az egyetlen Mathieu—Mlle Rosambert 6:3. 6:3.
amerikai résztvevőt, Beit az elődöntő
Férfipáros: Fisher, Aeschlimann—
előtt Lester veri 6:3. 6:3-ra.
Martin Legeay, Gallepe 6:4. 6:4. 8:6.
Női egves: Miss S. Pal Frev—Mrs
Vegyes párok: Fisher. Mlle Payot—
Fearnlev-W'hittingstall 6:2. 7:5. Miss Martin Legeay. Mme Mathieu 6:1.6:4.
Unthall—Miss Hiílearv 6:3. 6:1. Miss Tloczynski.
Mlle
Jedrzejowska—
Palfrey—Miss Unthaíl 6:4. 5:7, 6:2. Aeschliman, Miss Thomas 6:4. 7:5.
(Az amerikai hölgy győzelme meg- Fisher. Mlle Payot—Tloczynski. Mlle
lepetés.)
Jedrzejowska 6:0. 6:3.
Férfipáros: Perry, Lee—Bell. Wooü
Női páros: Mrs Satterthwaite, Miss
6:2, 6:4. 6:4. (Az elődöntőben az ame- Thomas—Mme Mathieu. Mlle Rosamrikai Bell—Wood pár legyőzi a Hug- bert 6:4. 2:6. 6:2.
hes—Lester párt 6:4. 1:6." 6:4-re.)
Érdekesebb eredményei a mezőnynek
Női páros: Mrs Feariiley-Whitting- Mlle Berthet, a nálunk is járt ifjú
stall. Miss Bettv Unthall—Miss S. anu francia hölgy legyőzi a
harmadik
Miss M. Palfrey 6:2, 6:3.
fordulóban Jedrzejowska-t, a kiváló
Vegyes páros: Hughes. Mrs Whit- lengyel tenniszező hölgyet 6:1. 8:6-ra
tingstall—Perrv.
Miss Nuthall
6:4, és Mlle Payot svájci bajnoknőt 7:5,
ll:9-re.
1:6, 6:4.

felhívás a tenniszező ifjúsághoz!
A MOLSZ a K. I. S. O.-kal karöltve teheséges fiúk
és leányok részére 2 hónapon át tartó ifjúsági tanfolyamot rendez. A K. I. S. O. K. fennhatósága alá
tartozó középiskolák hallgatói a testnevelési tanárok
útján f. évi április hó 20-ig a K. 1. S. O. K.-nál. V..
Markó-u. 29. II.. a K. I. S. O. K. fennhatósága alá nem
tartozó középiskolák hallgatói
a Magyar
Országos
Lawn Tennis Szövetség főtitkáránál (Kertész János,
IV., Váci-u. 9.) jelentkezhetnek.
Április 20—május 1. közötti időben a jelentkezők
közül kiválasztott tehetséges leányok és fiúk — a lakóhely szerint legközelebb fekvő egyesület pályáin beosztva — május és június hóban, hetenként háromszor Göncz Lajos tréner vezetése mellett rendszeres
kiképzésben fognak részesülni.
Ingyen labdákról, díjtalan labdaszedőkről a Szövetség gondoskodik.

A havi 10 pengő részvételi dijat a K. I. S. O. K. és
a Szövetség együttesen állapította meg.
Jelentkezéskor az egy havi részlet P 10.— lefizetendő. A második részlet legkésőbb az első órán fize
tendő.
A tanfolyamra esetleg be nem osztottak előzetesen
kifizetett díját a Szövetség visszatéríti.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

K E H R L I N G

BÉLA.

HIRDETÉSEKÉT FELVESZ
TEL. : 331-13

TRDETÉSI OSZTÁLYUNK
BUDAPEST,
BOROS HIRDETŐ

VI.,

ANDRÁSSY-UT
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EXTRA SPECIAL
TAUBER PERLE
MEISTER
SPECIAL
OLYMPIA

é
HAMMER

/
/

TRIUMPH
HAMMERFEST
METEOR
PERFECT
RECORD
REX
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CSOKOLÁDÉ

JÁTÉK KÖZBEN EGY DARAB

TUNGSRAM
KESERNYÉS
DESSERT CSOKOLÁDÉ A
LEGJOBB ÉHSÉG CSILLAPEÍÓ
Serlegek és tisztelet='
dijak d ú s a n felszerelt
raktára. = Sportkörök=
ben országosan elis=
mert arany = és ezüst=
művesnél.

VÁROSHÁZ=U.
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Illír

SPORTPÁLYÁK

TOCH
MANO
B U D A P E S T ,

' • I u 11111 • l l

IV.,
16.

T E N N I S Z P Á L Y A K ÉS UTAK
ÉPÍTÉSÉT. JAVÍTÁSÁT

VÁLLALJUK

SZÁLLÍTUNK
—

—

legjufánvosabb

feltételek

V Ö R Ö S

mellef.

speciális

tenniszpályákbos.

és

=

FEKETE

SALAKOT

———

(uvardijmegtérilés

^ Z I
töltésekre.
— — s z á l l í t ó j a

H A Z A I

-

kevert

utakhoz.

ellenében
A

MAC.

Ú T É P Í T Ő

V Á L L A L A T

kötőanyaggal

SALAKOT,

szállítunk

BSzKRT.

ÉS

ruttballpályákra
BSE.

BEAC..

és fel-

BLKE

<tb.

S A L A K T E R M E L Ö

B U D A P E S T ,

N Á D O R

= U.

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

Saját m ű h e l y . Egyesületek kedv e z m é n y b e n részesülnek.
Egyesült kő- k ö n y v n y o m d a , könyv- és l a p k i a d ó rt. B u d a p e s t . V . Tátra-ucca 4. Felelős vezető : Reiner

Ödön.
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