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Téli gondolatok 
Gyönyörű napsugár csalogatja még ki a ezn-

badba a játékosokat, még boldogan élvezi ki min-

denki a szeretett fehér sport örömeit, de az ősz 

kérlelhetetlenül ránk köszönt pár nap múlva, 

hogy meghalásra Ítélje a tenniszt. Jönnek a kö-

dös, esős novemberi napok s mi fájó szívvel, de 

magunkon segitni nem tudva, beletörődünk a 

megváltozhatatlanba s elkezdjük a tennisz téli 

álmát aludni s ez az álom hosszú, mert esak ke-

veseknek adatik meg, hogy Gyertyaszentelőkor 

felébredjenek a medvével egy kis rivierai ten-

ni.szre. A nagy többség tovább alszik áprilisiig, 

mikor is a hosszú álomban berozsdásodott izmokat 

újra be kell gyúrni, s ez a gyúrás a nyár köze-

pére hozhat újra elfogadható formát. A magyar 

tennisz igv évenként ősszel meghal s a hosszú 

tetszhalálból feltámadunk ugyan, de a tanultak-

nak legnagyobb részét közben elfelejtettük. Ide-

geink újra berozsdásodtak közben s újabb hossza-

dalmas tréning fogja esak rászorítani őket a he-

lyes munkára. Hogy ez így nincs jól, azt min-

denki tudja, ezt nem kell nekünk kitalálni. Mit 

i sináljunk azonban? — Ez a kérdés az, amire hű 

olvasóinknak szeretnénk feleletet adni. 

Itt Budapesten a komolyabban sportolóknak 

könnyebb a helyzetük. Itt még fedett pálya is 

van. Igaz, hogy rossz, de a semminél ez is sok-

kal több. A város tanácsa újra a seövetségnek 

adta ki a gépcsarnokot, pardon, a fedett pályát. 

A szövetség, ha csak lehet, albérletbe adja a pá-

lyát. miután a szövetségi tréningekre szükséges 

időt biztosította magának. Felhívjuk itt az ille-

tékesek figyelmét, hogy az albérlőt igyekezzen a 

szövetség egyre-másra kötelezni. Űj lámpák múl-

hatatlanul szükségesek s talán egy, vagy két 

kályha felállításának lehetőségét is ki lehetne 

harcolni a nehézményzőknél. 

Űj lámpák és a várható igen hideg tél esetén 

kályhákkal a téli játék Budapesten úgy ahogy, 

megoldottnak tekinthető. Hogy a játék a fedett 

pályán nem tökéletes, hogy a csarnok nedvesi, hi-

deg, hogy a tréning-alkalom kevés, hogy a tré-

ning-órák túlzsúfoltak, azt mind nagyon jól tud-

juk. de azért mégis csak tennisz ez az alkalom, 

hogy néha gyakoroljunk, s hogy néha újra-újra 

beindítsuk tennisz-izmainkat. 

Mit csináljon azonban a vidék? Az utánpótlás 

hatalmas területű rezervoárja teljesen a téli 

álomra legyen szóróivá?! Nem!! A komolyan ten-

niszezni akaró sportember ott is megfogja találni 

a módot, hogy valamilyen módon megőrizze a 

kondícióját s így tavasszal jó] konzervált testtel, 

újjult erővel jelenjen meg a fehér vonalak kö-

zött. A tennisz magában nem fejleszti tökélete-

sen izmainkat s így itt van most ősszel és télen 

az alkalom, hogy olyan sportokat űzzünk, amik 

testünket teljesen fejlesztve, kitűnő tennisz-elő-

tréningül szolgálnak. Gyakori példák mutatják, 

hogy a football egyike a legjobb előtréningeknek. 

A labdarúgás fejleszti rugékonyságunkat, szem-

mértékünket és elsősorban taktikai- és tempó-

érzékiinket, s ezek a tulajdonságok minden ten-

niszezőre csak előnyösek lehetnek. Tme Kehrling, 

a Kozeluh-fivérek stb. példája, kik mind válo-

gatott futballisták voltak. 

A vivás a télen űzhető sportok egyik legajanl-

iiatóbbika, mert a tempó-érzéket ós a szemmér-

téket egészen kivételes* módon fejleszti, igaz, hogy 

nagyon merevít, de ezt kellő futó-tréninggel sem-

legesíthetjük. 

A gyep- és jéghoki még azok a sportok, me-

lyek a tennisz mellé a legjobban megfelelnek. Az 

eddig felsorolt, elsősorban alkalmas segédsportok-

nak is az a bajuk, hogy nem mindenütt űzhetők 

télen. 

A labdarúgás és- vívás ugyan már minden vi-

déki városban elterjedt sportág, de a hoki már 

nem. A falun azonban már egyik sem űzhető, 

pedig a tennisz kezd ott is elterjedni s a vi-

déki kastélyok és kúriák kertjében már minde-

nütt megtaláljuk a tenniszpályát. Mit csináljanak 

az ott lakó játékosok? Tartsanak futó-tréninget, 

ezt mindenütt lehet, s> azonkívül a magtár, vagy 

a kastély oldala napos délutánokon a legszigo-

rúbb télben is alkalmas arra, hogy a labdát hoz-

záüssük s ezen a természetes tennisz-falon, ha 
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másban nem, a levegőben való labdatitésben gya-

koroljuk magunkat. 

Ha már 300-—400-szor tudjuk a labdát a fal-

hoz ütni, meglepetéssel fogjuk tapasztalni, hogy 

tavasszal milyen biztosan az ütő megfelelő tar-

tásával fogjuk ütni a labdát. 

A tréningre igy alkalmat tehát bárhol talá-

lunk, s igy hagyjuk a téli álmot a medvének s 

gyakoroljunk úgy, ahogy a körülmények megen-

gedik s akkor a magyar tennisz-sport tovább fog 

felfelé haladni az idén megkezdett úton. 
Kapitány. 

A meráni versey 
Lezajlott a tenniszszezon legutolsó versenye, 

amelyet szezonzáró versenynek is nevezehetünk. 

Az Etsch völgyében elterülő igen szép fek-

vésű Meran, körülvéve magas hegyekkel, 

melyeknek tetején már itt-ott hó is látszik, 

egész Európából magához csalogatta a tennisz-

versenyzöket. Nagyszerű éghajlata predeszti-

nálja arra, hogy még októberben, amikor más 

helyeken a szeszélyes időjárás nem engedi a 

A versenyzők nagyobb része csak hétfőn 

érkezett meg és így csak kedden kezdődtek az 

érdekesebb mérkőzések. Már ezen a napon volt 

egy meglepetés, ami különösen minket magyaro-

kat fájdalmasan érintett. Kehrling vereséget 

szenvedett Kulhmanntól 6:3, 3:6, 7:5-re. Ment-

ségül szolgál a magyar bajnoknak, hogy ez volt 

az első mérkőzése, azonkívül a pálya az eső után 

igen puha volt. Hogy mennyire nem volt reális 

A meráni férfi páros döntője. Kehrling, Froitzheim, Lee, Hughes. 

versenyrendezést, megtarthassák Merán bajnok-

ságait. 

Ebben az időszakban van itt a legszebb idő, 

azonban ez évben nem volt szerencséjük a 

versenyzőknek, mert kétnapos eső nyitotta meg 

a versenyt és utána párnapos szél tette kissé 

kellemetlenné a játékot. Ez a körülmény a ver-

seny lebonyolítását hátráltatta, valamint az 

egyes mérkőzések eredményét is befolyásolta. 

A nagyszabásúnak ígérkező verseny na-

gyon veszített érdekességéből, mert Borotra, 

Bousus, Morpurgo, Kozeluh és Menzel, akik 

eredetileg megígérték indulásukat, különböző 

okok miatt lemondtak. Így is azonban nagy 

mezőnyök voltak. 

a veresége, bizonyítja az a körülmény, hogy a 

következő napon H. Kleinschroth veri Kuhl-

mannt, holott Kleinschroth az utolsó öt év alatt 

még csak szettet sem tudott nyerni Kehrlingtől. 

A férfi egyes bajnokságot Du Plaix nyerte, 

általános meglepetésre. Győzelmét nagy bizton-

ságának köszönheti, azonkívül a puha pályá-

nak is, amely az ő játékának kedvezett legin-

kább. A döntőben 6:3, 2:6, 6:4, 6:l-re biztosan 

veri az osztrák bajnok Matejkát, két és félórai 

játék után. Matejka az elődöntőben dr. Buss-t, 

előzőleg pedig Malecek-et veri könnyen. 

Du Plaix a negyedik fordulóban Froitz-

heim-et 6:1, 6:l-re lelépi és az elődöntőben a 

nálunk is járt Lee-t 6:1, 7:5-re győzi le. Lee 
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állítólag gyomorrontás miatt játszott gyengéb-

ben Du Plaix ellen, mert előző napon még az 

igen jó formában levő Stefanit veri 6:4, 6:3-ra. 

A második nyílt férfi egyesben is vereséget 

szenvedett Kehrling, még pedig a harmadik 

fordulóban Stefanitól 6:3, 6:2-re. Kehrling az 

előző napi férfipáros döntőtől igen fáradtan ját-

szott. Stefani a további mérkőzéseket feladta, 

mert Rómába kellett utaznia és így Hughes 

nyerte ezt a számot, miután a döntőben 6:1, 

6:1, 4:6, 1:6, 9:7-re legyőzte Artens-et. Az első 

két szettben az angol, a harmadik és negyedik-

ben az osztrák játékos volt fölényben. Tulaj-

donképen nagy küzdelem csak az ötödik szett-

ben volt, amikor minden egyes gémért 

a játékosok teljes tudásukat fejtették ki. Győ-

zött a szerencsésebb és szívósabb Hughes. Az 

elődöntőben Hughes Cramm ellen 6:4, 6:l-re, 

Artens pedig Hartz ellen 6:3, 6:4-re győz. 

A női egyes bajnokság Lenz berlini 

bankár vándordíjáért folyt. Itt az adományozó 

egy újítást hozott, amennyiben az elődöntőbe 

jutott négy játékos között körmérkőzést írt elő. 

A négyes döntőbe jutott Macchi grófnő, Fried-

lebenné, Schomburgkné és a lengyel Jedrze-

jowska . A bajnokságot Friedlebenné nyerte 3 

győzelemmel, aki igen jó formában volt és csak 

egy szettet vesztett a lengyel nő ellen. Máso-

dik Schomburgkné, harmadik Jedrzejowska, ne-

gyedik Maccki grófnő lett. 

Magyarországot Baumgarten Magda képvi-

selte, aki már az első fordulóban Frl. Rost ellen 

vesztett, dacára annak, hogy igen szép ellen-

állást fejtett ki, mert csak 6:4, 7:5-re ka-

pott ki. Nagy haladásról tett tanúságot 

az olasz Lévy báróné, aki Deutschnét köny-

nyen veri és Schomburgknének ugyancsak 

erőlködnie kellett, hogy ne adjon le szettet. 

A másik nyílt női egyesben Friedlebenné nem 

indult s így ez Schomburgkné biztos győzel-

mével végződött, aki a döntőben Kallmeyer el-

len szettveszteség nélkül győz. Ebben a számban 

nagy meglepetést okozott a német junior baj-

noknő, aki váratlanul megverte Jedrzejowska-t. 

A kis lengyelnek nem volt szerencséje. A döntő 

szettben 7:6-náI nyolc és 8:7-nél négy match 

labdája volt és nem tudta megcsinálni, végül 

11:9-re elveszti. A kis Sander, aki 16 éves, 

Németország legtehetségesebb női játékosa. 

Baumgarten Magda az első fordulóban 

Egelerné ellen, majd Schieringné ellen fölénye-

sen győz és csak az olasz Lévy báróné nagyobb 

tudása előtt volt kénytelen meghajolni, aki ellen 

6:3, 6:2-re veszít. 

A férfi páros végre a magyaroknak is ho-

zott félgyőzelmet, amennyiben Kehrling Froitz-

heim-mal megnyerte a páros bajnokságot. A 

döntőig szettveszteség nélkül került a két baj-

nok. Az elődöntőben Hartz—Jaenecke-t 6:4, 

6:3-ra verték, akik előzőleg Matejka Malecek 

ellen győznek 7:5, 1:6, 6:4-re. 

A döntőben Lee és Hughes volt az ellenfelük, 

akik az elődöntőben Lorencz—Haydenreich-et, 

előzőleg pedig Salm—Artens-et verték szintén 

szettveszteség nélkül. 

A döntő majdnem három órai nagy küzdel-

Maccki grófnő (olasz) és ledrzejowska (lengyel). 

met eredményezett. Az első szett az angoloké 

6:2-re, miután Froitzheim bizonytalanul ját-

szott és az ellenfél adogatását nem tudta jól 

visszaadni. Azonban mindjobban belejön és a 

második és harmadik szettet 6:4, 6:3-ra nyerik 

Kehrling-ék és már-már biztos győztesnek lát-

szanak. Azonban a fáradhatatlan Hughes a leg-

lehetetlenebb labdákat is fogja és Lee támoga-

tása mellett nemcsak hogy megnyerik a negye-

dik szettet 6:4-re, de az ötödik vagyis döntő 

szettben már 4:0-ra vezetnek. Ekkor végre 

elhagyja a magyar-német párt a peches 

szeriája és sikerül nekik öt gém egy-

fQlytában való megnyerésével 5:4-re javítani az 
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állást. Itt ismét beleadnak mindent az angolok 
és minden labdáért és minden gémért nagy küz-
delem folyik. 9:9-ig minden fél a saját adoga-
tását nyeri. Ekkor ismét Kehrling szervál és a 
gém megnyerésével 10:9-re vezet. Lee szervize 
következik és 30:30-as állásnál Kehrling nagy-
szerű smash-e folytán 30:40-re állnak, vagyis 
jön az első match labda. Azonban Froitzheim 
egy biztosnak látszó labdát a hálóba üt. Még 

Malejka, a férfi egyesben második lett. 

öt match labda veszett el, míg végre a hatodi-

kat sikerült megcsinálni és evvel a bajnokságot 

megnyerni. 

A vegyes párosban sem sikerült a magya-
roknak helyre kerülni. Baumgarten Magda 
Salm-mal játszott s a harmadik fordulóban Lob-
kovitz—Malecek pártól szenvedett vereséget, 
Kehrling pedig Frl. Rost-al a negyedik for-
dulóig jutott, ahol Levy Hughes pár győzte le 
őket miután előzőleg a Deutschné Du Plaix 
párt verték ki a mezőnyből. Rost k. a. nem volt 
olyan jó formában, mint tavaly Budapesten. 

A vegyes döntőbe kerültek Levy—Hughes, 

miután az elődöntőben Friedleben Aeschliman 

párt 6:4, 2:6, 7:5-re verték és Schomburgkné 

Kuhlmann pár, mely Kallmayer Hartz pár ellen 

6:1, 6:3-ra győzött. A döntőben Schomburghné 

—Kuhlmann győztek 10:8, 6:4-re. 

A női párosban a jól összejátszott Schom-

burghné—Fritschné pár győzött a Rost—Fried- , 

lebenné pár ellen 7:5, 6:0. Az elődöntőben 
Fritschné—Schomburghné győz Deutsch— 
Eisenmenger pár ellen 6:3, 6:2-re, valamint 
Friedleben—Rost pár a Kallmeyer—Sander 
pár ellen 6:3, 6:3-ra. Baumgarten Magda Lob-
kovitz hercegnövel játszott és miután az első 
fordulóban a Jung—Jedrzejowska párt meg-
verték, a következőben Fritsch—Schomburgh 
pártól 6:1, 7:5-re vereséget szenvedtek. 

A szezonvégi versenyt azután egy a Palace 

Hotel-ben rendezett díjkiosztó vacsorával be-

fejezték. 

Végeredmény: 

Férfi egyes bajnokság: I. Du Plaix, II. Ma-

tejka, III. Lee és Dr. Buss. 

Női egyes bajnokság: I. Friedlebenné, II. 

Schomburgkné,' III. Jedrzejowska, IV. Maccki 

grófnő. 

Férfi egyes nyilt: I. Hughes, II. Artens, III. 

Cramm és Hartz. 

Férfi egyes nyilt II. oszt.: I. Hausmann, II. 

Grünfeíd, III. Bernardi és Mazenotti. 

Női egyes nyilt: I. Schomburgkné, II. Kall-

mayer, III. Sander és Canters. 

Női egyes nyilt II. oszt.: I. Schiering, II. 

Eliel, III.' Herbst és Wolf. 

Férfi páros bajnokság: I. Kehrling—Froitz-

heim, II. Lee—Hughes, III. Lorenz—Heyden-

reich és Hartz—Jaenecke. 

Vegyes páros bajnokság: I. Schomburghné 
—Kuhlmann. II. Levy—Hughes. III. Fried-
leben—Aeschliman és Kallmayer—Hartz. 

Női j)áros bajnokság: I. Schomburghné— 
Fritschné. II. Rost—-Friedlebenné. III. Eisen-
menger—Deutsch. 

Du Plaix, a férfi egyes győztese. 
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Wallis Meyers a világ legjobb tenniszezöiröl 
Irta: Kelemen Ernő lapunk hollandiai munkatársa 

II. 

1928 
1. Wills amerikai, 
2. Alvarez spanyol, 
3. Akhurst ausztráliai, 
4. Benett angol, 
5. Watsonné angol, 
f>. Ryan amerikai, 
7. A üssem német, 
8. Bouman holland, 
9. Jacobs amerikai, 

10. Boyd ausztráliai. 

1929. 
1. Wills amerikai, 

2. Watsonné angol, 
3. Jacobs amerikai, 
4. Nuthall angol, 
5. Heine délafrikai, 
6. Mathieuné francia, 
7. Benett angol, 
8. Reznicekné magyar, 
9. Micheliné angol, 

10. üoldsach angol. 

Míg tehát az 19JM-as listában 3 amerikai. 2 

angol, 2 ausztráliai, 1—1 spanyol, német és hol-

landus hölgy kapott helyet, addig az 1929. évi 

listán már csak 2 amerikai, de 5 angol, továbbá 

1—1 német, francia és délafrikai hölgy-játékos 

szerepel. 

Feltűnik, hogy a szépséges Senorita de Alva-
rezt Wallis Meyers egészen kihagyta a listáról, 

úgyszintén megfeledkezett A üssem Ciliiről és 

Boumann Ke-ár öl. A németeket az 1928-as hete-
dik helyért kárpótolja az 1929-es listában a nyol-
cadik hellyel, melyet Rezniceknének ítél oda, a 

holland „csillag" helyett azonban már a francia 

bajnoknőt szerepelteti. Nem találkozunk az 

1929-es listán az ausztráliai Akhurst és lioyd 
kisasszonyok neveivel, mint ahogy az amerikai 

Ryan kisasszony neve sem fordul elő. 

Wills Heléne hónapokon át tartózkodott Euró-
pában. részt vett minden nagy versenyen s nem-
hogy egy mérkőzést sem, de még egy szettet sem 
vesztett el! Ugy látszik azonban, hogy csak az 
egyes játékban tudja nagy rutinját, játéktechni-
káját kellően kifejteni, mert ha Hu-nterrel meg 
is nyerte a wimbledoni vegyespáros bajnokságot, 

egyébként sem a női párosokban, sem a többi ve-

gyespáros bajnokságban nem tudott különösebb 

szerephez jutni. 

Igazságos volt-e Wallis Meyers a Senoritával 
-zeniben t Erre a kérdésre csak 1930. tud majd 
kellő feleletet adni. Watsonné és az if jú „venki 

mademoisellee" Jacobs kisasszony valában az el-

ért eredmények alapján jutnak a hölgytennisze-

zök világlistájának élére. Watsonné az amerikai 

bajnokságokban is a döntőbe jutott, sőt sikerült 

győznie úgy a wimbledoni, mint a forest-hillsi-

női párosbajnokságokban is. Két ízben megverte 

Jacobs kisasszonyt. Igaz, hogy idei versenykarri-

érje alatt több vereséget is el kellett könyvelnie, 

így például kikapott honfitársnőjétől. Bennett 
kisasszonytól és kikapott a francia bajnoknőtől. 

Mathieu-nétól is. Jacobs kisasszony viszont Wills 
líelénen és Watsoné asszonyon kívül 1929-ben 

mindenkit megvert a nevesebb hölgyjátékosok kö-

zül. Rendkívül gyors, aki rendkívül modern szel-

lemben fejti ki tudását s mindenesetre nagy már 

ma is a játékrutinja. 

Hogy azonban miért került Betty Nutthall a 

hölgyek rang-listájára s hozzá oly előkelő negyedik-
helyre, ezt bizony csak Wallis Meyers tudná 

megmondani ,egyelőre azonban ö sem ad a kér-

désre feleletet, pusztán annyit mond, hogy a sze-

szélyes Hetlynek sikerült 8:6, 8:<i-ra kikapni 
Wills Helénétől s így ő volt az egyetlen, aki 

1929-ben európai pályán az amerikai bajnoknőnek 

meleg pillanatokat tudott verseny közben sze-

rezni. Heine, a délafrikai bajnoknőnek ötödik 

a 

e 
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Tátrafüred. 
Férfi páros döntő: Halter, Menzel, Krepuska. Klein. 

helye inkább érthető. Ő megszerezte Anglia 1929. 

évi bajnokságát — kemény pályán, megverte 

Watsonnét is és egyszer-kétszer úgy tudott 

győzni, hogy győzelme valóban meglepetést kelt-

hetett. 

Mathieuné, a francia bajnoknő ma még csak 

20 éves, igaz, hogy asszony, két szép kis gyermek 

anyja s így a verseny teljesítményét talán kétsze-

resre is lehet becsülni. Gondoljunk azonban arra, 

hogy a Wimbledonban oly nagyszerűen szerepelt 

Bundyné . . . már nagymama s több, mint 20 esz-

tendővel ezelőtt is nagyszerűen tudott szerepelni 

a wimbledoni bajnokságokban. Igy az anyaság, 
vagy nagymamaság az illető játékosnő tudásának 
és eredményeinek megítélésénél —- nem volna sza-
bad, hogy különösebb szerepet kapjon. A francia 

bajnoknő karrierjében sokkal fontosabb momen-

tum — párizsi szereplése. Párizsban settpontja 
volt Will.t kisasszony ellen s megverte úgy Hen-
riéi kisasszonyt, mint Watsonnét. BenneI kisasz-

szony mögött is van azért sok .,1929-es első díj". 

Watsonnét neki is sikerült megverni, fölényes 

győzelmet aratott Betty Nuthall ellen is, de —• 
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például — Wimbledonban, kikapott „nagymama" 
Bundynétól. Reznicekné győztes lett a németek 

nemzetközi bajnokságaiban a hölgyek között s 

győzött Heine, Ryan és Avssem kisasszonyok el-

len. Mirhell-né asszony már az idei női singli-

bajnokságokban nem tudott sokat hallattatni ma-

gáról. ellenben úgy Angliának, mint Amerikának 

megnyerte a nőipáros bajnokságát. 

Vájjon mit ír Wallis Meyers az angol Hold-
sark kisasszonyról, kit a női rang-lita tizedik 
helyére helyezett? Nem ír semmim t sem. Egysze 

rűen — ép olyan szerényen és csendben, mint 

ami ennek az angol missnek idei versenyeredmé-

nyeit jellemzi. Wallis Meyers szépen a női erő-

lista végére helyezte miss Goldsack nevét. Talán 

a neve tetszett meg a tenniszpublieistának, talán 

eszébe jutott, hogy így eggyel több angol hölgy 

szerepel majd a hölgyek „firs fe«"-jében. 

Érdeke-s .hogy a tizenegyedik helyre Wallis 
Meyers az indiai bajnoknőt, Sandison kisasszonyt 

emlegeti. Sandison kisasszony roll a wimbledoni 
versenyekben Kehrling Béla párja. Akkor még 
szinte formán kívül játszott, küzdött az angol 
klíma hatásával, azóta azonban épen hat nagy 
angol tennisztournén lett első s könnyen verte 
meg Fry és Goldsack kisa monyokat is. 

A hölgyek között is van sok — „reménység"', 

írja végül Wallis Meyers. A franciák új csillaga 

Matexa kisasszony, Sigart kisasszony, a belga 

bajnoknő, Gross kisasszony, Amerika reménysége 

- Heeley kisasszony, Anglia ifjúsági-bajnoknője. 

I j lehetőségek tehát ahoz, hogy Wallis Meyers 
1930-ban, — mikor majd újra elkészíti a maga 

világ-ranglistáját, legalább is a hölgyek között 

— új varriátiókkal szolgálhasson. 

Széljegyzetek az utánpótlás kérdéséhez 
A magyar tennisz-csapatok idei szép teljesít-

ményei méltán felvetették az utánpótlás nehéz 

kérdését. E lap hasábjain ismételten szó esett 

arról, mi lesz. ha a mai gárda félreáll és utódok-

nak adja át a tenniszütöt. A feladat egyszerűnek 

látszik. Meg kell keresni a jó játékosokat, de kü-

lönc képpen azokat, akik jó stílusukkal fejlődés-

képeseknek mutatkoznak. Igy történt, hogy Davis 

Cup küzdelmek nagyszerű eredményein felbuz-

dulva. felkerestem a Tennisz-Szövetség vezetősé-

gét és átadtam egy kis tervezetet, amelyben le-

fektettem, miként gondolom a fiatal nemzedék 

továbbképzését. 

Előterjesztésem első pontja annál is inkább 

meghallgatásra talált, mert már a MAC is fog-

lakozott azzal a gondolattal, hogy az új generá-

ciót a leghivatottabb kézre. Göncz Lajosra bizza, 

i'ki azután két hónapig nagy türelemmel oktatta 

l.'a'sásvy Zsuzsi, c magyar junior la'jioknö. 

a jelentkező fiúkat és leányokat és azok tényleg 

rengeteget tanultak. Ügy hírlik, ezt a kurzust né-

hány évre tervezi a MAC, igy alapos a remény, 

1 ogy az igazán megfelelő játékosokból lesz is 

valami. 

Tervezetem második pontját ugyancsak hono-

rálta a Tennisz-Szövetség és ősszel a KISOK már 

meg is rendezte a BEAC-pályán a budapesti kö-

zépiskolák Davis Cup-szerü versenyét, 15 csapat 

résztvételével. A fiúk itt-ott szép, stílusos játé-

kot mutattak. A rendezés jó és gyors volt, mégis 

rá kell mutatni néhány fogyatékosságra. 

Nem sportszerű, ha az öt mérkőzésből álló 

fordulókat csak addig játsszák, amig valamelyik 

csapat három győzelmet szerez. Természetesen a 

továbbjutás szempontjából csupán ez a fontos, 

mégis nem seabad arra nevelni a versenyzőket, 

hogy egyedül pontra menjenek és felhagyják a 

1 i't-/d Imet, ha az eredmény szempontjából a győ-

zelem már nem döntő. Minden győzelem fontos, 

minden pontot meg kell becsülni. A versenyző 

akkor is fektesse bele a játékba minden erejét, 

ha a győzelem tisztán csak erkölcsi diadal, mert 

hiszen nem változtat a végleges eredményen akár 

győz, akár veseit. Éppen ezért nagyon helytelen, 

hogy alkalomadtán arra is biztatták a gyengébb 

játékosokat, hogy adják fel egyszerűen a küzdel-

met, úgy sem jutnak tovább. Ennek a versenynek 

nem az volt a célja, hogy a fiúk setteket nyer-

jenek. hanem szokják meg a versenyzést, tanul-

janak meg küzdeni, legyen meg a szükséges álló-

képességük és- mutassák be, mit tudnak. És talán 

éppen ennek az utolsó szempontnak kellett volna 

a legfontosabbnak lennie. Sajnos, a versenyeken 

senki sem volt jelen, aki az egyes csapatok küz-
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<lcllilét végignézte és megállapította volna, kikből 

lehetne jó játékost formálni. 

Egészen kétségtelen, hogy van stílusos, szép 

játék és van hasznos játék. Az első csoportba 

tartozók inkább arra törekszenek, hogy szépen és 

komolyan játsszanak, a második csoportnak sok-

kal több tagja van és ezek azon vannak, hogy 

mindenáron győzzenek. Már mostan kétségtelenül 

a stílusos játékosokat kell alaposan kiképezni, 

hogy igy a hasznosan játszókat ne csak stílusban, 

de pontokban is fölülmúlják. 

Sok tennisa-verseny van az országban, ezeket 

végigszemlélni nem kis feladat, mégis a Tennisz-

Szövetségnek meg kell találnia a módját, hogy 

minden egyes versenyzőt bizonyos időközökben 

ellenőrizzen egy kiküldött szakértő út ján, és ha 

valahol felbukkan egy tehetség, azt rögtön mun-

kába kell venni. 

A magyar színeknek a világ ranglistáján igen 

előkelő helyet küzdöttek ki reprezentánsaink, ezt 

megtartani csak úgy lehet, ha mindent elköve-

tünk, hogy a fiatal nemzedék tehetséges tagjait 

megtaláljuk és komolyan kiképezzük. 

(jlatz Ernő. 

Szeptemberi levél Wimbledonból 
Winbledon, szeptember. 

A füvespálya szezonja befejezés felé közeledik 

s érdekes, hogy itt Wimbledonban tradieiós szo-

kás Nagy-Brittania junior teniszbajnokságaival 

befejezni a versenyévadot. Az idén nemcsak re-

kordszámú fiú és leány pályázott a bajnoki címért, 

de az ifjúság teniszküzdelmeinek hatalmas s igen 

előkelő közönség volt a szemtanuja is. Ezt az 

All England Club által megrendezésre kerülő an-

gol ifjúsági bajnoki versenyt rendszerint a 

Quren's Club nagyszabású ifjúsági versenye 

szokta megelőzni. Az idén is így volt, sőt az idén 

Betty Nuthall if jú öccse, •/. IV. Nuthall győzedel-

meskedett mindkét versenyben. Az angol ifjúsági 

bajnokságban, mely három forduló megrendezés? 

után jutott csak elődöntőhöz, Nuthall az elődöntő-

ben P. R. Aitkent verte meg 6:3. 6:8 és 6:4-re. 

majd a döntőben 6:1. 6:4-re győzött. A. 8. C. Hul-
lonnal szemben. 

A leányok bajnokságában ez idén miss M. C. 
Seri ven, egy rendkívül bájos, 15 éves leányka let' 

a győztes. Ebben a versenyszámban is nagyon sek 

induló volt. Miss Seriven a döntőben miss P. 
liust ellen 6:1, 6:3-ra győzött. 

Szepteml>erl>en azonban még ><>k nagy verseny 

került Angliában lebonyolításra. Különösen meg-

említésre méltó az eastbournei verseny, melyet a 

Devonshire Parkban bonyolítottak le. Itt is annyi 

induló volt. hogy összesen 1404 mérkőzést, kellejt 
a versenyrendezőségnek megrendeznie. A férfi ló-

versenyben, mely Dél-Anglia bajnoka címért folyt, 

az uj-zélandi E. 1). Andrews lett a győztes. Az elő-

döntőben Nigel Sharpé ellen győzött 6:3, 6:2 

eredménnyel, majd a döntőben a vöröshajú s szem-

üveges H. K. Lesterrel került szembe. Igen érdek-

feszítő küzdelem volt ez, mert 6:4, 3:6 után, az 

utolsó szettben Andrews már 4:l-re vezetett, mi-

kor Lesternek sikerült kiegyenlítenie. Az újzé-

landi azonban a következő két gamet megszerezte 

magánaíTs így ezzel megnyerte ti bajnokságot is. 

A hölgyek bajnokságában miss E. 4 . Goldsack, 

miss Gwen Sterry. miss Sandison (India bajnok-

nője) és miss Joan Redley jutott az utolsó négy 

közé. Az indiai bajnoknő, aki már nagyon meg-

szokta a Szigetország klímáját, 6:0, 2:<S, 6:4 te 

győzött Joan Redley ellen, míg Goldsack kisasz-

szony 6:3, 6:3 eredménnyel verte meg Gwen Ster-
ryt. A döntő igen küzdelmes volt. Az indiai miss 
Sandison előzőleg nem kevesebb, mini hat tour-
noiban győzött s így szemmel látható fáradsággal 

vette fel a harcot miss Goldsack elen. Az első szet-

tet miss Goldsack nyerte 8:6-ra, a második szett 

viszont miss Sandisoné lett (2:6). a döntő szett-

len azután miss Sandison túlfáradtnak mutatko-
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zott s így miss Goldsack-ké lett a győzelem (8:tt, 

2:6, 6:3). 

Andrews és Sharpé győztek Lester s Pefers 
ellen a férfipárosban (3—6. 6—2, 10—8). A női 

páros bajnokság miss Harvey és miss P. E. Mud-
fordé lett, kik 6—3, 6—4-re a miss 0. H. Manser 
s miss Tyrrel-pStt verték meg, végül R. Miki és 

miss Mudforcl győztek a verseny párosban, hol a 

döntőben Sharpét és miss Heeleyt sikerült legyőz-

niük (8—6. 6—3). Ugyanitt még Anglia veterán-
bajnoksága is lebonyolítást nyert. Rendkívül so-
kan indultak az angol rel erán-tenniszezők közül eb-
ben a bajnokságban s régül is C. 0. Tuckey győ-
zött a fii éves G. Greville ellen 0—3, .5—7. fí—i 
eredménnyel. 

•a 

vitéz Szántó László és Petri Lajos, 
az otd-boy verseny 3-ik és 2-ik helyezettjei. 

Kertész csapatdöntö. Kirchmayr, Szenthey, 
Silbersdorf, Krepuska. 

Dr. Hegyessy László amateur felv. 

Végül meg szeretnénk említeni pár szóban a 

Kent-grófság partjain a napokban lebonyolításra 

került tenniszverSenyeket is. Hythe város csodás 

fekvésű tennizspályáin igen nagy vetélkedés folyt 

az elsőségért. Itt •). G. G. Lysagh t győzőt öt a férfi-

fő verseny beii . //. VI'. Standring ellen 7—5, 6—2 

eredménnyel. (64 ind.). A hölgyek főversenyébeu 

miss M. Slaney lett a győztes miss E. Hemmant-
tal szemben (ti—3, 6—1). (78 induló.) A fértipá-

rost a II. Roper Barrett és L. .4. Godfree vete-
rán-pár nyerte meg 6—3, 6—-l-re J. Pennvriucik 
és jStandring ellen. Miss E. M. Dearman és miss 
0. L. Webb nyerték a női párost a miss Slaney 
és mrs. C. M. B. Marrioi-pár ellen (6—4. 7—5). 

végül pedig II. G. N. Carper és miss Dearman 
győzött a vegyespárcsban Standring - miss M. K. 
Payre ellen (6—4. 6—4). 

Wimbledonban. Eastourneban é> Hytliében 
szinte egyszerre, mindhárom helyen óriási érdek-

lődés mellett és szeptember utolsó napjaiban foly-

tak le a fent jelzett tenniszverscnyek. Angliában 

tehát ugyancsak lankadatlan érdeklődéssel hódol-

nak a teimiszsportnak. Kelemen Ernő. 

Visszapillantás a tátrai tenniszversenye 
A Kassai Sport Club és annak jelenlegi dísz-

elnöke, Fekete Béla tagadhatatlanul szerencsés 

eszmét öntöttek testbe akkor, amikor néhány 

évvel ezelőtt megalapították az ótátrafüredi évi 

nemzetközi tenniszversenyt, amelynek sikere úgy 

társadalmilag, mint sportbelileg évről-évre fej-

lődik és eljön az idő, amikor e szép sportese-

mény teljes, tökéletes sikeréről fogunk beszá-

molni. 

E sorok is a tátrai, immár messzeföldön hí-

res versenyek tökéletesedését óhajtják szolgálni. 

A verseny megrendezésénél a nagy körül-

tekintés és jóakarat mellett is tapasztalhattunk 

hiányokat. 

A nemzetközi mezőnynek nagy szépség-

hibája volt, hogy a kimagaslóan legjobb Menzel 

mellé a rendezőség nem tudott megfelelő 

ellenfelet megnyerni. A többi résztvevők — bár 

egész sereg nemzetközileg is jónevíi játé-

kost láthattunk — csupán a nemzetközi kö-

zépklasszis képviselői voltak. Ez a hiány 

bizonyára nem a rendezőségen mult. Kehr-

ling, aki az eddigi versenyek állandó díszét 

adta, hűtlen lett a Tátrához, mert a ma-

gaslati levegő gátolja képességei teljes ki-

fejtésében. Ezt láthattuk a tavalyi Kozeluh el-

leni döntő mérkőzésén, amikor a nagy Kehrling 
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csak árnyéka volt önmagának. Igy az ö távol-

létének meg van a megfelelő oka. Kozeluh tá-

volmaradását egyes beavatottak a tavalyi pezs-

gős mulatsággal hozták összefüggésbe. A férfi 

egyes mindenesetre sokat veszített érdekességé-

ből azáltal, hogy Menzelnek nem sikerült egyen-

rangú ellenfelet biztosítani. 

Maga a verseny lebonyolítása nem volt 

eléggé tervszerű és egységes. 

Nehezen lehetséges négy pályán egyszerre 

lebonyolítani a nemzetközi és a zárt versenye-

ket. Leghelyesebb talán az lenne a jövőben, ha 

az első napokon, még a nemzetközi számok meg-

kezdése előtt lejátszatnák a „csehszlovákiai 

magyarok" bajnokságát és így kerülne a sor a 

nagy eseményre, a nemzetközi versenyekre. Ez-

által az egész versenyben egy bizonyos cres-

cendo keletkeznék, amely a közönség fokozatos 

érdeklődésében is kifejezésre jutna. A nagysá-

gok játéka után sivár, szinte groteszk látvány 

egy-egy zártszám döntő mérkőzése. 

A messzeföldről összesereglett 163 játékos 

jogosan elvárhatta volna a rendezőségtől, hogy 

naponkint, egész napra szóló versenykiírást ké-

szítsen és ne kellessen minden egyes játékosnak 

kora reggeltől késő estig szakadatlanul a pá-

lyán strázsálni. Ne felejtsük el, hogy a tátrai 

verseny vonzóereje a sportbéli részen kívül 

maga a Tátra, amiből a versenyzők legnagyobb 

része éppen a beosztás, illetőleg benemosztás 

miatt semmit sem láthatott. Arról nem is besze-

lek, hogy nem minden játékos idegzete van 

arra berendezve, hogy állandóan a napon, vagy 

hidegben, készültségben legyen. 

A nemzetközi és a zárt számokon kívül ez-

idén először, kiírásra került egy másodosztályú 

férfi egyes verseny is. Ennek a lebonyolítása az 

eddigiekre még ráadásul, a rendelkezésre álló 

négy pályán teljességgel lehetetlen volt. Nem 

is játszottak ebből a számból a hivatalos ver-

senytartam alatt egyetlen mérkőzést sem. Igy 

aztán az történt, hogy a verseny befejezésé 

utáni napon játsszatták le azt a néhány mér-

kőzést, amihez még játékosok rendelkezésre ál-

lottak. Ezt a számot a „legkitartóbb" játékosok 

nyerték, t. i. azok, akik legtovább maradhattak 

ott. Ilyen kiírásnak és lebonyolításnak semmi 

értelme sincs és minden komolyságot és sport-

szerűséget nélkülöz. 

A hatalmas női mezőny élvezetes játékokat 

mutatott. Schréderné, Baumgarten, Hagenauer, 

Blanár, Gönczné, Lates, Merhaut, Grauss olyan 

társaság, amelyet a legnagyobb középeurópai 

versenyeken is ritkán látunk. A sok erős nő-

játékos a vegyespáros mérkőzéseket is színessé 

és élvezetessé tette. 

A verseny kellemetlen intermezzója volt a 

pozsonyi Klein Lászlóval történt incidens, aki 

a bírói szék elé vágta a rakettjét. Nem tudom, 

vájjon mindenkit kieiégített-e ennek az ügynek 
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egyszerű bocsánatkéréssel való elintézése? Még 

emlékezetünkben él ugyancsak Kleinnak egy in-

cidense, amely évekkel ezelőtt a kassai játéko-

sok megsértése miatt úgy nyert elintézést, hogy 

az összes számokban vissza kellett lépnie. A 

versenybizottság mindenesetre kínos helyzetben 

volt azért, mert Menzel partneréről volt szó és 

azt hiszem, közel járunk a valósághoz, ha azt 

állítjuk, hogy csupán ennek köszönheti az enyhe 

elintézést. A versenyrendezők kötelessége a za-

bolátlanságoknak gátat vetni, a tenniszsport 

egészséges fájáról a fattyuhajtásokat lenyírni, 

nehogy a labdarúgó pályák botrányai átplántá-

lódjanak. Ma, amikor a „meghívások" korát él-

jük, a versenyrendezők ezt igen könnyen meg-

tehetik és a megrögzött rendetlenkedöket a 

sportszerű szerénységre és a rendezőkkel és 

bírókkal szemben való köteles tiszteletre rá-

szoktathatják. 

A versenyen jelenlevő több versenyrendező 

megállapodott abban, hogy a jövő idény elején 

összejönnek és együttesen beszélik meg a ver-

senyrendezés és a „nagyságok" lekötésének 

módozatait. 

A „Csehszlovákiai Magyarok Bajnokságá"-

nak mezőnye erősen hiányos volt. Fáj az őszin-

teség, de meg kell állapítanunk, hogy ennek a 

versenynek a színvonala nem volt olyan, 

amilyennek látni szeretnénk. 

Nagyon sokan hiányoztak. Weidenhoffer Jó-

zsef megérdemelten nyerte a férfi egyest, bár 

helyzetét megkönnyítette, hogy Jellinek Miklós 

visszalépni kényszerült. A nagyszöllösi Grosz 

Manci volt a verseny legnagyobb meglepetése, 

de csak azok előtt, akik az ungvári versenyen 

nem látták, és eredményeiről, amelyekkel egész 

sereg jónevü versenyzőt győzött le élete első 

versenyén, — nem hallottak. A férfiak közül 

nélkülöztük a pozsonyi Weidenhoffer Bélát, a 

rimaszombati Jellinek Ernőt, a beregszászi Ker-

tészeket és Székely Pált, az ungvári Kerekest, 

Tomcsányit és Weimannt, a nők közül a po-

zsonyi Salamonnét és Kregár Danicát, az ung-

vári Lux Babát, Schmidtné Kerekes Verát, az 

eperjesi Páleschné Roleízek Dusit, a kassai 

Várnaynét és végül az ungvári Böhm Blankát, 

aki az ungvári verseny nemzetközi női egyesé-

ben megverte a bajnok Grosz Mancit. 

Reméljük, hogy ennek a versenynek a szín-

vonala évről-évre emelkedni fog, aminek első 

feltétele a „Csehszlovákiai Magyar Tennisz Szö-

vetség" mielőbbi megalakítása. 

Adózzunk valamennyien hálával azoknak, 

akik a tátrai verseny létrejöttén fáradoztak és 

kívánjuk, hogy munkájuk sikere az emberi 

hozzáértéssel és jóakarattal elérhető tökéletes-

ségig fokozódjék. 

Székely Gy. Levente 
Csehszlovákiai Magyar Testnevelő Szövetség 

Tennisz Szakbizottságának elnöke. 

„FLEET-FOOT" 
a l e g t ö k é l e t e s e b b t e n n i s z c i p ő 

O O D O O O O O O O O O O C 

o c o o o g o o o c o o o c 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

oooooooooooooo 

H I G I É N I K U S , T A R T Ó S ! 
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1. Felhívjuk azokat a tagegyesületeket, me-

lyek versenyük eredményeit- még nem küldöt-

tek be, hogy a részletes eredményeket postafor-

dultával küldjék líe a szövetség főtitkárának, 

mert az erőlista összeállításánál csak a bekül-

dő* r eredtnénvekre lehetünk tekintettel. 

2. Tekintettel arra. hogy az igazolások évente 

megújítandók. már most felkérjük a tagegyesü-

leteket. hogy 1930. évre igazolni kívánt ver-

senyzőiket már most jelentsék be. különösen 

azért, mivel a jövő évtől kezdve csakis az új 

egyesített arcképes igazolványok kerülnek ki-

adósra (szövetségi igazolás, vasúti igazolvány 

és vásárlási igazolvány). Most tehát már fény-

képek beküldése is szükséges minden egyes iga-

zéi! játékos részéről. Az ú j arcképes igazolvá-

nyok ára á 2.— P. mely összeg vidéki verseny-

játékosoknál a kerületek jövedelme. 

3. Értesítjük a tagegyesül eteket, hogy 

nagy anyagi áldozattal sikerült a fedett pá-

lyát az 1929—1930. téli idényre biztosítani. A 

pályák felszerelése most folyik és november 

1-től kezdve áll a tenniszezők rendelkezésére. 

Felhívjuk a tagegyesületeket, hogy a téli tré-

ningen résztvenni óhajtó versenyjátékosokat a 

szövetség főtitkáránál jelentsék be. Verseny-

játékosok részére a pálya használata egész 

idényre (november, december, január, február 

hó) 40.- - pengő. Egyébként a pályák mérsé-

kelt órabár mellett állanak a közönség rendel-

kezésére. 

4. Több egyesület már most- bejelentette igé-

nyét a vándortrénernek jövő évi működésére és 

ezért felkérjük a vidéki egyesületeket, szíves-

kedjenek már most bejelenteni, hogy mikor 

óhajtják a szövetségi vándortréner működéjét 

igénybe venni. 

.r). Felhívjuk a tagegyesületeket, hogy az 

1930 évben rendezni szándékolt versenyeket a 

terminusok egyeztetése végett már ino*t beje-

leniéin szíveskedjenek. 

(i. Felkérjük a vidéki kerületi előadókat, 

hogy a kerületi intézőbizottságok névsorát bé-

kül leni szíveskedjenek, hogy ily módon 1929— 

30 évre, a szövetségi versenyekre érvényes iga-

zolványukat részükre kiállíthassuk. 

..ím. immiiim 

Szent Imre kollégiumok egymás ellen. A Bu-
dai Szent Imre kollégium tenniszcsapata klubközi 
mérkőzés keretében 7:2 arányban verte a Pesti 
Szent Imre kollégium csapatát. Részletek: Göll-
ner (B.)—Körmendy (P.) 0:2, 0:4; Lakner (B.)— 
Dabasi (P.) 0:3, 7:5: Briglevio. (B.)—Wittmann 
(P.) 3:0, 0:2, 8:1; Horváth (B.)—Spilkó (P.) 
0:2, 7:5; Gnádig (P.)—Póra (B.) 0:4, 0:4; Am-
mer (B.)—Witzl (P.) 0:1, 0:2; Briglevite, Göll-
ner (B.)—Körmendy, Spilkó (P.) 0:3, 0:2; l)a-
bn-i, Wittmann (P.)—Horváth. Lakner (B.) 3:0. 
P:7. 7:5; Póra, Sehwentner (B.)—Gniidig, Witzl 
( ? . ) 0:8. 8:0, 0:0. 

Épitési K E N D E S Á N D O R 
és egyéb ingatlan kölcsönök Vilmos császár-út 74. 

kedvező törlesztési feltételek mellett Telefon: Lipót 900—60. 
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CrémanfRosé 
Transylvania sec 

Belföldi hírek 
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A KISOK vezetősége átérezve a teunisz-sport 
nagy népszerűségét és a középiskolai ifjúságnak 
nagy szeretetét ezen sport-ág iránt, megrendezte 
a Davis-Cup mintájára a K ISOK csapatversenyét. 
Igen szép számmal képviselték magukat egyes in-
tézetek ezen nemes vetélkedésben s nem kevesebb, 
mint 15 iskola indította csapatát. A mérkőzése-
ki n. melyeknek gyors és sportszerű lebonyolítása 
Tihanyi Béla vezető-tanár érdeme, több ízben 
megjelent dr. Lil>er Béla min. biztos, Neidenbaeh 
Emil ü. v. igazgató, valamint Krompaszky Miksa 
főigazgató is. A 15 intézet közül az elődöntőkre 
a Berzsenyi rg.. Tanárképző gmn.. Bolyai r. és a 
Széchenyi rg. képesítették magukat. A döntőben 
a Berzsenyi rg. csapata győzedelmeskedett a Szé-
chenyi rg. ellen. 

A döntő eredményei: Veszi (B.)—Sehramek 
(Sz.) 0:0, 6:1; Kertész (B.)—Steinmetz (Sz.) 4:0. 
3:6; Berzsenyi páros—Széchenyi páros 0:2. 0:2: 
Kertész (B.)—Sehramek (Sz.) 0:3,0:4: Vészi (B.) 

— Steinmetz (Sz.) 0:2. 4:0, 0:3. 
A mérkőzések folyamán szép játékukkal kitűn-

tek Vészi és Kertész (Berzsenyi rg.), Steinmetz 
(Széchenyi rg.). Roehsroeh és Hesp (Bolyai rg.). 

Leányok tenniszversenye. 

A középiskolai fiúk tenni az verseny ével parallel 
bonyolította le a Központ a leányok versenyét-
Amilyen örömmel konstatáltuk a fiúknál a ten-
niszjáték erős nivóemelkedését, éppen olyan saj-
nálattal láttuk a leányoknál a stagnálást. Az 
egyes verseny eredménye: 1. Záborszky Ella (Rás-
kai L. lg.). 2. Petri Éva (Szilágyi Erzsébet lg.). 
3. Gergely Eva (Ráskai Lea lg.). 

A kecskeméti gróf Tisza István református 
reálgimnázium „Tisza István Sportköre" az ősz 
folyamán rendezte meg Kecskemét város középis-
kolai tennisz-bajnokságát, mely igen szép sikerrel 
zárult. Férfi egyesben 24. férfi párosban 12 pár 
nevező volt. — Férfi egyesben Kecskemét város 
középiskolai bajnoka: Riedt István (keresk. ísk.), 
II . Gerbe László (kath. ginin.), I I I . Schmogrovits 
Ernő (ref. koll.). IV. Szemerey Tibor (ref. koll,). 

— Férfi párosban Kecskemét város középiskolai 
bajnoka: Riedl—Dragulovich (keresk. isk.) pár, 
II. Gerber—Bakkay (kath. gimu.) pár. I I I . Smo-

govits—Szemerey (ref. koll.) pár és Tóth—Kardos 
(ref. koll.). A nagy verseny sikeres és sima le-
bonyolítása Szemerey Tibor szakosztály elnök 
érdeme. 

A soproni állami reáliskola ,.Turul" Sportköre 
1929. sízeptember 28. és 29-én tartotta meg játék-
szakosztályi tagok részére intézeti tenniszverse-
nyét az alábbi eredménnyel: Egyesben: 1. Tascli 
Ottó VI I . o., 2. Rosenberg Mihály V I I I . o., 3. 
Sehwarz Fái VII . o., — Párosban: Tascli Ottó— 
Thuzner Mihály VI I . o., 2. Sehwarz Pál—IIolz-
sehuster Gyula VI I . o. — Egyes: 14—16 évesek 
részére: 1. Schwartz Ignác IV. o., 2. Thuzner 
János I I I . o. 

Budapest csapata november hó 8—-10-én mér-
kőzik Stockholmban a város válogatottjai ellen, 
természetesen fedett pályán. A magyar csapatot 
Kehrling és Aschner képviselik, mig a svédek 
összeállítása egyenlőre bizonytalan. 

November hó 3-án. est.o 9 órakor tartja ü n-
n e p i v a c s o r á j á t a MAC tennisz-osztál.va 
az Astoria-szállóban. 

Takáts Imrét, a népszerű „fatyaaf megope-
rálták. A műtét jól sikerült s vakbél-bántalmai. 
mik eddig gyakran gátolták sikeres szereplésé-
ben, ezzel megszűntek. Kedélye megmaradt a régi, 
tehát — jó! Tenniszéletünk számos tagja járul 
betegágyához jó kívánalmaival, amihez mi i-
őszinte szívvel csatlakozunk. 

A Moktár 1929. évi tenniszcsapat bajnoksága 

A Bankliga teniszcsapat bajnokságában négy 

csapat vett részt. A körmérkőzéseket most fejez-

ték be s azokból a Moktár csapata került ki győz-

tesen. A győztes csapat tagjai: Zsoldos Jenő, 

Dittrich Aladár, Sehummer Aranka. A második 

helyet a Pénzintézeti Központ: C'sanády István, 

Fiala Ottó, Buják Erzsi és Mengele. Margit össze-

állítása csapata foglalta el. Harmadik a tavalyi 

bajnok: Hitelbank (dr. Szentey Miklós. Surányi 

Miklós és Iíauser Paula) lett. 

A győztes Moktár egyszersmind az „Angerer-

vándordij" 1929. évi védője is lett. 

\ Moktár és a I'énzii tézeti Központ közt le-

folyt döntőmérkőzés eredménye: Zsoldos (Mok-

tár)—Csanády (P. K.) 6:0, 6:2; Fiala (P. K.)— 

Dittrich (Moktár) 6:3, 6:0; Sehummer Aranka 

(Moktár)—Buják Erzsi (P. K.) 6:3. 6:3; Zsoldos 

—Dittrich (Moktár) — Csanády—Fiala (P. K.) 

7:5.8:6; Zsoldos—Sehummer Aranka (Moktár) — 

Csanády—Mengele Margit (P-K.) 6:4. 6:4. Vég-

eredmény: 4:1 a Moktár javára. 

Az olasz szövetség mély sajnálattal tudomásul 
vette a MOLSz. lemondását az idei magyar-olasz mér-
kőzést illetőleg. A bolognai verseny helyett már most 
kérik a mérkőzés jövő esztendőre való lekötését, mely-
nek színhelye azonban egy olasz város legyen. A ma-
gyar szövetség az olaszok kérését minden bizonnyal 
teljesíteni fogja. 

A Dreher-Maul csokoládégyár tenniszversenye: 
Férfi egyes: 1. Pfeiler Géza. 2. Vajner Antal. 3. Galli 
János. (Döntő: 6:2, 6:1.) Női egyes: 1. Pfeiler Márta. 
2. Kloss Ica. 3. Vörös Margit. (Döntő: 6:4, 6:0) 
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Férfi páros: 1. Pfeiler G.—Vajner. 2. Kozmák—Tóth. 
3. Galli—Nagy. (Döntő: 6:2, 6:3). Vegyes páros: 
1. Pfeiler M.—Vajner. 2. Kloss— Pfeiler G. 3. Vörös— 
Galli. (Döntő: 6:3, 6:4). 

Dreher-Maut—Lámpagyár 5:1. Pfeiler M.—Tóth 
6:0, 6:3; Kloss—Béhm 3:6, 6:3, 7:5; Pfeiler G.—Tóth 
I. 1:6, 3:6; Vajner—Sárközi 6:4, 6:1; Kloss, Pfeiler— 
Tóth, Tóth 2:6, 6:2, 6:3; Pfeiler, Vajner—Béhm, 
Hegedűs 6:2, 6:2. 

Astoria—Dreher-Maut 6:3. Forgács S.—Pfeiler M. 
6:2, 6:2; Balázsné—Kloss 6:2, 9:7; Goldschmid— 
Pfeiler 4:6, 6:4, 6:3; Shaffer—Vajner 6:4, 3:6, 3:6; 
Goldschmid—Vajner 6:3, 2:6, 6:4; Shaffer—Vajner 
7:5, 4:6, 4:6; Balázsné, Kemény—Kloss, Pfeiler G. 
6:4, 3:6, 4:6; Forgács, Shaffer—Pfeiler M., Vajner 
6:2, 8:6; Balázsné, Forgács—Kloss, Pfeiler 4:6, 6:3. 

Külföldi hírek 
HIIIIIIIIMIIHIIIIIIIIIIIiniillllllllinTlíl ííí lllll I H I H I H I lllllll II H I H I H I lllll H I H I H I lllll 

Kozeluh és Schneider Pepi. Kozeluh Károly ame-
rika professzionista bajnokságában 6:4, 6:4, 4:6, 4:6, 
7:5 arányban győzött állandó vetélytársa, Richards 
ellen. Ennek a mérkőzésnek érdekessége, hogy a döntő 
szettben Richards már 4:0-ra vezetett s Kozeluh sa-
ját állítása szerint győzelmét csak a nálunk jól ismert 
s a Hungáriában szerepelt bécsi futballistának, Schnei-
der Pepinek köszönheti. A népszerű „Pepi", ki a nagy 
mérkőzésen jelen volt, természetesen volt futballista-
társának drukkolt, s midőn már majdnem veszendőbe 
ment a mérkőzés, sikerült lelkes buzdításával Koze-
luhba új erőt öntenie. — A férfi párost Kozeluh és 
Richards 5:7, 6:1, 6:3, 6:1 arányban nyerték H. Kin-
sey és W. Johnson ellen. 

Párishan, a Porée-serleg döntőjében Borotra 7:5, 
6:3, 9:7-re győzött Bonssus ellen. Ugyanott Mme 
Mathien legyőzte Friedlebennét 7:5, 6:3-ra. 

Borotra. 

Franciaország—Anglia fedettpálya mérkőzés 10:5. 
A londoni Queens Club-ban, a nálunk még annyira 
nélkülözött modern, szép fedettpályán került a mér-
kőzés lejátszásra, melynek főérdekessége a London-
ban színpadon fellépő Tildén szereplése volt. Az 
összfigyelem természetesen a Tildén—Borotra mér-
kőzés felé irányult, melyen a „repülő Bask" csak igen 
kis arányú győzelmet tudott aratni 10:8, 9:7 arány-

ban. Érdekesebb eredmények: Tildén—Boussus 2:6, 
6:3, 6:3; Boussus, de Buselet—Tildén, Spence 6:4, 
6:4; Borotra, Glasser—Tildén, Spence .6:8, 3:6, 6:1; 
Borotra másodszor verte most meg Tildent fedett-
pályán. Régi riválisát először 1926 februárjában 
győzte le New-Yorkban. Borotra eredményei általá-
ban fedettpályán jobbak, ami főképpen a kemény-
talajú deszkapályákon nagyszerűen érvényesülő háló-
játékának tulajdonítható. 

Borotra mosolyog. 

Anglia 1929. évi fedettpálya bajnoka Borotra, ki 
a döntőben a Wimbledonban Morpurgó ellen győztes 
Sharpe-t győzte le 7:5, 6:2, 6:2-re. — Elődöntők: 
Borotra—Peters 6:2, 6:1; Sharpé—Crole-Rees 7:5, 
6:1, 6:0; Tildén nem indult. — A női egyes-1 Mrs. 
Michell nyerte Miss Ridley ellen 6:4, 6:4 arányban. 

A franciák csapata, mely ugyan nem kimondottan 
legerősebb együttesük, érzékeny veszteséget szenve-
dett Japán csapatától. Cochet és társai úgylátszik nem 
szokták meg elég hamar az éghajlati változást, vagy 
pedig a hosszú út fáradalmai juttatták őket ily nagy 
hátrányba. Tény az, hogy ez az eredmény Európában 
nent jöhetett volna létre. A 4:1 arányban végződött 
mérkőzés részletes eredményei: Harada (J.)—Cochet 
(Fr.) 6:3, 6:2; Sato (J.)—Brugnon (Fr.) 9:7, 4:6, 
11:9. A párost a franciák (Cochet, Brugnon) nyerték 
6:3, 7:5, 6:1 arányban a japán (Chimzu, Fakuda) 
kettős ellen. Rodelt (Fr.) azonban vereséget szenve-
dett Haradától, valamint Landry (Fr.) Hajime 
Makino-tól. 

Ausztrália 1930-ban újból indítja csapatát a Davis-
Cup-ért folytatott küzdelemben, egyelőre azonban még 
bizonytalan, hogy az európai vagy amerikai zónában. 

Svédország—Dánia fedettpálya-mérközés lesz nov. 
16-án és 17-én Kopenhágában. 

Spanyolországban úgylátszik most van a főszezon. 
A csehek látogatása után október 25—27-ig Olasz-
ország csapata látogat el Barcelonába a Serventi de 
Stefani, Bonzi, Del Bono és valószínűleg Morpurgó 
együttessel. 

Az Echó de Paris-nak a versenye, amelyet, a 
francia szövetség által még nem igazolt játékosok 
részére írt ki. befejeződött. Ezernyolcszáz rekord-
nevezés érkezett be, mely közül győztesekként az 
itt felsoroltak kerültek ki: Férfi egyes, 18 éven 
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fölüliek részére: Deldique—Guillemot 12:10, 1:6, 
6:4. Férfi egyes, 15-től 18 évig: Druon—Graeve 
6:1, 6—2. Férfi egyes, 15 éven aluliak számára: 
Cail laux—Barrompierre 6:3, 6:4. Old boyok ré-
szére: de Viseose—Albinét 6:0, 6:1. Hölgyek ver-
senye, tizennyolc éven fölüliek részére: Lafarque— 
Hembert 9:7, 6—2; 15—18 évesig Fongére— 
Perrdau 2:6, 6:4, 6:2. Tizenötéven aluliak győz-
tese Franc—Beamiien—Tugendhat 6:2, 6:1; 
Franciaországban a verseny kiírás szerint nincsen 
idős hölgy, azért nem íratott ki ezen versenyszám. 

Franciaországnak és l'árisnak ig katonatiszti 
bajnoka a Glasser lett, aki az előbbi döntőjében de 
Périe-t verte 6:2, 6:2, 8:6-ra, mig Páris város 
bajnokságában Girand—Jordan-t utasította a 

második helyre 6:2, 6:3, 6:0-ás score-val. 
* 

Németország if júsági bajnokságai is lezajlot-
tak. Igen érdekesen, először is kerületenként 
mérkőztek, majd a 48 férfi győztes és a 32 leány 
kerültek egymással szembe Weimarban. Eredmé-
nyek: Fcrf i egyes: az utolsó nyolc Lund—Pol lak 
3:6, 6:1, 4:2 n. o.; Pietzner—Deter 6:1, 6:0; 
Schwenker—Ball 6:0, 6:0; Blauin—Hil lmer 6:1. 
6:3. Elődöntő: Lund—Piatzner 6:4, 6:3; Schwen-
ker—Blaum 3—6, 6:3, 6—4. Döntő : Lund— 
Schwenker 6:3, 8:6. A bajnok már másodszor 
védte a bajnokságát. Érdekes megemlíteni, hogy 
a harmadik helyre került Pietzner, a két osztrák 
juniort verte ki a további küzdelemből, Kinzelt 
(6:1, 6:2) és Bawarovsekit (6:3, 6:2). Női egyes: 
az utolsó nyolc Ho r n—Ha f f 6:4, 6:0;Enger— 
Sussmann 6:2, 6:2; Sander—Lorentz 6:0; 6:4; 
Fischer—Schmidt 6:3, 6:1. Elődöntő: Horn—En-
ger 6:1, 7:5; Sander—Fischer 6:1, 3:6, 7:5. 
Döntő : Sander—Horn 6:3, 7:5. A bajnoknő, ki 
szintén másodszor védi a bajnokságot, nagyszerű 
tskt ikai érzékének köszönheti győzelmét.. Úgyszól-
ván baehand nélküli játékkal vívta ki a sikert. 
Érdekes megemlíteni, hogy junior vegyes páros 

lajm.l 'ága a németeknek nini-. 
* 

Az angol szövetség minden évben engedélyez 
egy amatőr-profi mérkőzést. Iiz idén az amatőrök 
győztek 6:3-ra, dacára a jónevü profiknak. Ered-
mények: l'eters—Maskell 6:1, 4:6. 7:5; Lester— 
Dear 6:3, 1:6, 1:6; Dávid—Read 6:1, 7:9, 2:6; 
Harr is—Jeffery 8:6. 4:6, 6:4; Chamberlain— 
I'earce 6:2, 6:2; Harrisou—Kelly 4:6, 6:2. 6:3; 
Lester. Peters—Dear, Jeffery 6:4. 7:5; Dávid. 
Harris—Maskell. Read 6:4, í :6. 1:6; Chamber-
lain, llarrisson—Pearce. Kelly 6:4. 6:4. Az elől 
állók az amatőrök. 

Egyike a legjobban sikerült őszi versenyeknek 
volt a Baden-Baden-i verseny. A francia első 
klasszis emberei Boussus, de Buzelet Ihurneyesen. 
Mathieu asszony adták a nemzetközi jellegét. A 
német él-játékosok közül Froitzheim, dr. Buss. 
Friedleben küzdöttek a sikerért. Férf i egyes: a 
sorsolás véletlenje folytán Froitzheim már a má-
sodik fordulóban Boussus-vel találkozott. Az első 
szettet biztosan nyeri a német 6:3-ra, a második 
szettben a francia vezet és már gém lapdája van a 
második játékban, mikor egy vonalbírói tévedés 
megfosztja a gémétől és feladja a küzdelmet 
6:l-re. — Elődöntő: Froitzheim—Heidenreich 
6:1, 6:4; de Buzelet, — Dr. Buss 3:6, 6:2, 6:3. 
Egyike a legszebb küzdelme a versenynek. — 
Döntő: De Buzelet—Froitzheim 6:2, 0:U, 2:6. 
6:3, w. o.; Froitzheim elutazása miatt vissza lép. 
Női egyesben egymást követték az érdekesebbnél-
érdekesebb mérkőzések. Friedlebenné 6:1, 6:l-re 
g. o/.i le Bari-iar k. a.-t. Reznieek csak liáron 

SíZett-ben győz az i f jú Horn ellen 6:0, 2:6, 6:1. — 
Elődöntő: Mat th ien—Richter—Weitermann 6:1, 
1:6. Friedleben—Reznieek 10:8, 6:8, w. o. A né-
niét bajnoknő, aki az egész versenyt indiszponál-
tan küzdötte végig, kimerültség miatt visszalép. 
— Döntő: Mathieuné—Friedlebenné 7:5. 6:2. A 
német hölgy kissé elfogódottan kezd és bizonyta-
lankodik. Bátrabb fellépésével nehéz három játé-
kos küzdelemre szoríthatta volna a francia baj-
noknőt. 

Egyéb eredmények: Férf i páros. Elődöntő: 
Dr. buss, Thurnayesen—i íoitzheim, Kreutzer 
8:6, 6:2; Boussus, de Bouzelet—Lorenz. Heiden-
reich 6:1, 7:5. Döntő : Bov. sus de Bouzelet—tir. 
Buss, Thurneyssen 6:3, 6:1, 6:2. Női páros elő-
döntő: Fiietllebenné, Keznieekné—Wedel, Wenges 
6:1, 6:1. Mathieu—Barbier. Richter—Weiher-
mann, Horn 6:4, 7:5. Döntő: Mathieu. Barbier — 
Friedleben, v. Reznieek 6:3. 6:4. —Vegyes páro» 
délnémetország bajnokságáért. Elődöntő: Rezni-
eek, Boussus—Barbier, Thurnayesen 6:3,6:8.6:2. 
Fiicdlebeu, de Bouzelet—Mathieu, dr. Buss 6:2, 
5:7,6:0. — Döntő: Friedleben, de Bouzelet—Rez-
nieek. Boussus 6:3, 2:6. 6:4. 

* 
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Magyarország golfbajnoksága 
(Folytatás.) 

A mult számunkban röviden leközöltük a 
svábhegyi nagysikerű verseny összes eredmé-
nyeit, de nem volt elegendő terünk ahhoz, hogy 
a bajnokságokon kívül a többi versenyszámokat 
is részletesen méltassuk. A bajnokságokon és 
Gara Illés emlékversenyen, mint a bajnokságok 

[ . ; 

Baumgarten Albert (M. G. C.J. 

elömérközésén kívül, még négy handicapszám 
került döntésre a nemzetközi meetingen, ú. m. 
a Gara Illés handicap, a gr. Zichy Kázmérné 
vándordíj, egy Bogey handicap és egy vegyes 
páros Grave—Yard handicap. A versenyek 
startjánál a M. G.C. teljes gárdája mellett öröm-
mel üdvözöltük a bécsi Wiener Golf Club és az 
International Country Club játékosait, akiknek 
megjelenése ismét szorosabbra fűzte a két 

város golfozóinak immár évtizedes meleg sport-
barátságát. 

A küzdelmek sorát a Gara Illés handicap-
verseny nyitotta meg. A 36 lyukas Medal-Play-t 
24 hancapszámon aluli játékosok részére ezúttal 
első ízben írta ki a verseny rendezősége. Az 
újítás sikerültnek és termékenynek bizonyult, 
mert a másodklasszishoz tartozó versenyzők 
örömmel ragadták meg az alkalmat, hogy az 
erőviszonyok kiegyenlítésének segítségével egy 
egész napos verseny keretében erőiket a leg-
jobbakkal összemérjék. Az urak csoportjában a 
népszerű gr. Zichy Kázmér gróf került ki győz-
tesen 142 nettó ütésszámmal s győzelme álta-
lános örömet keltett. Utána két ütéssel báró 
Matlarassy-Beck Gyula következett, aki a dél-
utáni fordulóban kijátszott pompás körével érte 
el előkelő helyezését, dr. Kovács Jenő és dr. 
Seenger Gyula 145 ütéssel holtversenyben a 
harmadik helyet foglalták el. A hölgyek csoport-
jában bécsi játékosnő Mária Wolf úrhölgy győ-
zött. Biztos és egyenletes igazi handicapjátékos, 
aki a rendes score-ját minden körülmények kö-
zött kijátssza s győzelme mindenképen megér-
demelt volt. A második helyért Tóthváradyné 
báró Madarassy-Beck Marietta, a bécsi Elis-
senné és Farkas Lajosné úrhölgyek hármas 
holtverseny után új küzdelmet vívtak, amelyből 
Farkas Lajosné úrhölgy — legjobb formáját 
játszva — került ki győztesen. 

Versenyek legnépszerűbb száma kétségtele-
nül a gr. Zichy Kázmérné által alapított s ezút-
tal elsőízben kiírt vándordíj volt. A kitűnő 
sportlady nagyszerű sportérzékkel oly módon 
állapította meg az értékes ezüstserleg végleges 
megnyersésének feltételeit, amely a legnagyobb 
mértékben ösztönzőleg hat a golfsport újon-
caira, hogy játékerejüket fejlesszék. Az ered-
mény úgy a díjaspiránsok gondos készülődésé-
ben, mint a starthoz állók record számában már 
az első alkalommal teljes mértékben megnyilat-
kozott. A 32 indulóval startoló Match-Play ter-
mészetesen bővelkedett meglepetésekben, egy-
egy váratlan győzelemben titkolt formák kerül-
tek napfényre s favorittok véreztek el már az 
első fordulókban. A harmadik forduló után Mrs 
Morgan és dr. Doroghy Ervinné úrhölgyek, 
Helvey Elek és Baumgarten Albert qualifikál-
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ták magukat az elődöntőre. Doroghyné úrhölgy 

játéka a verseny egyik meglepetése volt. Há-

rom ellenfelét verve került az elődöntőbe, ahol 

csak erős küzdelem után vesztett az igen szépen 

játszó és kissé túlhandicapelt Mrs Morgan ellen. 

Helvey Elek az első kilenc lyuk után még vezet 

a magyar golfsport ifjú reménysége Baumgarten 

Albert ellen, a match vége felé azonban több 

hibát csinál, s végül erős küzdelem után a 19-ik 

lyukon verve marad. A döntőben Baumgarten 

Dr. Garay Kálmán, a Magyar Golf Club titkára 
és Goodwillie angol tréner. 

Albert biztosan győz Mrs Morgan ellen 5:4 

arányban, igazolva azokat, akik ennek a kivéte-

les tehetséggel és nagyszerű golftemperamen-

tummal megáldott gyerekifjúnak nagy golf-

karriert jósolnak. 

A Bogey handicap 34 indulót állított start-

hoz. Az urak csoportjában a nagyon tehetséges 

és jó idegekkel versenyző Wahl Rudolf győ-

zött 3 up. Reményteljes játékos, aki még szép 

eredményeket érhet el, különösen, ha több gon-

fordít stílusának javítására. A második helyen 

holtversenyben dr. Zsigmondy Jenő és dr. Witt-

mann Ernő végeztek. Dr. Zsigmondy az egész 

meetingen csak itt játszotta ki rendes formáját. 

Pedig ő volt az, akit a bajnoki számokban 

sokan a meglepetés emberének tartottak. Re-

méljük, legközelebb be fogja váltani a benne 

bízók reménységeit, ü r . Wittmann régi biztos 

játékos, jó helyezését föltétlenül megérdemelte. 

Anök csoportjában a fiatal Baumgarten Carla 

bizonyította be ismét nagy tehetségét és fej-

lődőképességét. A versenyző 4 up. nyerte, ami-

nek következménye persze szigorú handicap-

leszállítás lett. Farkas Lajosné úrhölgy ezúttal 

úgy látszik a második díjak megnyerésére kon-

centrálta játékerejét. Egyébként a versenyek 

alatt fokozatosan javult s elérte eddigi legjobb 

formáját. Ha le tudna szokni a túlhosszú 

svingröl, méltó ellenfele lehetne a legjobbak-

nak. Cartierné gr. Almássy Jaqueline úrhölgy a 

harmadik helyet foglalta el. 

A népszerű vegyes páros Gravc-Yard handi-
cap volt a versenyek utolsó száma. Általában 

a kitűnően összeszokott Baumgarten Carla— 

Minder Frigyes pár győzelmét várták és sokáig 

úgy látszott, hogy a tippelőknek igazuk lesz, 

mert a tizennyolc lyuk befejezése után a favorit 

párnak még két ütés tartaléka volt. Az utolsó-

nak induló Mrs Morgan—dr. Seenger Gyula pár 

azonban meghiusítja a már biztosnak vélt győ-

zelmet, mert a tizennyolc lyuk után 5 ütés tar-

talékkal indulva, az egyes green előtt végez s 

ezzel nyeri a versenyt. A harmadik hely a Ra-

kovszky Istvánné—báró Madarassy-Beck Gyula 

páré lesz. 

A versenyt a szokásos díjkiosztás követte, 

amely alkalommal gr. Zichy Kázmérné úrhölgy 

nyújtotta át a díjakat a győzteseknek és helye-

zetteknek. 

f j 

Gróf Zichy Kázmér (M. G. C.). 
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Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

K E H R L I N G B É L A 
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