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DUNLOP 
tenníszlabda 

a magyar versenyek 
kiválasztott labdája 

A LACOSTE által 
szerkesztett 

Dunlop 
tenníszgép 

kapható 
mar! 
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WÜNN1SI ÉS I01V 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 

BUDAPEST, I , PAULER-U. 18 
Telefon : 5 0 9 - 1 0 . 

Felelős szerkesztő 

K E H R L I N G B É L A 
Helyettes szerkesztő 

V Á S Á R H E L Y I L. J E N Ő 

MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZER 
minden 2-dik ós 4-dik szombaton . 

Egész évre 
Fel é»re 

Előfizetési di 
20 pengő 
10 pengő 

A M A G Y A R O R S Z Á G O S L A W N T E N N I S Z S Z Ö V E T S É G H I V A T A L O S L A P J A 

Lapunk tenniszversenyt rendezett a Magyar 
Athlétikai Clubbal karöltve októberben Lillafüre-
den. Halter Béla volt a gondolat apja s mi, a 
szerkesztőség többi tagjai, nem igen bíztunk 
egy októberi verseny sikerében. Nem lett iga-
zunk s a nem várt hatalmas siker bizonyítéka 
annak, hogy mennyire hiányzott eddig egy 
nagyszabású fürdőverseny a magyar t e n i s z -
versenyek sorából. 

* 

Vigasztalanul esős, szürke őszi este futott 
ki autónk a Keleti pályaudvar mellett Buda-
pestről, hogy küzdve esővel, sárral elérjük Lilla-
füredet. Az idő azonban, Budapestet elhagyva, 
folyton javult, úgy, hogy Gyöngyös körül már 
néhol sár helyett port kavart fel a kocsi. Mis-
kolc, majd Diósgyőr után már az út nagyszerű-
sége is mutatja, hogy közeledünk Lillafüred 
felé s alig halad pár percet autónk a Szinva 
völgyében, máris előtűnik a hatalmas Palota-
szálló, mely kivilágított ablakaival messziről 
úgy tűnik tel, mint valami hatalmas óceánjáró. 
A hallban szmokingos urak, estélyi ruhás höl-
gyek, jazzband, tánc, bridge, egyik falon 
tenniszkiírás, szóval alig kellett négy órát utaz-
nunk, hogy egy rivieriai hotel teniszversenyé-
nek miliőjébe kerüljünk. Budapest, a gondok, 
a kiizköilések, minden mögöttünk maradt s egy 
előkelő hotel nyugalma jóleső érzéssel tölti el 
az embert s mi magyarok olyan hamar jól tud-
juk magunkat érezni, feledve minden gondot. 
Futólag körülnézve is megállapítjuk, hogy sokan 
számítottak erre. 

* 

Másnap gyönyörű napsütés és kék égre 
ébredtünk. Igazi Montecarlo-i idő, csak a 
tengert hiába keressük, mert a gyönyörű 
Hámori-tó kristálytiszta vize mégse tudja he-
lyettesíteni a Földközi-tenger nagyszerű kék-
ségét. 

A kék ég, az erősen tűző nap és a gyönyörű 
friss zöld erdők a leggyönyörűbb tavaszt va-

rázsolják az ember elé a hotel ablakain ki-
tekintve. A hallból kilépve azonban fázósan 
húzza össze az ember a kabátját, mert a hő-
mérő igazat mutatott s a gyönyörű tavasz itt 
kinn tiszta, üde, de téli nappá változott s az 
ember önkéntelenül a rakett helyett sítalpat érez 
a hóna alatt. A hideg mindenkit sietésre ösztö-
kél s kell is sietni, mert szigorú a kiírás, kevés 
a pálya és azok is jó messze vannak a hoteltól. 
Az úton Vay Miklós báró jön szembe s újsá-
golja, hogy a pályák fel vannak fagyva. Te-
kintve, hogy ő a mókák és ugratások királya, 
nem vesszük figyelembe a hiób hírt, de a pá-
lyára érve, látjuk, hogy igaza volt, mert a szé-
keken és a bírói asztalon vastag jégréteget 
csókolt a korai tél első zordsága. A pálya azon-
ban kifogástalan. Még nem engedett a nap 
tüzének, de mi lesz itt, ha a nap úrfi fokozódó 
hévvel fogja ostromolni a vörös pályák egyelőre 
szilárd, kemény felületét? Ne törődjünk azon-
ban most evvel, kezdjük a játékot, mert meg-
állni, ülni nem lehet, vagy aki megteszi, ment-
hetetlenül megmerevedik s jó félóráig nem lesz 
ura a rakettjének. Néhány tapasztalatlan hölgy 
leült, hogy aztán biztosan elveszítse a forduló-
ját. Gyönyörű vadregényes út vezet a Lilla-
szállóhoz, majd tovább a felső pályához, illetve 
pályákhoz, most igyekeznek ugyanis egyet 
rendbehozni. Ügy gondolták, hogy nem lesz 
szükség négy pályára, ugyan, ki jönne Lilla-
füredre tenniszezni. Másért nem, de a tennisz-
ért összejöttek az emberek s ezt reméljük, 
jövőre emlékezetükbe vésik azok, kiknek hiva-
tása egy szálló forgalmát fellendíteni. 

Játszanom kell s mire végeztem, a nap 
megtette hatását, nem fázunk már. Megelége-
dett arccal ülnek a nézők, a szebbnél szebb höl-
gyek s gyönyörű bundáikban, fittyet hányva a 
hidegnek, boldogan élvezik a napot, a tenniszt, 
a friss levegőt, a játékot s csak néha zavarja 
meg ezt a harmóniát a rendezők hívó szava, a 
bírókeresés, a labdakérés, a reklamálás, a gya-
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núsítgatás, szóval mindaz, ami még egy ilyen 
gyönyörű fürdöverseny harmóniáját sem kíméli 
meg, olyan ez, mint a folyandár, mely nem 
hiányzik soha sem a hatalmas, gyönyörű fák-
ról, rossz, .de velejárója a fa életének. 

Ebédszünet nincs, ki-ki ebédel, mikor tud 
s a verseny verklije, ha nyikorogva, csikorogva, 
de megy a maga útján, pergetve a szokott szá-
mokat, „Lári-fári" , „Varázskeringő", „Csár-
dás" . . . oh, bocsánat, nem ezeket, hanem 
férfi egyes, női egyes, férfi páros etc., etc. 

A verseny szinte önmagától gördül, nem is 
kell hozzá rendező, nincs is már az utolsó mo-
hikán, Jankó, Józsi is kidőlt s most megy min-
den magától, ha döcögve is, mint a szekér 

kül, hogy a megfelelő zene hangjai a hotel hali-
jából oda szűrődhettek volna. A kezünk meg-
gémberedett, irigyeltük azt a pár játékost, akik 
játszhattak és irigykedve néztük a kilátótor-
nyot, mely még mindig zavartalanul lubickolt 
a napfényben s így sokan vágyódtak oda, hová 
különben a rakett hősei nem nagyon vágytak 
volna, mert nem sok turistahajlamot fedeztünk 
fel bennük. 

A hidegnek hála Isten bará t ja is van s ez a 
sötétség, úgy, hogy kénytelen-kelletlen abba 
kellett hagyni a játékot. A hotel benépesült s a 
meleg tea és tánc hamar megtette hatását s 
senki sem gondolt többé a hidegre. Bokor Béla 
az egyik agilis rendező azonban nem volt ilyen 

Kehrling és De 

kátyús úton, mikor a kocsis elaludt. Mindenki 
érzi, tudja, hogy sietni kell, mert különben min-
den elmarad s így megtörténik a csoda, hogy 
a versenyzők maguktól já tszanak és még az új 
labda hiánya se akadályozza meg a verseny 
menetét. Megtörténnek az első meglepetések, 
Bálás Ivi kikap Straub Elektől 6:2, 6:0-ra. Elő-
zőleg Bukovinszky Tukival cicázott a pályán 
s úgy látszik a komolytalan tennisz ugyancsak 
megbosszulta magát, mert Ivi barátunk nem 
tudott összehozni egy valamirevaló ütést sem. 

A nap is elszégyelte magát és hihetetlen gyor-
sasággal eltűnt az egyik hegy mögött, hogy 
aztán a kilátótorony dombját még hosszú ideig 
elárassza sárga fényével és a völgyben helyet 
adjon a könyörtelen hidegnek, mely állandó 
táncra, topogásra késztette a versenyzőket, anél-

efani Bolognában 

könnyelmű s másnapra kiadta az utasítást , 
hogy a pályák körül máglyát rakjanak — fa 
van itt úgyis elég — mondva. 

Közben megkezdődik a bridgeverseny Bu-
kovinszky Tuki vezetése mellett s itt is ötven-
hat induló bizonyította, hogy ezen a versenyen 
minden sikerül. A vacsora már mindenkit es-
télyi ruhában talál s csodálatosképen a leg-
kényesebb igényűek is jóízűen, zsörtölődés nél-
kül fogyaszt ják el a nem épen gazdag, de ízle-
tes menüt. Nincs itt senki közt különbség és a 
demokratizmus barátai jólesően konstatál ják, 
hogy a tennisz nemcsak a pályán, hanem az ét-
teremben is egyformává teszi a különben igen 
különböző embereket. A hallban megindul a 
tánc. A zene jó, a hölgyek szépek, a táncosok 
is jók, mégis lassan és elég korán kiürül a hall. 
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Mindenki sportszerűen él itt. Holnap korán kell 
kelni. 

Szombaton a nap változatlanul ontotta a 
sugarait s a máglyák is vígan lobogtak a pálya 
körül, úgy, hogy a hideg szombattól kezdve 
száműzött lett a pályák környékéről. Straub 
Elek is következetes volt. Szállította a meglepe-
téseket, Leinert verte, majd Jacobit 6:0, 6:0-ra. 
Érdekes játékos, minden évben van egy-két 
versenye, hol egészen kitűnő formát mutat, 
hogy aztán megint eltűnjön a középjátékosok 
szürke tömegében. A hölgyek is szorgalmasan 
csatáztak, Latesz újra megverte Szapáry 
Gabriellát s mérkőzésük egyike volt a legszebb 
lillafüredi küzdelemnek. Gönczné Bokornén 
vett revánsot s reméljük, hogy a győzelem után 

már nem haragszik a rendezőségre, hogy egy 
oldalon volt legutóbbi legyőzőjével. Szombaton 
egyesek már a Miskolc népkerti pályát is ki-
próbálták, hogy lehetne-e ott versenyezni. Az 
agilis Radó, a miskolci pályák igazgatója, szí-
vesen állott rendelkezésre. Technikai akadá-
lyok mégis meghiúsították ezt a megoldást s 
így pozitív haszna a rendezőségnek csak a 
Miskolcról Jankó Józsi javára importált ver-
muth volt, ki evvel gondolta elűzni a reggeli 
hideget. Mint kémeim jelentették, másnap reg-
gelre már nem volt semmi a melegítőből, mert 
azt már előző este megitták. így van ez, ha az 
embernek nincs külön szobája. Szombaton kü-
lönben egész nap érkeztek az autók a veeken-
desekkel, kik közül az egyik társaság elszágul-
dott a hotel mellett — szegények igen rövid-
látók lehettek — s egyenesen a tenniszrendező-

séghez robogtak a pályára s ott érdeklődtek 
harsányan, hogy hol lehet itt lakni. Egyesek 
melegen ajánlották a t en i s zpá lyá t , hol kellő bér 
ellenében egész éjjel égették volna a máglyát. 
A verseny pedig csörgedezett közben, mint a 
Szinva-patak a pályák mellett, csak nem olyan 
tisztán, mint a patak. Sokszor zavaros volt a 
menete s néhol vízesések robaja ijesztette meg 
a gyenge idegzetűeket. 

Kertész Dóri bátyánk is befutott Köhler 
Bandi kíséretében, előző nap jött Kertész Nándi 
Dodge kocsiján, Pick Jáni, úgy, hogy alig 
hiányzott valaki a t en iszversenyek sürgőlődői 
közül. A bíró, Oláh Tommy, hiányzott, kit fe-
lesége nem tudott pótolni a bírói székben s el-
árvult örökét Szapáry Marian grófné foglalta 

el s közmegelégedésre nagyszerűen bíráskodott. 
Közben a nap újra bújócskát játszott a he-

gyek mögött s az öt kereső sötétség fekete pa-
lástjával megjelent a völgyben s minket haza-
dirigált a hotelba, hol már a lillafüredi verseny 
eszméjének apja, Halter Béla is megjelent, 
Wahlkampf Pubi társaságában, ki az esti bál 
rendezőségének volt a vezérkari főnöke. Des 
Eschrolles Sándor nyitott Chryslerjén jöttek s 
így a hideg úgy kipirosította őket, hogy a leg-
jobb Chanel rouge is rózsaszínű ehhez a ter-
mészetes festékhez képest. 

Délután a hotel olyan volt, mint egy hangya-
boly. Érkező vendégek, szobakeresés, izgatott 
nézelődés a hallban, hogy a táncosok megérkez-
tek-e, ötórai tea a reggeliző teremben, a kártya-
szobákban bridgeverseny, a Hunyady János 
étteremben ping-pongverseny, izgatott bálren-
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dezök, kik megfelelő termet keresnek. Szegény 
emberek, akik pihenni jöttek ide, azt hisszük, 
szombaton nem találták a helyüket. Nem baj, 
úgy tudjuk, hogy csak egy ilyen vendég volt. 

A ping-pongverseny közben meghozta az 
első meglepetést, Latesz Csilla kikapott a ki-
sebbik Mautner leánytól, aki mindjárt favorit 
lett s rögtön jött is az óvás, hogy indulása jo-
gosulatlan, mert nem indult a bridge- vagy 
tenniszversenyen. Az óvást elvetették s a fő-
favorit, dr. Schrédernét is megverve, első lett 
a ping-pongban eddig ismeretlen nagyság. 

A férfiszám már nem volt ilyen izgalmas, 
mert Jacobi indulása itt előre eldöntötte a ver-
seny sorsát. A kecskeméti Riedt sem tudta meg-
szorítani. 

Közben megkezdődött a vacsora s így a 
ping-pongverseny résztvevői kilenc óra után 
már a leggyönyörűbb estélyi ruhákban küzdöt-
tek, úgy, hogy ilyen szempontból nézve a ver-
seny nívósabb volt, mint a világ eddig lezajlott 
bármelyik ping-pongversenye. A vegyes párost 
Jacobi, Latesz pár nyerte meg, de közben már 
a bál is megkezdődött, hogy nehogy valaki 
unatkozni merjen Lillafüreden. 

A szezon első bálja nagyszerűen sikerült. 
Nem tudjuk, hogy melyik budapesti bál fogja 
utóiérni ezt az intim s így mindvégig hangula-
tos táncestélyt, hol nem is tűnt fel, hogy az urak 
csak szmokingban vannak. A hölgyek annál job-
ban kitettek magukért. Gróf Bethlen Istvánné 
asztalát látjuk a terem közepén, társaságában 
van Létayné Mészáros Cica. Szirmay és Teleki 
grófék asztalánál több mint húszan ülnek. Gróf 
Sommsich Gyuláék Hardy Dreherékkel nézik a 
forgatagot, hogy aztán ők is belevegyüljenek. 
Pallavicini grófék is népes asztallal képviselik 
magukat. A legszebb leányokat is meg kellene 
írnom, de félek, hogy valakit kifelejtek s így 
szemem nem lesz biztonságban. Legyünk bátrak 
s említsük meg gróf Szirmay Gabit, a Jankovich 
leányokat, Gschwindt Edithet, Titsch Mártát, 
Durand Cilát stb., stb. A szép asszonyok a már 
említetteken kívül Gönczné, Gecsöné, Hütt-
nerné, Benesné, Oláhné, Lichtigné stb., stb. A 
tenniszező hölgyek asztala, hol a Szapáry gróf-
nőket, Sárkány LíIlit és Latesz Csillát láttuk, 
hamar kiürül, mert ők holnap még korán kel-
nek s egyik se akar a másiknak pár óra alvás-
fórt adni. Wahlkampf Pubi közben libeg ide-
oda, talán még szorgalmasabban, mint máskor 
s úgy látszik, mintha szárnyai nőttek volna a 
szmokingjának. Szegény egész este drukkolt, 
mert tévedésből apja szmokingját pakolták be 
neki s bizony az néha panyókára vetett menté-
nek nézett ki, testre szabott szmoking helyett. 
Ö azonban ennek dacára is a legjobb rendező-
nek bizonyult, míg, azt hisszük, más nem jött 

volna le a szobájából, de ő túltette magát a hiú-
ságon s neki volt igaza. Voltak, akik reggelig 
mulattak, mert éjjel elkezdett esni az eső s úgy 
sem lesz tennisz! felkiáltással vígan fogyasz-
tották a Törleyt, úgy, hogy másnap az egyik 
korai férfi párosban az egyik úr nem mindig 
találta el a labdát. A kiírást azonban betartotta 
s ott volt rendes időben. Bravó! Igaz, hogy nem 
is feküdt le, ne hogy lekéssen. 

Az idő azonban az előző napokhoz képest 
elromlott. A nap álmosan ébredt s pár percig 
körül nézett, hogy aztán szürke felhőtakaróját 
magára húzva, tovább aludjon s többé ne is 
mutassa magát egész nap. Az idő valamit mé^is 
engedett s hogy a rendezőség ennek da-
cára is máglyát rakatott, bosszúból állan-
dóan a pályára fúj ta a füstöt, úgy, hogy 
a kitartóbb nézők délben már füsttől pi-
rosra mart szemmel indultak be a hotelba. 
Straub Elek napja is beborult, mert Kre-
puska megadásra késztette, dacára annak, 
hogy itt is megnyerte az első szettet. Viszont 
Krepuska Vásárhelyivel elveszítette a harmadik 
szettet Hegyessy, Szenthey ellen 5:2-ös vezetés 
után. Krepa szerint nála kabala ez, mert ha 
rossz labdával kezd, biztosan veszít is. Schré-
derné közben Göncznét végezte ki nagy fö-
lénnyel 6:1, 6 : l - re . 

A báli vendégek is lassan felébredtek, úgy, 
hogy délfelé már egészen tekintélyes néző-
sereg drukkolt az izgalmas mérkőzéseknek. A 
rendezőség egyik tagjában felbuzdult a pénz-
szerzés vágya s belépődíjat akart szedni. Le-
fújták, mert nem volt előzetes rendőri engedély. 
S ez Lillafüreden történt, ahol rendőrnek nyo-
mát se láttuk. Mondja még valaki ezekután, 
hogy a bürokrácia vaskalapossága nem-e töké-
letes széles e hazában. Nyugodtan hajthat ja le 
itt a fejét álomra a polgár, itt mindenkire vigyáz 
az állam. 

A kis vasút motorosa szorgalmasan doho-
got és motalko gőzével javította a völgy ma 
kissé párás levegőjét s mindenki boldogan ült 
ezen a középkori nem mindennap látható al-
kotmányon. A megboldogult margitszigeti ló-
vonat jutott a pestiek eszébe. 

Ebédutántól kezdve aztán már az elutazás 
láza vibrált a levegőben. Pakkolás, benzintöl-
tés, vasúti menetrendnézés, táviratozás s főleg 
a porta megrohamozása a kérlelhetetlen eluta-
zás képét festette a szálló halijára. A sikert mi 
sem bizonyította jobban, minthoc"' még a szám-
lát sem lehetett gyorsan megkapni, olyan ostrom 
volt a fizetésnél is. 

Vay, Balázs közben Rónai, László párt 
verik meg izgalmas küzdelem után, miközben 
elkezd szemerkélni az eső, hogy aztán kedvet 
kapjon s mind erősebben zuhogjon, úgy, hogy 
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lassan a legedzettbbek is elmenekülnek a pá-
lyáról. Újra népes a hotel, a rendezőség dí ja-
kat rendez, a legszebbeket, amit az idén t e n i s z -
versenyen adtak. Ma díjkiosztás is lesz, sokan 
hitetlenkednek, mert hisz csak a női egyes feje-
ződött be, míg a többi számok még eldöntésre 
várnak. A rendezőség azonban félve attól, hogy 
mindenki elutazik, vasárnap este még meg-
tar t ja a díjkiosztást, így legalább a még élő 
versenyzők látják, hogy mit is nyerhetnek meg. 
A pompásabbnál pompásabb díjak közül is ki-
tűnt a földmívelésügyi miniszter, a képviselő-
ház, Gschwindt Ernő, báró Vay Miklós, a fő-
város, Ibusz, gróf Nemes Jánosné, Zipernovszky 
Ferenc stb., stb. díjai. 

A díjakat gróf Sommsich Gyuláné kezéből 
vették volna át a győztesek, de ilyen vasárnap 
még csak pár volt. A legszorgalmasabb bíró 
gróf Szapáry Marianne is kapott díjat Göncz 
Lala figyelme alapján. A férfi bírói díjat Bánó 
György kapta, ki azonban nem volt kéznél s 
erre fel elhangzott a legjobb bemondás: Ne 
keressétek, a borbélynál van, — dörögte Pick 
Jáni. 

A díjkiosztás után főleg azok, akik nem 
nyertek díjat bánatukban nagyot mulattak s a 
leggondosabb rendezők, Halter és Ráth Ityu 
reggel félhétig rendeztek, nehogy valami baj 
legyen. S még merje valaki azt mondani, hogy 

a rendezőség figyelme nem terjedt ki mindenre! 
Hétfőn „Párisban beköszöntött az ősz", 

bocsánat csak Lillafüreden s a Szinva völgye 
szürke esőbe burkolózott be, úgy, hogy a völgy 
ködgomolyai valami nagyszabású gáztámadást 
juttattak eszünkbe, de, sajnos, tenniszre nem 
mert senki sem gondolni, csak egyedül az eső-
speciálista, Vay Miklós, aki mindenki csodál-
kozására tenniszcipőben sétált a hallban, mintha 
a következő percben már a pályán játszana. 
Neki lett igaza, mert a felhők ebéd után lom-
hán tovább gördültek s három óra után már 
játszani lehetett. Közben a gyengébb idegze-
tüek és az elfoglaltak elutaztak, úgy, hogy a 
verseny vége a játéknélküli győzelmek hosszú 
sora lett. Kedd estére így aztán az összes szám 
befejeződött, igaz, hogy nem közmegelégedésre. 
A hiba hol volt, vagy volt-e, azt ne keressük, 
mert a verseny célja, a kezdet nehézségein túl-
esni, megmutatni, hogy milyen tömegeket moz-
gat meg a tenniszsport, teljes mértékben sike-
rült s ha valakit esetleg sérelem is ért Lilla-
füreden, csak jól mulathatott s biztosak vagyunk, 
hogy senki sem sajnál ja ezt a három napot. 
Három napig gondtalannak lenni, élvezni a 
napfényt s csak kellemes emberek között lenni, 
kell, hogy mindenkinek jól essen a mai szürke, 
ködös, nem sok örömet okozó sivár magyar 
őszben. „Kapitány." 

Mleráini <aiz őszii szezon b e f e j e z ő oeirseiniye 

Az utóbbi években a meráni verseny már 
olyan híres és közkedvelt lett, hogy minden 
versenyző, aki csak teheti, még szakít időt ma-
gának ehhez a versenyhez. 

Merán gyönyörű fekvése, a környék szép 
kiránduló helyei és a híres szép őszi időjárás, 
ez mind együttvéve csak fokozza a verseny 
iránti nagy érdeklődést és nem csak sportszem-
pontból, de társadalmilag is az ősz legnagyobb 
eseménye. 

Itt adnak találkozót még egyszer utoljára 
a játékosok egymásnak, hogy a szabadtéri ten-
nisz-szezon kapuzárása előtt megmérkőzhesse-
nek. Két nagyszerű vándordíjért folynak itt a 
küzdelmek és pedig a férfi egyes bajnokság-
ban a Schmidt Rikárd által adományozott ser-
legért, míg a női egyes bajnokságban a Lenz-
Cup-ért . 

Ez a két értékes díj válogatott nemzetközi 
játékosokat csalogatott Meránba és Európa 
majdnem minden számbajövő nemzete képvi-
seltette magát. Legerősebben Németország 
volt képviselve mint mindig. Landmann, Frenz, 
df- Buss, dr. Kupsch, dr. Klejnschrott, Kuhl-

mann, Uthmöller, v. Kramm és Haensch, mind 
ismert nevek és az elitgárdából csak Prenn 
hiányzott. Franciaországot Boussus, Du Plaix 
és Glasser képviselte. Ausztria is többek között 
két éljátékosát küldte, Artens és Matejka sze-
mélyében. A csehszlovák szövetség Menzelt, 
Malaceket, Hecht-et és Soykát küldte. Az ola-
szok legnagyobb sajnálatukra nem tudták 
Morpurgot szerepeltetni, aki hivatalos elfoglalt-
sága Prágában tartotta vissza, sem de Stefa-
nit, aki önkéntességi évét szolgálja és így csak 
a de Martino testvérek, Colombo, Del Bono és 
Banfiekl báró képviselték színeiket. 

Lengyelországot Stolarow és Tloczinski, 
Angliát Hughes és Fisher, Svájc-ot Aeschliman 
és Magyarországot Kehrling képviselték. Ilyen 
játékosok részvételével már is biztosítva volt a 
verseny sikere. 

A meglepetések versenye. 
A szezonok első versenyein gyakran olva-

sunk meglepetésekről, amikor is egyes nagy 
játékosok még nem lévén formában, váratlan 
vereséget szenvednek, de annyi meglepetés, 
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mint ezen a versenyen, még egyik eddigi ver-
senyen sem éltünk meg. Már a második napon 
két váratlan eredményről kell megemlékeznünk. 
Először Landmann szenved vereséget hazafiá-
tól, a fiatal drezdai Haenschtől, aki három szett-
ben veri a német bajnokot. Kleinschrott pedig 
6:1, 6:0-ás megsemmisítő fölényben győz a 
nálunk is járt Kuhlmann ellen. 

A harmadik fordulóban Kehrling, aki kar-
fá jása miatt Hecht ellen 6:1, 3:6, 4:2-né! fel-
ad ja a küzdelmet, nekünk magyaroknak okoz 
kellemetlen meglepetést. Az osztrák Gross 
pedig Del Bonot veri ki a küzdelmekből. 

Artens a meráni egyes győztese 

A negyedik forduló sem volt mentes a 
meglepetéstől. Matejka első szettben a francia 
Boussus-t szóhoz sem hagyta jutrri és 6:0-ra 
győzött. A francia játékos csak a második 
szettben tudott ellenállni, amikor is 6:4-re vesz-
tett. Itt nemcsak az eredmény, de a veszteség 
is váratlan volt, mert a titkos favorit Boussus 
volt. 

Artens, aki ezen a versenyen már 'Hughes 
ellen is nagy formát játszott ki, miután két 
szettben győzött ellene, szaporította a megle-
petéseket azzal, hogy a cseh bajnokot, Menzelt, 
gyönyörű küzdelemben és a nagyszámú közön-
ség tapsolása mellett 6:3, 5:7, 6:4-re verte. 

így az elődöntőbe Matejka, Haensch, Du 
Plaix és Artens kerültek. A két osztrák bajnok 
eddigi fo rmája alapján úgy látszott, hogy egy 
osztrák döntő lesz. A franciák össz reménysége 
Du Plaix volt, aki az eddigi találkozásoknál 
többnyire legyőzte Artens-et. Azonban Artens 
végig megtartot ta jó formáját , mert nem csak 
Du Plaix-t verte 6:4, 10:8-ra, hanem a döntő-
ben 6:4, 6:4, 0:6, 6 :3-as eredménnyel Matej-
kát is legyőzte és így neve először kerül bevé-
sésre a vándorserlegbe, melyet 1927-ben Kehr-
ling, 1928-ban Morpurgo, 1929-ben pedig Du 
Plaix nyert meg. 

De nemcsak az egyesben, hanem a páros-
ban is voltak meglepetések. Dr. Kupsch, Uth-
möller pár 3:6, 6:3, 6 : l - r e győztek a rossz 
taktikával játszó Menzel, Soyka pár ellen. A 
legvárat lanabb vereséget azonban a Kehrling, 
Artens pár szenvedte, mert a verseny favori t ja 
volt. Kleinschrott, v. Cramm ellen azonban a 
könnyen nyert első szett után visszaesést muta-
tott a játékuk és a harmadik szettben bár -
mennyire akartak is győzni, nem tudták első 
szettben játszott formájukat visszanyerni. Nem 
tudtak azonban a németek soká örülni a győze-
lemnek, mert a következő fordulóban őket is 
hasonló sors érte, mert vereséget szenvedtek a 
Glasser, Salm pártól, amely pár igy a döntőbe 
jutott. 

Boussus és Du Plaix pár minden nagyobb 
nehézség nélkül került a döntőbe, miután a 2-ik 
fordulóban Malacek, Hecht pár feladta a mér-
kőzést, előbbi bokarándulása miatt, a 3-ik for-
dulóban Frenz, Heine pár pedig igen rosszul 
játszott . 

A döntő első szettjében ismét úgy látszott 
meglepetésben lesz részünk, mert a Salm, Glas-
ser pár 6 : l - r e nyeri az első szettet, mert Bous-
sus teljesen bizonytalan volt. Azonban par t -
nere Du Plaix tartotta a játékot és lassan 
Boussus bele jött a játékba és végül is bizto-
san 1:6, 6:4, 6:4, 6:2-re győznek. 

A vegyes párosban egy nagyobb meglepe-
tés történt, ugyanis a második fordulóban 
Hughes Valerio (favorit pár) egy ismeretlen 
német pártól, Mitterer, Hus pártól szenved ve-
reséget. 

Kehrling, Rost k. a.-al játszott és a harma-
dik fordulóban még győz ugyan Glasser, Ada-
rnoff pár ellen, de Aeschliman és Mlle Payot-
tól kikapnak, miután nemcsak Kehrlingnek, 
hanem partnerének is fá j t a keze. Legyőzőjü-
ket viszont Boussus és Cilly Aussem veri ki a 
mezőnyből nagy küzdelem után 5:7, 6:2, 6:2-re. 
Végső győztes is a Boussus, Aussem pár lett, a 
döntőben Artens, Schomburghnét 8:6, 6 :0-ra 
verve. 
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A második férfi egyest az angol Hughes 
nyerte meg fölényesen. Ellenfele az elődöntő-
ben Hartig volt, akit 6:1, 6:0-ra, a döntőben 
pedig Aeschliman volt, akit szintén 6:1, 6 :0-ra 
győzött le. Előzőleg Aeschlimannak nagy küz-
delmet keleltt vívnia Del Bono ellen, akit 2:6, 
6:4-, 6:3-ra és Martino ellen, akit 3:6, 6:3, 
6 : l - r e tudott csak megverni. 

Eredmények: 
Férfi egyes bajnokság: I. Artens, II. Ma-

tejka, III. Du Plaix és Haensch. 
Férfi páros bajnokság: I. Boussus, Du 

Plaix, II. Salm, Glasser, III. Kleinscrhott, v. 
Cramm és Buss, Kuhhnann. 

Vegyes páros bajnokság: I. Boussus, Aus-
sem, II. Artens, Schomburgkné, III. Aeschli-
man, Payot és Buss, Friedlebenné. 

Férfi egyes nyilt: I. Hughes, II. Aeschli-
man, III. Hartig és J. de Martino. 

A női játékokról a következő számban köz-
lünk tudósítást. 

Az OII<őisz—Mlagy<aiir m é r k ő z é s 
Irta : Takáls Imre 

Október 2-án indultunk útnak Kehrling, 
Gabrowitz és én, hogy az 1927-es Davis Cup 
óta először mérkőzzünk az olasz csapat ellen. 

A mérkőzést Bolognában játszottuk le Davis 
Cup rendszer szerint, tehát 4 egyes és 1 páros 
mérkőzést. 

Az olasz csapat tagjai Stefani, Sartorio, 
Gaslini és Del Bono voltak; Morpurgo prágai 
hivatalos elfoglaltsága miatt nem vett részt, de 
egyébként is csak a 2. számot játszotta volna, 
a nemzeti bajnokságokon sem állott ki Stefani 
ellen, mert Stefani már az idén egyszer meg-
verte. 

Stefani óriási formában van, amit idei 
alábbi eredményei is igazolnak. Megverte az 
idén Ohtát, Mateykát, Hopmant, Moont, Gran-
guillot, Allison ellen a Davis Cup zónaközötti 
döntőjében 5 szettre kapott ki ( 5 : l - r e vezetve 
a döntő szettben). A Riviérán 5 ízben volt a 
döntőben Tildén ellen. 

így tulajdonképen, mint azt Kehrling is 
megjósolta az elindulás előtt adott interview-
jában, valószínűleg a pároson dől el az ered-
mény. Ezt, sajnos, elvesztettük, de egy kis sze-
rencsével meg is nyerhettük volna. 

A verseny lefolyása egyébként a következő 
volt: 1 nap Stefani 3 szettben megvert engem 
6:1, 6:3, 6:3. Utána Kehrling—Sertoriot 6:2, 
7:5, 6:3. A középső szettben Sertoriot 5:2-re 
vezetett és 3 szet t labdája is volt; de Kehrling 
egyenlített és nyert 7:5-re. 

Az első nap állása tehát 1:1. 
A második napon következett a páros, mely-

ben az olaszok a Gaslini, Del Bono párt állítot-
ták fel Kehrling, Gabrovitz ellen. 

A mérkőzést elkeseredett 5 szettes küzde-
lemben, mely a legmagasabb nívót nyújtotta, 
az olaszok nyerték, pedig voltak győzelmi mo-
mentumaink! így például 1 szett állás után a 
harmadik szettben mieink 3:0, 40:30-ra vezet-
nek, de vesztik a gémet és az olaszok kiegyen-
lítve nyerik a szettet. Ez a szett sorsdöntő volt. 
Pedig a mieink mindent elkövettek, Kehrling 
brilliáns párosjátéka mellett, Gabrowitz méltó 
partnernek bizonyult, csak az ötödik szettben 

Cilly Aussen Meranban 

hagyott kissé alá a tempóból. Volleyjátéka első-
rangú volt, csak a returnokban kell még biz-
tosságát fokozni. 

Az utolsó nap első mérkőzése a Taká t s— 
Sertorio meccs volt. Itt az első vesztett szett 
után 9:7 és 7:5-re nyerve a következőket, a ne-
gyedik pedig Sertorio 5:2re vezet ellene, sőt 
szett labdája is van, de sikerül kiegyenlítenie és 
nyervén 8:6-ra a szettet és a meccset. 

Szóval 2:2-re állunk és következik a döntő 
Kehrling—Stefani meccs. 

Stefani óriási elánnál kezd és nyeri az első 
két szettet 6:3, 6:4-re Kehrling ellen. Kehrling 
most mindinkább belejön, nagyszerű játékkal 
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nyeri a harmadik szettet 6:4-re és már 5:2-re 
vezet, söt 5:3-náI szet t labdája van, amit bal-
szerencsével elveszít. Ezután Stefani egyenlít 
és nyeri a szettet 7:5-re s ezáltal a meccset is. 

Ez alkalommal elég közel voltunk a győze-
lemhez, de hiába, a játéktudáshoz néha egy kis 
szerencse is kell, ami ez alkalommal elpártolt 
tőlünk. 

Egyébként az olaszok igen kedvesen fo-
gadtak. Vasárnan délelőtt a bolognai polgár-
mesternél voltunk lunchön, aki szép beszéd ke-
retében nyújtotta át csapatunknak az ízléses 
emlékérmeket. 

E helyen nem szabad megfeledkeznem Gás-
pár Jenőről, klubtársunkról és volt magasugró-
bajnokunkról, az ottani f iatalságnak atlétikai 
oktatójáról, aki páratlan szívességgel állt ren-
delkezésünkre bolognai tartózkodásunk alatt. 

vmrmmmmmmmmmmmm 

Magyarország Í930. éoi 
ifjúságii bajnokságai és az első 

kétgenerációs oerseny 
A magyar tenniszsport sorsa az i f júság ke-

zében van. Nagyjaink idestova a negyedik X 
felé közelednek és sok dicsőség emlékével vo-
nulnak vissza az állandó küzdelmek rajvonalá-
ból. Az újabb tartalékok bedobása, az utánpót-
lás kérdése egyre sürgetőbb, halaszthatat la-
nabb. Ilyen körülmények között fokozott jelen-
tősége van annak a versenynek, amely a fiatal-
ság erőpróbája és egyúttal a jövő fejlődésének 
fokmérője. 

Ifjúsági versenyt csak ebből a szemszögből 
szabad elbírálni. Mit mutat az eredmény ma: 
ez mellékes kérdés; fontos az, hogy mit ígér. Az 
ifjúsági versennyel csak ezen keretben kívánunk 
foglalkozni. 

Az első figyelmeztetés azonban nem a já-
tékosoknak, hanem a kluboknak és pedig külö-
nösen a vidékieknek szól. Tar tsák mindnyájan 
legfontosabb feladatuknak, hogy az if júsági 
versenyen tagjaikat elindítsák. Ez mérföldek-
kel viheti előre az illető játékost, olyan tapasz-
talatokra tehet szert, amilyenre más versenyen, 
ahol a korkülönbség folytán a rutinhiány kö-
vetkeztében hátrányban érzi magát , nincs al-
kalma. Sajnos, vidéki játékos mindössze egy 
indult ezúttal, aki résztvett a MAC ifjúsági 
kurzusán, amely tudvalevőleg minden fiatal j á -
tékos számára nyitvaállt. Ehelyütt, — a jövőt 
szem előtt tartva, — ismételten felhívjuk a 
figyelmet erre a kurzusra, amely már két éve 
intézményesítve igyekszik pótolni az évtizedek 
óta mulasztottakat. A kurzus vezetője, Göncz 
Lajos, szuggesztív egyénisége, új utakon járó, 
lelkiismeretes és odaadó munkája az idén más-
féltucat olyan növedéket eredményezett az i f jú-
sági versenymezőnynek, akik jó alappal bíró, 
stílusos és eredményes játékot produkáltak. 

A hangsúly azonban a stíluson van, nem az 
eredményességen. Mert ifjúsági játékosoknál 
fontosabb a jó start, mint a bármilyen eszkö-
zök árán kicsikart győzelem. Tildén írja, hogy 
az első, amit egy fiatal játékosnak meg kell ta-
nulni, az, hogy hogyan kell egy mérkőzést szé-
pen elveszíteni tudni. A második azután sor-
rendben, hogyan kell azt szépen megnyerni 
tudni. Tildén gondolata mögött a stílus kér-
dése rejtőzik: nem maradhat el az eredmény, 
ha a stílus jó. Viszont: stílus nélkül csak egy 
bizonyos fokig lehetséges a fejlődés. A stílus-
hoz jó alap, az eredményességhez idő, ver-
senyrutin és kitartás szükséges. Vannak nagy 
tehetségek, akiknél már a kezdet pillanatában 
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szerencsés egyéni konstitúció folytán ez a két 
tényező igen korán kerül harmóniába. 

Igen nagy örömünkre szolgál, hogy a ver-
seny férfigyöztese: Ferenczy Emil, a játékosok-
nak ebbe a kategóriájába tartozik. Már a ver-
senyidényben is figyelemreméltó teljesítménye-
ket produkált és csalhatatlan tanújelét adta rá-
termettségének. Nála megvan a jó alap: for-
handje és backhandje hosszú, megbízható, he-
lyezett ütés. Szervisze is biztos, lecsapása bá-
tor és erőteljes. Még volleyjátékán — különö-
sen, ha mély volleykért kell oldalt kinyúlnia — 
volna csiszolni való. Fizikuma — ha nincsen 
túljátszva — teljesen alá van rendelve akarat-
erejének, szívósságának. Az utolsó pillanatig 
tud küzdeni. Emellett nincsenek krekkallürjei, 
szerény modorú, de amellett öntudatos játékos. 
Ahogy idegeit felgyelmezni tudja, az sok 
szenior játékosnak is becsületére válhatna. Fe-
renczy egyenesben fut és ha túlversenyzés foly-
tán nem törik le, benne üdvözölhetjük a jövő 
egyik legnagyobb képességű játékosát. A dön-
tőben Drjetomszky Gy. volt ellenfele, az egyik 
legrégibb múltra visszatekintő magyar tennisz-
oktató fia. Miként Ferenczy, ő is szettveszteség 
nélkül kvalifikálta magát a döntőre. Szintén 
csak tizennyolc éves. Játéka azonban nem le-
egyszerűsödött, hanem sokrétű, a lehetőségek-
nek egész sorozatával rendelkezik. Rutinja na-
gyobb, mint Ferenczyé, számos ütéssel rendel-
kezik és különös kedvét leli abban, hogy ezt 
versenyközben gyakran a célszerűség rovására 
mutassa be. A túlkombináció akadályozta meg 
abban, hogy a döntőben egyenrangú játékot 
tudjon adni a biztos sineken haladó Ferenczy-
nek. A párosban azonban feltétlenül ő áll a 
legmagasabb fokon az if júsági mezőnyben. A 
verseny két harmadik helyezettje, Nemes Vince 
gróf és Schweiger Béla. Nemes kitűnő alakú, 
rugalmas mozgású és máris jóérzékü játékos-
nak bizonyult. Elvitathatlan tehetségén azon-
ban az iskolázatlanság vadhajtásai élősködnek, 
amelyek kúszó folyondárként akadályozzák 
meg a teljes kibontakozásban. így például szer-
visze, ha sikerül, pompás: gyorsasága és ne-
hezen kiismerhető elugrása folytán. Viszont a 
labdát túlmagasra dobja fel és ezáltal teljesen 
bizonytalanná teszi a találat időpontját és he-
lyét, különösen szeles időben, amikor hat-hét 
méter magasságra — ily magasra dobja a 
labdát! — úgyszólván lehetetlen a hibaforrást 
kiküszöbölni. Egyévi — szigorú oktatóval, de 
versenyzés nélküli — tréning klasszisokkal 
vinné előre játékának színvonalát, amely ma 
még meglehetősen egyenetlen. Schweiger Béla 
több éve versenyez már és rutinjával érdemelte 
ki helyezését. A csapatbajnokság során indokolt 
lett volna szerepeltetése. A negyedik helyre ér-

kezettek közül Schramek István és Majoros 
István érdemesek a figyelemre. Schramek já-
tékát hosszú, titkos nyeséssel bíró forhand 
drivejére építi fel, amely a mezőnynek egyik 
legszebb támadó ütése. Backhandjével a játé-
kot tartani tudja. Volleyja megbízható. A férfi 
párosban megérdemelten került partnerével, 
Majorossal a második helyre. Majoros szép stí-
lussal bír, szervisze különösen eredményes, 
mivel balkézről, szokatlan pörgetéssel pat tan. 
Forhandje is jó. Néha azonban túlságba viszi 
a fotográfusra inkább, mint a játékállásra je-

Takáts és de Steíani 

lentőséggel bíró pózt és ezáltal feleslegesen 
ront. Egy nüansszal kevesebb: és máris meg 
volna az egyensúly a stílus és eredményesség 
közt. Nem értek el ugyan helyezést, de feltétlen 
tehetséges játékosok még: Szalay, Kohl, Nagy, 
Radócza, Hubert, Riedt, Weisz és különösen 
Vészi, aki a férfipárosban Ferenczyvel első he-
lyen végzett és okos taktikájával vonta magára 
a figyelmet. Róluk még hallani fogunk a közel-
jövőben. 

Míg a férfi egyes döntő a reális erőviszo-
nyoknak megfelelően a két legjobb játékos kö-
zött került lejátszásra, addig a női egyes me-
zőny képe változást szenvedett egyes kivett j á -
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tékosok nem indulása, illetőleg utólagos neve-
zése folytán, nem utolsó sorban pedig meg-
lepetésszerű eredmények következtében. Ezek 
az eltolódások végeredményben azonban a 
hölgyjátékosok tudása és képessége felöl alko-
tott ítéletet lényegében meg nem másíthatják. 
Mert — ezt újból hangsúlyozni kívánjuk — nem 
a pillanatnyi kondíció folytán elért győzelem 
vagy szenvedett vereség, hanem a fejlődési le-
hetőség vizsgája gyanánt szemléljük az i f jú-
sági versenyt. 

Összehasonlítva a férfiegyes mezőnnyel az 
if júsági hölgyek játékát, szembeötlő, hogy míg 
a férfiak legnagyobbrészt erősen ütnek és tá-
madó játékstílust folytatnak, addig a hölgyek 
közt világosan megkülönböztethető és úgyszól-
ván pontosan kimutatható az ütő és nyesegető, 

A Rothermere serleg döntőjében győztes mátyásföldi 
csapat és vezetői 

a támadó és védekező, a középre mindent 
visszajátszó és a sarkokra plasszirozó játéko-
sok kategóriája. Érdemes mindezeket a tovább-
fejlődés kérdésével kapcsolatba hozni. A tanul-
ságot mindenki sa já t játékeredményei és ver-
seny közben szerzett tapasztalatai révén szerzi 
ugyan meg, de viszont nem árt olykor a kívül-
állók megfigyeléseit is megszívlelni és adandó 
esetben alkalmazni. 

Kétségtelen, hogy az ütésekkel dolgozó já-
tékosok jobban függenek a körülményektől: idő-
járás, pillanatnyi forma, idegen pálya stb. és 
még nagyobb ez a függőség ott, ahol verseny-
rutin híjján a biztonság még nem lehet nagyon 
magasfokú; tehát par excellence az if júsági 
versenyen. A nyesegető játékos sokkal kevesebb 
kockázatot vállal; a nedves vagy egyenetlen ta-
laj neki kedvez, kihozza ellenfelét ütéséből, le-
puhít ja vagy meglassítja annak játékát, rá-
kényszeríti sa já t stílusát és győztes marad. De 
meddig? Amíg nem találkozik olyan ellenfél-
lel, akit a nyesés nem zavar, akit nem hoz ki 

sodrából egy hosszabb labdamenet és nem 
veszti el egyhamar ütését, akinek a nyesegetés, 
illetőleg „pi l inckázás" már nem okoz nagyobb 
gondot. Az ütni tudó játkosnők előtt nagyobb 
jövő áll, mert egy bizonyos klasszist elérve, el-
jutnak ara a pontra, amikor megsemmisítő fö -
lénnyel győzik le majd a még mindig puszta 
nyesegetésen élő ellenfeleiket. Mert a já tékos-
nők ez utóbbi kategóriá ja stagnációra van 
ítélve. Támadóan nyesni a hölgyek nemzetközi 
klasszisában igen kevesen tudnak. Talán az egy 
Ryan fejlesztette tökélyre ezt a kétségkívül 
esztétikai szempontból sem gyönyörködtető stí-
lust. Öt azonban nem szabad mintaképül venni. 
Viszont magas színvonalon álló, ba jnokságot 
nyert játékosnők is áttanultak, mert belátták, 
hogy ez számukra ez egyedüli eredményes meg-
oldás. Hogy ne menjünk külföldre példáért : 
Baumgarten Magda is hosszú versenyműit után 
határozta el magát az át tanulásra, nem törődve 
avval, hogy a közbenső időben milyenek a ver-
senyeredményei. A nyesést, tologatást mint ki-
segítő eszközt a lkalmazhat juk fegyvertárunk-
ban, de játékunk alapja a modern tennisz korá-
ban a tiszta gyors ütés legyen. 

Az if júsági hölgyek között Szapáry 
Gabriella grófnő rendelkezik a legtisztább iitő-
technikával, amely egyúttal minden részletében 
egyenletesen van megalapozva. Játéka a kellő 
rutin megszerzése után ideális allcourt play-vé 
— egészpálya játékká — fejlődhetik. Ütésének 
van ereje és hossza. Mindkét oldalról tud irá-
nyítani és kitűnő érzékkel helyezkedik. Futó-
technikájának főerőssége a korai start, viszont, 
ha ezt elmulasztotta, gyakran ad fel olyan lab-
dát, mely számára még esetleg elérhető volna. 
A minden irányban egyforma könnyedséggel 
helyezkedés kicsinek tetsző nüanszán múlik já-
tékának eredményessége. Ö a magyar játékos-
gárda egyik nagy reménysége. Az elődöntőben 
nagy küzdelem után szenvedett vereséget a már 
régóta elsőosztályú játékos gyanánt kvalifikált 
pompás fizikummal bíró Lates Csillától s ez a 
küzdelem döntötte el tulajdonképpen az i f jú-
sági bajnokságot , melyet Lates Csilla ezúttal 
már ismételten nyert. Képességei e lapok ha-
sábjain más alkalommal méltatva voltak és 
most csak annyit jegyzünk meg, hogy elég sze-
szélyes formája a szezon végén örvendetes ja-
vulást mutatott, amely remélhetőleg állandó lesz. 
Ö is támadójátékot folytat, amelyet azonban a 
helyzetnek megfelelően okosan tud variálni. 
Ellenfele a döntőben a verseny legnagyobb 
meglepetését hozó Kisfaludy Ida volt, aki 
Gschwindt Edith, Szapáry Marian grófnő és 
Halász Baba legyőzése után küzdötte fel ma-
gát a döntőbe. Játéka mentes minden idegesség-
től, elsősorban biztonságra van alapítva, amely-
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nek olykor azonban támadó élt tud adni okos 
plasszirozásai által. Futótechnikája elsőrangú, 
míg ütései csak addig érvényesülnek, amíg nem 
találkoznak gyorsabbakkal és élesebbekkel. Szí-
vóssága és fegyelmezett játékmodora révén ne-
héz perceket tud okozni nálánál jobb ütőtech-
nikéval rendelkező ellenfeleknek is. Nagyon 
fejlődésképes játékos, akinek azonban alap-
ütésein még sokat kell csiszolni. Halász Baba 
eredményes, biztos, de nem fejlődésképes stí-
lust játszik. Nyesegetését a kellő pillanatban 
hasznos lobe-ökkel és volleyékkal variálja, he-
lyezkedése is jó. De hosszúra ütő játékosokkal 
szemben alulmarad. Ha mostani ütése mellett 
megtanulna drive-elni is, játéka nemcsak szép-
ségben, de pointerőben is nyernie. Ugyanez áll 
a rendkívül gyorsan apercipiáló Jendrass ::c 
Nelly játékára is, aki ütését — mint klubtársai 
mondják — „propellerezi". Ez a kellemetlenül 
megcsavart labda nehézséget okoz mindaddig, 
míg az ellenfél meg nem szokja. De a kétség-
kívül jóérzékkel bíró, szimpatikus fiatal játé-
kosnő két év óta egy fiteen-t sem volt képes 
haladni ezzel az ütésmóddal. Nála sem volna 
még késő az áttanulás. Sárkány Lilly neve első-
ízben szerepel a versenyzők között az idei év-
adban, de máris jócsengést nyert. Verseny-
eredményei a csapatbajnokság során tűntek fel, 
míg az ifjúsági versenyen csak a párosban ját-
szotta ki formáját . Könnyed mozgása, ütésbeli 
és szellemi rugékonysága majdnem minden hely-
zetben feltalálja magát. Játékának főerőssége 
éles, hosszúra menő forhandje, melyet jól tud 
helyezni, különösen, ha kellő figyelemmel áll 
hozzá. Egyéni játékmodora a nagyobb rutin-
nal bíró játékosok számára is gyakran jelent 
meglepetést. Ő is egyenesben van. A hölgy-
mezőny utolsó nyolc játékosa között Szapáry 
Marianna grófnő hosszú forhand drive-jével és 
bátor támadó játékával eredményesebb lehetne, 
ha nagyobb nyugalommal tudna küzdeni. 
Gschwindt Edith, aki váratlanul kapott ki az 
első fordulóban, eltekintve túllassú mozdulattal 
megütött szervice-től, formás játékot produkált, 
különösen a női párosban, ahol Lates Csillával 
a Szapáry Gabriella, Sárkány Lilly kettőssel 
szemben a második helyre került. Ez a női 
páros döntő valóban a négy legjobb hölgy-
játékos küzdelmét jelentette és élvezetes moz-
zanatokban gazdag volt. Gschwindt Edith fő-
leg hasznos lobe-jeivel és hálójátékával tünt ki, 
míg az alapvonalon a töbiek tudtak jóval gyor-
sabb játékot produkálni. Lates Csilla oly-
kor tüneményes akciókat mutatott, Szapáry 
Gabriella pedig éles cross forhandjeivel és véd-
hetetlen lecsapásaival tisztázta a helyzetet. Mel-
lette jól tartotta a játékot Sárkány Lilly. A 
hölgymezőny helyezettlenjei között fejlődés-

képes iitőtechnikával rendelkeznek Révay Mária, 
a szépmozgású Jankovich Marietta, Batta 
Mártha, Dénes Magda, Záborszky Ely, az Im-
rédy testvérek; ellenben eredményeit csak okos 
taktikájának köszönheti a rossz stílus ellenére 
Deutsch Mártha, aki különösen a párosban bi-
zonyult ismételten megbízható partnernak. Nem 
indult ugyan az if júsági versenyen, csak a két 
generációs küzdelemben Petri Eva, ahol azon-
ban oly kitűnő éles és egyben megbízható játé-
kot produkált, amely minden figyelmet és fe j -
lődésének álandó szemmeltartását indokolttá 

Zugligeti Tennisz Club szept. 14-iki tennisz versenye 
I. sor. Balról jobbra : Habesser Ili, i f j . Wahlkampf Henrik, Wihus Lilly, 
i f j . Kovácshegyi Kálmán. II. sor: Schmidt Béla, Bubala Györgyné, Maier 
Picy, Wikus Rúzsika, Nágerlh Aladár, Keller Sándor, Várady Babi. 

teszi. Az ifjúsági mezőnynek egyik örvendetes 
eseménye volt az ő szereplése. 

A férfi párost a Ferenczy, Vészy együt-
tes megérdemelten nyerte. A férfi páros 
mezőnyre az a megjegyzésünk, hogy abban a 
nagyoktól utánzott ama rossz szokást láttuk 
viszont, hogy az adogató még első eredményes 
labdája után sem fut be a hálóhoz, hanem ott-
ragad az alapvonalon és így az a ferde helyzet 
állott elő, hogy a fogadó pár került ismételten 
fölénybe, mivel előbb foglalta el pozícióját a 
hálónál. Egy további kiküszöbölendő mozzanata 
volna a férfi páros játéknak, a puhán átpötyög-
tetett „lekenésre" alkalmas rossz második szer-
vice. Ugyancsak meg kell a legnagyobb szi-
gorral szüntetni az immár széles mértékben el-
harapódzott és teljesen elnézett fott fault -oka:, 
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amelyeknek összes fajai t teljes virágjukban 
képviselve látjuk az ifjúsági mezőnyben. Ezek-
ről le kell szokni és a versenyrendező egyesü-
leteknek külön kell figyelmeztetni a bírókat a 
notorikusan lábhibába eső játékosokra és 
pedig utóbiaknak sajá t érdekében. 

A vegyes párost a Drjetomszky, gr. Sza-
páry Gabriella együttes szettveszteség nélkül 
biztosan nyerte. 

Általában a párosok részletes méltatásától, 
minthogy nem összeszokott, de ad-hoc párok-
ról van szó, eltekintünk. 

Az ifjúsági versenyen látottak alapján meg-
állapítható, hogy az eddiginél gyorsabb tempó-
ban és szélesebb keretek között várható az után-
pótlás és a fejlődés menete biztosítottnak 
mondható. 

A verseny sikeres megrendezéséért elisme-
rés illeti meg Jankó Józsefet, aki nagy hozzá-
értéssel és tapintattal igyekezett a sok felmerülő 
kívánságnak a lehetőség határain belül minden-
ben eleget tenni. 

Eredmények: Férfi egyes. 1. Ferenczy Emil. 
2. Drjetomszky Gy. (Döntő: 6:1, 6:0.) 3. 
Schweiger Béla és gróf Nemes Vince. 

Női egyes: 1. Lates Csilla. 2. Kisfaludy Ida. 
(Döntő: 6:2, 6 :0 ) . 3. Gróf Szapáry Gabriella 
és Halász Baba. 

Férfi páros: 1. Ferenczy, Vészy. 2. Majoros, 
Schramek (Döntő: 6:4, 6 :2 ) . 3 . Nemes gr., Ro-
inek és Telkes, Dembitz. 

Vegyes páros: 1. Drjetomszky, Szapáry 
Gabriella gr. 2. Nemes, Lates. (Döntő. w. o.) . 
3. Ferenczy, Halász Baba és Riedt, Szapáry 
Marianne gr. 

M E G J E L E N T 
a 

Magyar Országos Lawn-Tennisz-Szövetség 

ÉVKÖNYVE. 
Tartalmazza a Szövetség évi jelentését, az 1929-ik 
év versenyeredményeit, a szövetség pénztári kimu-
tatását, költségelőirányzatát és vagyonmérlegét, 
a Szövetség szervezetét, tisztikarának névsorát és 
címeiket, az első és második osztályba sorolt ver-
senyek névsorát, a magyar tennisz-egyesületek 
címeit és a szövetségi vasúti kedvezményre vonat-

kozó útmutatásokat. 

Megrendelhető 2 pengőért a Szövetség fő-
titkáránál 

KERTÉSZ JÁNOSNÁL, Budapest, IV. kerület, 
Váci-utca 9. 

Kertész Tódor és Weszelv István r.-t. 

Női páros: 1. Szapáry Gabriela gr., Sá r -
kány Lilly. 2. Lates Csilla, Gschwindt Edith. 
(Döntő: 6 :2„ 2:6, 6 :1 ) . 3. Szapáry Marianne 
gr., Záborszky Elly és Dénes Magda, Deutsch 
Mártha. 

A két generációs verseny elsőízben került 
lejátszásra Magyarországon. Sokan — még 
sportkörökben is — pusztán társadalmi jelen-
tőséget tulajdonítanak e versenynemnek. Pedig 
ez igen nagy tévedés. A két generációs verseny 
ugyanis belső fokmérője a tenniszkulturának, 
mert biztosítja a sport folytonosságát, meg-
őrzi annak alapjait , továbbít ja tradícióit olyan 
bensőséges és nemzetfenntartó kötelék által, 
aminő a család. Külföldön már régen rájöttek 
a két generációs verseny eme eszmei szempont-
ból is jelentőségteljes, de praktikus tekintetek-
ből is méltánylandó fontosságára. Tudjuk jól, 
hogy a tenniszezök legnagyobb részének és kü-
lönösen az i f júságnak igen nagy küzdelmet 
kell folytatni, hogy kedvenc spor t jának hódolni 
tudjon. Mennyivel könnyebbé válik ez a küzde-
lem, ha a megértő segítőtárs és nevelő partner 
maga a szülő! Amerikában minden egyes 
államban a két generációs bajnokságok ered-
ményei épp úgy regisztrálják, mint a nemzeti 
bajnokságokat . Tildén ismételten kiemeli e 
versenynem jelentőségét. 

Nálunk még csak egy összevont számra 
akadt elegendő jelentkező. Mindössze hét pár 
indult az első magyar két generációs versenyen 
és pedig nemre való tekintet nélkül szálltak a 
küzdelembe. Petri és leánya (akiról már fön-
tebb megemlékeztünk) nyerte meg a versenyt 
Nagy Dezsőné és fia ellen. De a többi verseny-
zők szereplése is szép küzdelmet nyújtott . Har-
madik helyen Halászné és leánya végzett, aki 
másfél órás küzdelem után győzött dr. Della 
Donna Mihály és fia Albán ellen három szett-
ben. Ez a mérkőzés oly izgalmat váltott ki, 
mintha nemzetközi jellege lett volna. Az igaz-
ság kedvéért meg kell állapítani, hogy a vesz-
tes párban a f iatalabb nemzedék jobban állotta 
meg a helyét. Nem kevésbé elkeseredett három 
szettes küzdelemben győzött Nagy Dezsőné 
és fia id. Makk József és fia ellen. Szép spor-
tot nyújtott Petri és leányának küzdelme Hend-
rich és leánya ellen, úgyszintén Petriéknek 
Halászék elleni győztes meccse. A Della Donna 
család volt legnagyobb számban képviselve a 
két generációs mezőnyben, mert dr. Della 
Donna Mihályné, idősebb fiával, Mihállyal 
szintén kivette részét a küzdelemből. 

Reméljük jövőre nagyobb arányt fog ölteni 
ez a kedves versenyszám és reményünk jogo-
sult, mert hiszen itt az utánpótlás fokozott mér-
tékben látszik biztosítottnak. 

Váradi Miklós. 
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A lillafüredi oerseirty 
Irta: Halter Béla 

Nem várt nagy mezőnyök, de sajnos, kevés 
és nem minden tekintetben megfelelő pályák! 
Tűrhető, csak kissé túlhüvös időjárás! Mind 
ezek mellett azonban minden várakozást felül-
múló óriási társadalmi siker! 

Ez a három mondat a lapjában véve mindent 
magában foglal az első lillafüredi t e n i s z v e r -
senyről, melyet a Magyar Athletikai Club 
lapunkkal, a „Tennisz és Golf"-al karöltve ren-
dezett. 

Lillafüred gyönyörű új szállodájának, a 
Palota-szállónak megnyitása után több lelkes 
sportember felismerte a helyzetet, hogy a ma-
gyar sportnak, elsősorban a tenniszsportnak is 
ki kell használnia ezt a minden tekintetben 
megfelelő fejedelmi fürdőhelyet. Lassan bár, de 
mégis megindultak a tárgyalások a Magyar 
Athletikai Club, lapunk, valamint a földmive-
lésügyi minisztérium között, melyek főképen 
arra irányultak, hogy a saison végeztével a ver-
senyzők, valamint a kísérők részére biztosítani 
lehessen az olcsóbb elhelyezést, mely minden 
fürdőverseny sikerének legnagyobb titka. 
Mayer János földmívelésügyi miniszter úr, ki 
a verseny fövédnökségét is volt szíves elvál-
lalni és Prónay államtitkár úr előzékenysége 
mellett, főképen Pfeiffer Gyula miniszteri fő-
tanácsos úrnak, a minisztérium erdőosztálya 
igazgatójának lelkes támogatása tette lehetővé 
a verseny létrejövetelét, vagyis az áraknak 
olcsó megálalpítását. Azt hisszük, hogy a napi 
ellátás a versenyzők részére szobával együtt 
9 .— pengős ár mellett, a kísérők részére pedig 
12—. pengős áron igazán jutányos volt. Itt 
pedig külön meg kell említenünk, hogy Mar-
schall igazgató úr az elátás terén, valamint a 
kiszolgálás pontos és udvarias volta mellett oly 
kiválót nyújtott, melyet csak a legelőkelőbb 
világfürdőhelyeken lehet találni. Az étkezésről 
és kiszolgálásról mindenki csak dicsérettel tu-
dott nyilatkozni! 

A társadalmi siker, mint már említettük, 
minden várakozást felülmúlt. Magyarország 
legelőkelőbb társaságát lehetett este, valamint 
délutánonként a hallban táncolni, délelőtt, vala-
mint kora délután a t en i szpá lyákon verse-
nyezni vagy drukkolni látni. Kár, hogy az igen 
hűvös időjárás nem tette ez utóbbit kellemessé. 
A t en i szve r seny hatalmas mezőnyei mellé mél-
tán sorakoztak a ping-pong- és bridgeverse-
nyek. A bridgeversenyen nem kevesebben, mint 
ötvenynolcan vettek részt, úgy szintén a ping-
pongversenyen is sokan csatáztak. 

A bridgeversenyek páros versenyek voltak, 
melyek közül a tudományos versenyt a gr. 

Bethlen Gábor, Hardy-Dreher Béla pár nyer-
ték, míg a másiknak díjait a Lichtigné—Harmos 
kettős vitték el. A ping-pongversenyek sorsa dr. 
Jacobi indulásával el voltak már eleve döntve, 
bár mindkét számában erős küzdelemre kény-
szerítették a világbajnokot. A vegyes párost 
Latesz Csillával nyerte. 

Meg kell állapítanunk, hogy a t e n i s z v e r -
senyek mellett ennek a két versenynek, melyek 
a Palotaszállóban kerültek lebonyolításra, 
óriási sikere volt. 

A lillafüredi első sporteseménynek, sajnos, 
megvoltak a zökkenői is. Ezt meg kell, hogy 
saját terhiinkre állapítsuk, azonban leszögezve, 

Mateyka, Kinzel, Kehrling, Gabrowitz 

hogy ez nagyrészt kívülálló okoknak tulajdo-
nítható. Főként a pályák rossz talaja és kevés 
száma volt. Négy pálya állott csak rendelke-
zésre, melyek közül egy azonban rossz állapota 
miatt csak szükség esetben volt használható. 
Ezek a pályák sem feküdtek egy tagban, 
hanem kettő-kettő egymástól több mint egy 
kilométer távolságban. A talajuk sem volt jó 
s a pályákon egészében meglátszott, hogy nem 
szakemberek kezelésében áll. Másik föhibájuk 
pedig, hogy a közönséget nem lehet körülöttük 
elhelyezni, valamint, hogy távol fekszenek a 
szállodáktól, s így a nehéz megközelítés mellett 
az időjárás szeszélyeinek is ki vannak szolgál-
tatva a versenyzők, valamint a nézőközönség. 
Ezeket a hibákat a jövőben, reméljük, orvo-
solni tudjuk. Nem tőlünk függenek a dolgok, 
de örömmel állapítottuk meg a Miniszter Úr 
képviselőjének, Pfeiffer Gyula miniszteri fő-
tanácsos úrnak nagy érdeklődését. Megígérte, 
hogy kora tavasszal nyolc új vörössalakú pá-
lyát fognak építtetni a szálloda közelében. Így, 
reméljük, hogy jövőre semmilyen akadálya sem 
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lesz az idén oly nagyszerűen sikerült első ver-
seny fo ly t a t á sának . 

A versenyeket az eredeti leg tervezett v a s á r -
n a p este helyett az indulók nem várt nagy 
s z á m a és a kevésszámú pálya, valamint az 
egynapi eső miat t csak kedden lehetett befe -
jezni. Ebből s a j n o s több félreér tés szá rmazo t t , 
a zonban a rendezőség leg jobb be lá tása szerint 
cselekedve, nehéz helyzetében nem ta lá lha to t t 
mindenki t kielégítő százszáza lékos megoldás t . 
Remél jük, jövőben a megfelelő számú pályák 
mellett erre nem kerül ma jd sor . 

A br idgeverseny rendezését Bukovinszky 
Pé te r úr volt szíves elvállalni, míg a t e n i s z -
versenyeket Bokor Béla úr i rányí to t ta . 

A lillafüredi versenyen résztvettek: 
dr. Antal István, 
dr. Aghy János, 
Pick Jenő, 
Kertész Nándor, 
Ketzer László, 
Darányi Ferenc, 
Hannay Sándorné, 
Rajcsinecz Ferenc és neje, 
gr. Pongrácz Marianna és 

Anna, 
gr. Serényi László, 
gr. Serényi Lászlóné, 
gr. Vay Miklósné, 
Várady Miklós, 
Göncz Lajos, 
Okolicsányi Zénó, 
dr. Imrédy Kálmán, neje 

és leányai, 
dr. Létay Ernöné és fia, 
Ozarovszky Andorne, 
Heinrich István, 
Lichtig Géza és neje, 
Eckhardt Tibor és neje, 
Massirevich Samu, 
Hardy-Dreher Béla és 

neje, 
gr. Telekv Mihály és neje, 
özv. gr. Pálffv Sándorné, 
gr. Szirmay Gabriella, 
gr. Szapáry Marianna és 

Gabriella, 
dr. Harmos Alfréd, 
br. Vay Miklós, 
gr. Bethlen Gábor, 
gr. Bethlen Istvánné, 
Kégl Adél, 
Titsch Gyula és neje, 
Titsch Mártha és Júlia, 
Kapuváry Károly és neje, 
Gecső Sándorné, 
Oláh Aladárné, 
dr. Sági lenö és neje, 
Schmidt Béla, 
dr. Berregi Lóránd, 
dr. Zorkoczy Péter, 
dr. Péteri János, 
br. Schell István, 
br. Schell Marietta, 
Severlay Zoltán és neje, 
Pirkner Ferenc és neje, 
gr. Serényi Ödön, 

Lukács Béla, 
Wahlkampf Henrik, 
Jankovich Antal, neje és 

leányai Baba, Marietta, 
Éva, 

dr. Bálint István, 
Vásárhelyi Jenő, 
Halter Béla, 
gr. Somsich Gyula és 

neje, 
dr. Jacobi Roland, 
Ráth István, 
Tömöry Miklós, 
Bálás Iván, 
dr. Kelenffy Gyula, 
Bokor Béla és neje, 
Zeller Károly, 
Gschwindt Ernő, neje és 

leányuk: Edith. 
dr. Szentey Miklós, 
Milos Mária, 
dr. Móry Béla, 
Oláh Tibor, 
Milosevich Ernő, 
Kostlek István, 
Gosztonvi Kálmán, 
Straub János, 
Bernát Gyula, 
Benes József, 
dr. Horváth Gedeon és 

neje, 
dr. Nagy Béláné, 
Durand Cilla, 
Kégl György, 
dr. Vangel Gyula, 
gr. Szapáry Frigyes, 
Nyári Jenöné, 
dr. Bukovinszky Péter, 
br. leszenszky József, 
gr. Dessewffy Aurélné, 
Orphanidesz János és 

leánya, 
Raifai Béla és neie, 
Mautner Sigfridné és 

leánya, 
Stelló András, 
Rajnai Dezső, 
br. Berg Miksa és neje, 
Pécsi Eszter, 
Schréder Lászlóné, 
dr. Lichtig Miklósné, 

Hódossy Imre, 
Lates Csilla, 
Rónay Gyula, 
Lukács Endre, 
Salamon Istvánné, 
Sárkány Jenöné, 
Sárkány Lilly, 
Göncz Lajosné, Baitrock 

Ica, 
Leiner Pál, 
Kiss Kálmán, 
br. Ivánka Géza és neje, 
Márffy Mantuanó Tamás 
gr. Révay József, 
Ernyei Károly, 
Radócza Károly, 
Lichváry Géza, 
br. Urbán Pál, 
Dadányi M., 
Kertész János, 
Köhler Andor, 
Lipták Pál, 
dr. Nagy Barna és csa-

ládja, 
Straub Elek, 
Csoknyai János, 
Minder Sándor, 
gr. Szapáry Béla, 
Faragó László, 
Dömsödy Imre, 
Hoensch Gusztáv, 

Széli Lajos, 
Tetmayer A., 
Schmidt Antal, 
őrgróf Pallavicini Róger, 

Alfonz, 
Rónay János, 
örgr. Pallavicini Margit, 
br. Liptay Erzsébet, 
Ruszpoli Gabriella her-

cegnő, 
Des Escherolles Sándor, 
Hüttner János, 
Záborszky Viktor és neje, 
dr. Csermák Ernő és neje, 
Esch Gyözőné, 
Sejbál Józsefné, 
Tormay Béla és neje, 
Oetl Pálffy János, 
Faragó Aladárné, 
Horváth Ida, 
Hartbauer Ernő és neje, 
Oláh Dezső, 
ifj. Jankó Józsnef, 
László István, 
Bánó Lehel, 
Krepuska Tibor, 
Riedl Alfonz, 
dr. Lichtig Miklós, 
Silbersdorf László, 
dr. Schréder László, stb. 

stb. 

Az egyes versenyek részletes eredményeivel 
alant fog la lkozunk . 

A férf i egyes e lsőosztá lyú s z á m b a n 54 ne-
vező volt. Krepuska és B á n ó kerül tek a d ö n -
tőbe, mi a p a p í r f o r m á t igazol ta . A döntő 
Krepuska megbe tegedése fo ly tán le já t sza t lan . 
Ha rmad ikok S t r aub Elek és gróf Révay Jó-
zsef. Krepuska nehezen került a döntőbe . Nem 
já tszot t a l eg jobb kondíc ióban. Bánó G y ö r g y 
már erősen megszor í to t t a s S t r a u b Elek ellen 
már erősen vesztésre is állt. Ru t in j a mente t te 
meg. Bánó Lehel minden megeről te tés nélkül 
jutott előre. A két h a r m a d i k szép te l jes í tményt 
nyúj tot t , s részben meglepe tésnek is s zámolha t 
mindket te jük helyezése. Gr . Révay a kecske-
méti Riedt ellen nehezen győzö t t (6 :1 , 5 :7 , 
6 : 3 ) , azonban u t ána annál fö lényesebben 
győzte le örök riválisát Vay bá r tó (6 :1 , 6 : 3 ) . 
Leiner elleni győzelme (2 :6 , 6 :3 , 6 : 2 ) már meg-
lepetésnek is s zámí tha tna . S t r a u b Elek a szé-
pen fe j lődő F a r a g ó kap i tány t veri először (8 :6 , 
6 : 4 ) , m a j d őrgróf Pallavicini Rogers után 
(8 :6 , 6 : 2 ) Bálás Ivánt intézi el könnyen 6 :3 , 
6:0, hogy ú j a b b meglepe tésként Jacobi t ve r je 
meg egy kissé talán ér thetet len scorra l (6 :0 , 
6 : 0 ) , Krepuska ellen igen szépen já t szva , ve-
szített csak nagy küzdelem u tán . É rdekesebb 
e redmények : Bánó L .—dr . Szentey 6:4, 6 : 4 ; 
br. V a y — C s e r m á k 6:3 , 6 : 3 ; B á l á s — B u k o -
vinszky 6:3 , 8 : 6 ; S t r aub J . — H e g y e s s y 5 :7 , 6 :1 , 
6 :3 ; J acob i—Róna i 7:5, 6 : 2 ; J a c o b i — S t r a u b 
J. 6 :1 , 6 : 3 ; Bán. G y . — K i s s K. 0 :6 , 6 :2 , 6 :1 , 
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A női egyes első osztályúban dr. Schré-
derné szettveszteség nélkül győz'ött, megérde-
melten. A döntőben Gönczné ellen 6:2, 6 : l - r e , 
míg az elődöntőben Latesz ellen 6:4, 6:4-re 
Gönczné, Bokornén vett revánsot legutóbbi 
tátrai vereségéért 6:4, 6:3 arányban. Fontosabb 
eredmények: Schréderné—Lichtigné 6:4, 6 :3; 
Latesz—gr. Szapáry G. 6:4, 6 :4; Gönczné— 
Sárkány 5:7, 6:3, 6 :2; Bokomé—Gschwindt 
E. 6:1, 8:6; Gschwindt Edit a második szett-
ben nagyon szépen játszott! Ebben a számban 
28-an indultak. 

A férfi, valamint vegyes páros versenyek 
döntőibe már csak csonka mezőnyök kerültek 
be. A vasárnap éjjeli, valamint a hétfő délelőtti 
eső után a résztvevők nagy csoportja az időjá-
rás rosszra fordulta miatt a helyzetet reményte-
lennek látva, elutazott. Kár, mert hétfő délben 
az eső elállt és kiderült, hogy a pályák mint 
jobbak voltak, az eső csak használt nekik. A 
döntőt Jacobi és Bánó nyerték Bálás és br. Vay 
ellen 6:4, 6:2-re. Mindkét pár játék nélkül ke-
rült a döntőbe, az előzők a Straub testvérek 
ellen, míg utóbiak Szentey, Hegyessy ellené-
ben. Érdekesebb eredmények: Straub testvé-
rek—Leiner, Kiss K. 8:6, 2:6, 6:2; Szentey, 
Hegyessy—Krepuska, Vásárhelyi 6:2, 4:6, 8 :6 ; 
Rónay, László—Csermák, Hardy-Dreher 8:6, 
6 :4 ; Rónay, László—gr. Révay, Márffy 7:5, 
7 :5 ; Bálás, br. Vay—Rónay, László 6:4, 
8:6, 6:4. 

A vegyes páros az említett okoknál fogva 
igen hiányos volt. Bánó L., Schréderné 6:1, 
6:4 arányban győztek a döntőben Bálás, gr. 
Szapáry G. ellen, kik játék nélkül kerültek 
odáig. Harmadik a dr. Horváth Gedeon (Kecs-
kemét) , Salamonná pár volt (6:2, 6 :3) . 

Másodosztályú férfi egyes 50 induló közül 
Bánó Gy. került ki győztesen Riedt ellenében 
6::2, 6:0. Az elődöntőben nagy küzdelemre 
késztette a sokat javult Záborszky 5:7, 6:2, 
7 :5; míg Riedt játék nélkül jutott oda. Fonto-
sabb eredmények: dr. Horváth G .—Faragó 
4:6, 6:4, 7:5; Hüttner—dr. Horváth G. 3:6, 
6:2, 6 :3; Bánó—gr. Pallavicini R. 3:6, 6:2, 
6 :4; Riedt—Glatz 6:1, 6:3. 

Női egyes II. osztály (34 induló). Gr. Sza-
páry Gabriella ezt a II. oszt. versenyét is szett-
veszteség nélkül nyerte, azonban a döntőt erős 
küzdelem után Sárkány Lili ellen (6:3, 8 : 6 ) ; 
gr. Szapáry az elődöntőben br. Schell Marietta 
ellen (6:0, 6 : 2 ) ; niíg Sárkány, Salamonné ellen 
(6:3, 7:5) győzött. Érdekesebb eredmények: 
gr. Szirmay G.—br. Raichlin É. 0:6, 12:10, 
7 :5; Sárkány—Lichtigné 6:2, 6 :3; Horváth J. 
—gr . Szapáry Marianna 2:6, 6:4, 6:2. 

A verseny dí jazása pazar volt. Azt hisszük, 
nem volt még magyar verseny, melyen az összes 

helyezettek oly szép tiszteletdíjat nyertek volna. 
Ennek létrejöttéhez nagyban hozzájárultak a 
nemes adományozók, kiknek névsorát alant 
közöljük. Versenyünkre tiszteletdíjakat adomá-
nyoztak: 

Almássy László, a képviselőház elnöke. 
Budapest Székesfőváros. 
Gschwindt Ernő. 
Hardy-Dreher Béla. 
Hollos Ödön. 
I. B. U. Sz. (Idegenforgalmi.) 
Lukács Béla. 
Magyar Athletikai Club. 
Magyar Kir. Honvédség. 
Magyar Országos Lawn Tennisz Szövetség. 
Mayer János, m. kir. földmívelésügyi min. 
Gr. Nemes Jánosné. 
Schell kőolaj rt. 
Gr. Serényi László. 
Tasnády-Szii ts András. 
„Tennisz és Golf". 
Terray Gyula. 
Br. Urbán Pál. 
Br. Vay Miklós. 
Zipernovszky Ferenc. 
Ezen a helyen is köszönetet mondunk az 

adományozó uraknak, valamint testületeknek 
az értékes tiszteletdíjakért. 

A lillafüredi első tenniszverseny, reméljük, 
megmutatta az illetékes tényezőknek, ennek a 
sportágnak erejét s így hisszük, hogy a jövő-
ben ezt a szép versenyt állandósítani tudjuk, 
minden zökkenő nélkül. 

TUNGSR 
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A versenyek részletes eredményeit itt ad juk : 

Férfi egyes I. osztály. Döntö: Krepuska be-
tegsége miatt lejátszatlan. Elődöntők: Bánó 
Lehel—gr. Révay 6:1, 6 :1 ; Krepuska—Straub 
Elek 2:6, 6:4, 7:5. 

Női egyes I. osztály. Döntő: dr. Schréderné 
—Gönczné 6:2, 6:1. Elődöntők: dr. Schréderné 
—Latesz 6:4, 6 :4 ; Gönczné—Bokorné 6:4, 6:3. 

Férfi páros I. osztály. Döntö: dr. Jacobi, 
Bánó Lehel—Bálás, br. Vay 6:4, 6:2. Elődön-
tők: dr. Jacobi, Bánó Lehel—Straub, Straub 
w. o. 

Vegyes páros /. osztály. Döntö: Bánó, dr. 

Schréderné—Bálás, gr. Szapáry G. 6:4, 6:4. 
Elődöntők: Bánó, dr. Schréderné—dr. Horváth, 
Salamon 6:2, 6 :3 ; Bálás, Szapáry w. o. 

Férfi egyes II. osztály. Döntő: Bánó—Riedt 
6:2, 6:0. Elődöntők: Bánó—Záborszky 5:7, 
6:2, 7 :5 ; Riedt—Huttner w. o. 

Női egyes II. osztály. Döntö: gr. Szapáry— 
Sárkány 6:3, 8:6. Elődöntök: gr. Szapáry—br . 
Schell 6:0, 6 :2 ; Sárkány—Salamonné 6:3, 7:5. 

Vegyes páros handicap. Döntö: dr. Horváth 
G., Salamonné—gr. Teleky, br. Schell 6:2, 
2:6, 6:4. Elődöntök: dr. Horváth G., Sala-
monné—Bánó G., gr. Szirmay 6:3, 3:6, 8 :6 ; 
gr. Teleky, br. Schell—Bokor, Bokorné 6 : 0 , 6 : 2 . 

Zégréba oersemy 
A Hrvatski Akademski Sport Club, mint 

minden évben, ezidén is megrendezte Jugoslavia 
tenniszbajnokságait . Ezeknek a bajnokságok-
nak érdekessége nemcsak a bajnoki cím eset-
leges megnyerése, hanem úgy férfi, mint női 
egyesre vándordí j is ki van írva. A férfi egyes 
I. Alexander király díja, a női egyes Mária ki-
rálynő díja. A díjat háromszor egymásután 
vagy öt év alatt háromszor kell megnyerni, de 
az esetben, ha valaki kétszer megnyerte és 
harmadszor (az öt év alatt) ugyanazon nem-
zetiségből másvalaki nyeri, akkor a nyerő nem-
zet szövetségéé a díj. A versenyeket a városon 
kicsit kívül, a Maksimisban fekvő Hask pályá-
kon játszák. Hat pályájuk van, 2 vörös (de az 

Sportpályák, íenniszpalyak es utak építését 
Javítását vállaljuk. 

^ 7 Ú l l í t l l l l L r l eg ju tányosabb feltételek mel le t t spec iá l i s 
O l i C M l l l U l l t V kö tőanyagga l kever t 

VÖrÖS salakot, t enn iszpá lyákhoz és utaklioz. 

Fekete salakot 
fuvard i jmegté r i l é s el lenében szá l l í tunk lu tbal l -
pAlvákrn és f e l t ö l t é s e k r e . — A MAC, BSzKR, 
BSE, BEAC. BLK K stb. szál l í tója 

Hazai Útépítő és Salaktermelő 
Vállalat B u d a p e s t , N á d o r - u . 6. 

Telefon: 813—96. 

ÉUMÉtÉÉÉMÉÉÉÉttt 

A Tennisz és Golf 

hirdetései e r e d m é n y e s e k ! 

H I H I H I 

is csak az idén) és 4 szürke. A verseny meg-
rendezés szempontjából semmi kívánnivalót 
nem hagy hátra, csak sajnos Spalding labdá-
val játszottak. Ez a labdaváltozás mindazok-
nál, akik Dunlop-hoz vannak szokva, jelenté-
keny különbséget képez és bizony nagyon so-
kan, főkép Kehrling, nem tudják szokott for-
májukat kijátszani. A versenyt a már e lmarad-
hatatlan rekkenő melegben bonyolították le és 
bizony nagyon gyakori eset volt, hogy déli 
' / íjl-kor is volt játék. Férfi egyes 30 induló: 
Kehrling, Du Plaix, Malacek stb. Női egyes 
18 induló: Gostisa, Schráger, Fröhlich stb. 
Férfi páros 15 pár: Du Plaix, Aidinyán, Kehr-
ling, Gabrovitz; Malacek, Sada stb. Férfi egyes 
kizárásos (csak jugoszlávok részére) 30 in-
duló: Scháffer, Kukuljevic stb. Női páros 11 
pár: Gostisa, Wurth, Schrager, Fröhlich stb. 
Vegyes páros 18 pár: Malacek, Schrager; 
Kehrling, Maksirnoric; Wunth, Gabrovitz stb. 
Junior (fiúk, leányok vegyes) 14 induló. Vég-
leges eredmények: 

Férfi egyes: 1. Du Plaix, 2. Kehrling, 3. 
Uthmöller, Scháffer. 

Női egyes: 1. Baumgarten, 2. Fröhlich, 3. 
Schrager, Gostisa. 

Férfi páros: 1. Kehrling, Gabrovitz, 2. 
Scháffer, Kukuljevic, 3. Malacek, Sada ; Du 
Plaix, Aidinyán. 

Férfi egyes kizárásos: 1. Scháffer, 2. Ku-
kuljevic. 

Női páros: 1. Gostisa, Winth, 2. Schweig-
hardt, Baumgarten, 3. Schráger, Fröhlich; Blis, 
Maksirnoric. 

Vegyes páros: 1. Schráger, Malacek, 2. 
Winth, Gabrowitz, 3. Maksirnoric, Kehrling; 
Gostisa, Kukuljevic. 

Junior: 1. Futzi Blis. 
Baumgarten Magda. 
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Belgrádi oerseny 
Különböző terminuseltolásokkal végre sike-

rült szeptember 26—28-ika között megtartani 
a szokásos versenyeket. Ügy a férfi, mint a női 
mezőny nem volt nagyon erős. A férfi egyesben 
Kehrling és Prenn lemondása után Scháffer-
nek, a jugoszláv bajnoknak, nem volt nehéz 
dolga egészen a döntőig, mikor is Gabrovitz 
ellen 4 szettben nyerte meg a férfi egyest. A 
klubnak 4 nagyon szép, jókarban tartott vörös 
salakpályája és nagy szép tribünje van. Az öl-
tözők azonban sok kívánni valót hagynak 
hátra. A vezetőség nagyon előzékeny és kedves 
és mindent megtesz, hogy a játékosok jól érez-
zék magukat. Végleges eredmények: 

Férfi egyes: 1. Scháffer , 2. Gabrovitz, 3. 
Friedrich. 

Női egyes: 1. Baumgarten, 2. Schrager, 
3. Sztojakovits. 

Férfi páros: 1. Scháffer, Radovic, 2. Fried-
rich, Gabrovitz. 

Vegyes páros: 1. Schráger, Scháffer, 2. 
Baumgarten, Radovic, 3. Buzarovits, Gabro-
vitz. 

Vegyes párosban nem indulhattunk együtt 
Gabrovitz-zal, a rendezőség nem engedte, mert 
a mezőny teljesen elvesztette volna az érdekes-
ségét, mi lettünk volna az elsők. 

Baumgarten Magda. 

Kertész csapatvándordíj 
idei védője újra a MAC 

A Kertész csapatverseny, ami tulajdon-
képen a magyar első osztályú tennisz csapat-
bajnokságnak tekinthető, az idén is, úgy mint 
a díj alapítása óta, mindig a Magyar Athletikai 
Club zsákmánya lett. A védő MAC az idén a 
döntőben a BBTE-et kapta ellenfelül. Sajnos, 
hogy az eltolódott terminus miatt a BBTE a 
biztos vereség tudatában lemondta a döntőt, 
úgy, hogy a védő játék nélkül védi tovább a 
díjat. Egyesületeink nem tart ják be a terminu-
sokat s így ez a csapatverseny mindig termi-
nusnehézségekkel küzd. Reméljük, hogy jövőre 
a szövetség rászorítja a résztvevőket az idő-
pontok betartására, mert a játéknélküli döntő 
nem célja a díjnak. A díj a tenniszsport fej-
lesztését célozza s ezt csak játékkal érhetjük el. 

A másodosztályú csapatbajnokság győztese 
a MAC csapata 

Arató Géza tanácstag javaslatára az idén 
elsöízben kiírt másodosztályú csapatbajnok-
ság befejeződött s azt a favorit MAC csapata 
nyerte meg. A másodosztályú csapatbajnokság 
sikerét jellemzi a résztvevők váratlan nagy 
száma saz erők kiegyensúlyozottságát a dön-
tök csupa 6:5-ös eredménye. Az elömérkőzé-
sek alapján a MAC, MTK és III. ker. TVE sze-
rezték meg a jogot a hármas döntőben részt-
venni. 

A döntö első mérkőzése a Mac és III. kerü-
let között a Mac center-court telepén zajlott le. 
A férfi számok nem sok jóval bíztatták a szige-
tiek híveit, mert mind a négy egyest a budaiak 
szorgalmas és szívvel küzdő játékosai szerezték 
meg. Tömöry és Bánó veresége, Vészi, illetve 
Hándler ellen meglepetés volt. A női számok-
ban aztán gróf Szapáry Gabriella és Sárkány 
Lilli kitűnő játéka a MAC felé billentette a mér-
leget, mert a női egyeseket, női párost és vegyes 
párosokat a MAC nyerte nagyszerűen játszó 
hölgyei révén. Bánó, Tömöry pár aztán meg-
nyerte párosát s evvel a hatodik pontot. 

A második mérkőzés a MAC küzdelme az 
MTK ellen a kék-fehérek Hungária-úti ten-
nisztelepén folyt le s itt is elveszítette a MAC 
a férfi egyeseket s a női számokban ugyan 
győztek itt is, de az egyik vegyes párost Tö-
möry, Sárkány elveszítették, úgy, hogy az 
MTK már biztos győztesnek látszott, mikor a 
Mattiasich, Horváth pár legnagyobb meglepe-
tésre megveri az MTK második párosát s evvel 
megszerzi a MAC-nak a győzelmet, mert az 
első pár Bánó, Tömöry és Bánó, Szapáry 
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grófnő győzelme már nem volt kétséges s így 
ezt a mérkőzést is 6:5 arányban megnyerve, 
megszerzi a MAC a díj első évi védelmét. 

A MAC Légrády Ottó főszerkesztő gyö-
nyörű vándordí jának védelmét elsősorban höl-
gyeik kitűnő játékának köszönheti, kiknek 
klasszisa messze kiemelkedett a mezőnyből. 

A második helyet a III. kerület szerezte 
meg az MTK ellen, 6:5-re győzve. 

HIVATALOS RÉSZ 
•iitiiaiiiiiiiiiiiiiiiiii>iii(ti[ii»iiiitiiiiiiiiiiMiiii9i9Ei3)ri>iiiiiiiiiiii]iiiiitiiiJiiii>iiiiiiiriiillliiia»ifti)iiiiiitiiaiiitiii 

A Magyar Országos Lawn-Tennisz Szövetség az 
1930/31. évi idényre ismét üzembe helyezi a város-
ligeti Iparcsarnok mögötti gépkiállítási csarnokban 
levő három fedett tenniszpályáját, amelyeket, az iga-
zolt versenyjátékosok kedden, csütörtökön és szom-
baton este 6—10 óráig vehetnek igénybe tréning-
célokra. 

Az igazolt versenyjátékosok az egész idényre 
40.— pengő díjat fizetnek. 

Előjegyezni lehet a szövetség főtitkáránál, Kertész 
Jánosnál, Kertész-Weszely cég, Budapest, IV., Váci-
utca 9. 

Magánosok és társaságok részére a pályák egyéb 
időkben, tetszés szerinti időtartamra bérelhetők. 

Bérösszeg, tekintet nélkül a résztvevők számára, 
nappali világítás mellett óránként P 5.—, esti órák-
ban vilalnyvilágítás mellett P 7.— óránként. 

Előjegyzéseket elfogad Kertész és Weszely cég, 
Budapest, IV., Váci-utca 9. 

Külföldi hírek 

Eastbourne-ben tartották meg Délanglia bajnok-
ságait. Alább közöljük az elődöntő és döntök ered-
ményeit: Férfi egyes: Miki—Laster 6:4, 6:1; Kings-
ley—Soni 6:4, 6:0; Miki—Kingsley 7:5, 6:3. Női 
egyes: Miss Heeley—Miss Sandison 7:5, 2:6, 6:1; 
Miss Mudford—Miss Ridley 6:3, 6:2; Miss Mudford— 
Miss Heeley 6:2, 7:5. Férfi páros: Kingsley, Eames— 
Sharpé, Malfroy 6:2, 7:9, 14:12; Peters, Lester— 
Richie, Dower 6:4, 8:6. Döntö lejátszatlanul meg-
feleződött. Ügyszintén a vegyes páros, ahol csak 

CrémanfRosé 
^^Transylvania sec 

Miki és Miss Mudford kvalifikálta magát a döntőre, 
míg a másik oldalon Peters, Mrs. Pittmann és Eames, 
Miss Harvey match lejátszatlan maradt. Az angolok 
üdvöskéje, Austin a negyedik fordulóban esett ki 
Miki-tói 7:5, 3:6, 6:3 arányban. 

Lawn Tennis and Berdminton-ban olvastuk az 
alábbiakat: R. Menzel, the Czechoslovakian player de 
feated F. Matejka 8:6, 6:2, 6:2 and B. de Kehrling 
4:6, 6:3, 6:4, 6:1 in winning the men's singles at the 
Magyar Club at Budapest. Azt hisszük, ehhez nem 
kell kommentárt fűznünk. 

* 

Sato, a nálunk is jól ismert japán Davis Cup-já-
tékos három számban győzött Luzern-ben. Férfi 
egyesben Garangiotis győzte le 6:1, 6:0, 5:7, 6:3-ra. 
Férfi párosban Garangiotissal győztek Lorenz, Keller 
ellen 2:6, 6:3, 6:4, 1:6, 6:4. Vegyes párosban Mlle 
Payot-tal a Lorenz, Frau Neppach-ot verik meg 6:4, 
2:6, 6:3-ra. Női egyes Frau Friedlebeti nyerte Mlle 
Payot-t ellen, dacára, hogy az utóbbinak két match-
labdája volt 4:6, 6:2, 10:8. 

* 

M. Pierre Gillou, a francia tennisz korifeusa rang-
listáját közöljük a hölgyek részéről: 1. Mrs. Wills— 
Moodv. 2. Frl. C. Aussem. 3. Mme Mathieu. 4. Miss 
E. Ryan. 5. Mrs. Holcroft—Watson. 6. Miss H. Jacobs. 
7. Miss B. Nuthail. 8. Miss P. Mudford. 9. Senorita 
L. de Alvarez. 10. Frl. H. Krahwinkel. — Az urak 
tize: 1. Cochet. 2. Tildén. 3. Borotra. 4. Doeg. 5. 
Allison. 6. Lott. 7. de Morpurgo. 8. Shields. 9. Boussus 
10. Harada. 

* 

Mlle L. Claude Anet győzelme Miss Ryan ellen 
volt a kiemelkedő eseménye a La Baule-i versenyek-
nek. 6:3, 6:2 az eredmény. P. Féret nyerte a férfi 
egyest Goldschmiedt előtt 8:6, 7:5-re és a vegyes 
párost Miss Ryan-nel Cochet nyerte kétszer 6:3-as 
scorre-al Féret, Claude Anet pár ellen. 

* 

Fölényesen győztek az indiaiak a skótok elleni 
vállogatott mérkőzésen. Mohán—Hill 6:3, 6:2, 6:4; 
Mohán—Collins 3:6, 6:3, 6:1, 7:5; Dr. Fyzee—Collins 
6:0, 1:6, 6:2, 4:6, 8:6; Dr. Fyzee—Hill 7:5, 6:0, 6;4; 
Sirigh—Hill 6:0, 6:1, 6:3; Miss Sandison—Miss Mason 
10:12, 6:3, 8:6; Miss Sandison—Miss Barr 11:9, 6:4; 
Mohán, Singh—Collins, Hawks 1:6, 2:6; Miss San-
dison, Mrs Simon—Mason, Miss Bar 4:6, 3:6; Dr. 
Fyzee, Mrs Simon—Hill, Miss Barr 2:6, 5:7. A nálunk 
is ismert indiaiak úgy látszik még a páros játékot nem 
igen sajátítottak el. 

* 

4000 márkát adtak Miss Betty Nuthail ütőjéért, 
amellyel az amerikai női egyes bajnokságot meg-
nyerte, a Mauretánia fedélzetén megtartott árverésen. 

* 
Wales fedett pálya bajnokságát Timmer nyerte 

Hobbis ellen 6:4, 6:0, 7:5-re. Férfi párosban is győ-
zött Ulhmann—Smith-tel Ireland, Pyemont ellen 6:1, 
6:4, 6:3-ra és a vegyes párosban Miss Ingrammal 
győz Mrs Bouverie, Ullmann—Smith ellen 6:3, 6:3-ra. * 

Rio de Janeiro-ban L. de Alvarez legyőzte Brazília 
bajnoknőjét, Florence Texeira-t 6:1, 6:3-ra. 
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A Magyar Golf Club oszi versenye 

A 18 lyukra kibővített svábhegyi golfpályán 
október első hetében zajlott le a golfozó körök 
általános érdeklődésétől kísérve a magyar 
golfsport szokásos nagyhete. Döntésre kerül-
tek a férfi, női és páros bajnokságok, a Gara 
Illés emlékverseny, továbbá a golfsport két 
nemrég elvesztett halott jának dr. Zsigmondy 
Jenőnek és Petráss Sárinak emlékére kiirt ver-
senyszámok s még több értékesen díjazott 
handicap verseny. 

Az érdeklődés homlokterében természetesen 
a magyar nemzetközi bajnokságok állottak s 
bár nagyobbszámú nemzetközi konkurrencia 
csak a női bajnokságban jelentkezett, a küzdel-
mek, különösen a döntök mindvégig érdekesek 
és izgalmasak voltak. 

A férfi egyes ba jnokság győztese Lauber 
Dezső lett, a régi formájá t nemcsak megőrző, 
hanem azt még mindig fokozni tudó rutinos 
versenyzőnk, aki ezzel a győzelmével ötödször 
szerezte meg magyar nemzetközi bajnoki cí-
met. Ez a győzelem egyben sikerekben dús gol-
fozó karrierjének legnagyobb dicsősége, mert 
ezúttal védte meg ötödször és nyerte meg vég-
leg a gr. Zichy Géza Lipót által 1912-ben ala-
pított vándordíjat , a minden magyar golfozó 
legfőbb ambícióját jelentő hatalmas ezüst ser-
leget. A háborús évek kivételével évenként meg-
újuló hatalmas küzdelem folyt a serleg végle-
ges birtokba vételéért. Most 18 év után Lau-
bernek végre sikerült ez s a pompás trófea iga-
zán nem kerülhetett méltóbb kezekbe. 

A bajnoki döntő lefolyása példátlanul iz-
galmas volt. A két rivális, Lauber és dr. Kovács 
Jenő az utolsó lyukig gyilkos küzdelmet vív-
tak. A játék első felében még Kovács győzelme 
látszott valószínűbbnek, aki állandóan vezetett 
egy-két lyukkal, a küzdelem vége felé azonban 
érvényesült Lauber nagyobb rutinja s az utolsó 
lyukon sikerült a győzelmet kierőszakolnia. 
Ide kell jegyeznünk, hogy a bajnoki nevezési 
listán sajnálatosan nélkülöztük vitéz Gyurko-
vicli Bélát, akit betegsége akadályozott a rész-
vételben. 

A női bajnokságot a védő Madelaine v. 
Kuli kisasszony nyerte. A döntőben Tóthvá-
radyné báró Beck Marietta volt az ellenfele, 
aki mindvégig nagyszerűen tartotta magát, sőt 
volt olyan helyzet, amikor nyerőnek látszott. 

Végül minimális arányban ugyan, de kénytelen 
volt meghajolni ellenfelének nagyobb klasszisa 
és rutinja előtt. Ennek a számnak is volt egy 
szépséghibája. Szlávy Béláné, a legjobb ma-
gyar női golfozónk, családi körülményei miatt 
minden tréning nélkül és kizárólag a becsü-
letéért állt ki s így távolról sem fejthette 
ki teljes tudását. A sors szeszélye úgy hozta, 

Lauber Dezső játékközben, aki ötödszöri győzelmével 
végleg megnyerte a gróf Zichy Géza Lipót vándordiját 

hogy mindjárt az első fordulóban v. Kuh kis-
asszonnyal került szembe s bár igen erős küz-
delem után, kénytelen volt a győzelmet ellen-
felének átengedni. 

A páros bajnokságot Lauber és Kovács 
nyerték a döntőben v. Kuh kisasszony és dr. 
Szlávy Béláné úrhölgy ellen. 

A verseny részletes eredményei a követke-
zők: 

Gara Illés emlékverseny. Medál Play 36 
lyuk: 1. Dr. Kovács Jenő 79 ütés, 2. holtver-
senyben Lauber Dezső és Mr. Wanless O. Go-
wan 84 ütés. 
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Magyarország nemzetközi golfbajnoksága: 
1. Lauber Dezső, 2. dr. Kovács Jenő, 3. Ra-
kovszky István és Wanless O. Gowan. 

Magyarország nemzetközi nöi golfbajnok-
sága: 1. Fr. Madelaine v. Kuh Wiener Golf 
Club, 2. Tóthvárady Andrásné, 3. Latzkó 
Vilmosné és Elissenné Wiener Golf Club. 

Magyarország páros golf bajnoksága: 1. 
Lauber Dezső és dr. Kovács Jenő, 2. Szlávy 
Béláné és Frl. Madeilaine v. Kuh. 

Medál Play handicap I. osztály: Urak: 1. 
Wanless O. Gowan 84—10 nettó 74, 2. báró 
Madarassy-Beck Gyula 90—16 nettó 74, 3. 
dr. Kovács Jenő 79—4 nettó 75. 

Hölgyek: 1. Baumgarten Ida 98—22 nettó 
76, 2. Frau Maria Wolf Wien 90—14 nettó 76, 
3. Latzkó Vilmosné 96—10 nettó 82. 

* 

Zsigmondy jenö emlékverseny. Against 
Boogey hep: Urak: 1. Dr. Szász Endre Hugó 
hcp. 32 3 up., 2. Bálás József hcp. 24 2 up., 3. 
dr. Kovács Jenö hcp. 4 és Wellisch Jenő hcp. 
28 1 up. 

Hölgyek: 1. Baumgarten Ida hcp. 22 all 
square, 2. Latzkó Vilmosné hcp. 14 all square, 
3. Farkas Lajosné hcp. 16 1 down. 

Match Play hcp. /. osztály. Rakovszky 
István dija: 

Urak: 1. Rakovszky István hcp. 12, 2, báró 
Madarassy-Beck Gyula hcp. 16. 

Hölgyek: 1. Elissenné Margit Wiener Golf 
Club hcp. 12, 2. Baumgarten Ida hcp. 20. 

Vegyes páros Grave-Yard hcp: 1. Baum-
garten Carla—Minder Frigyes, 2. Tóthváradyné 
—dr. Kovács Jenő, 3. Farkas Lajosné—dr. 
Baumgarten Nándor. 

Megjelentek a 
Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség 

hivatalos versenyszabályai, 
Alapszabályok, Játékszabályok, Verseny-

szabályok. 
Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi 

rendelkezések. Gazdasági bizottság ügyrendje, 
Útmutatás pályabírák részére, Tenniszpálya építése, 

Vasúti kedvezményre vonatkozó útasitás, 
Egyesületi alapszabály. Egyesületi 

házirendsza báiyok. 
Ara 3 pengő. 

Megrendelhető Kertész Tódor és Weszelv 
István rt, cégnél, Budapest, IV., Váci-utca 9. 

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
K E H R L I N G B É L A 

H O R V Á T H G Y Ö R G Y 
URI SZABÓ, UDVARI ÉS KAMARAI SZÁLLÍTÓ 

E s t é l y i - , s p o r t - és 
útiruha különlegességek. 
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Belföldi hírek 
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A szövetség október 21-i tanácsülése. Rakovszky 
István elnök elnöklése mellett a szövetség tanácsa 
igen népes tanácsülést tartott az O. T. T. székházá-
ban. 

A legfontosabb tárgyak voltak: a gazdasági bi-
zottság jelentései az idei versenyek deficitjeiről s 
ezek enyhítésére a tanács felhatalmazása alapján a 
szövetség az O. T. T.-hoz fordult segélyért. Remél-
jük, hogy a kérést a Testnevelési Tanács méltá-
nyolja. 

A fedett pályákat a városligeti Iparcsarnokban új 
világítással látják el. Egyben a tanács elhatározta, 
hogy az Ampere Sport Egyesülethez fordul, hogy az 
Újpesten, az Egyesült Izzólámpa-gyár rt. áldozat-
készsége révén felépült pompás fedett pályán a szö-
vetségi training céljaira pár órát kapjon. A szövet-
ségi pálya tigye egyelőre megfelelő telek hiányában 
megakadt. A szövetségi fedett pálya tigye egyelőre a 
Sportpalota megoldásáig nem forszírozható. A tanács 
helyet adott az Újpesti Torna-Egylet kérelmének s 
megengedte — méltányolva az egyesület érdemeit, — 
hogy az 1931. évi Budapest bajnokságokat az UTE 
rendezze. 

A szövetséget helyiséget kap az 0 . T. T. székházá-
ben s ezt a tanács köszönettel tudomásul veszi. 

A tanács jóváhagyta az új intézőbizottság ügy-
rendjét s az állandó tagok (elnök és főtitkár) mellé 
tagokul megválasztotta dr. Péteri Jenő, Pick Jenő és 
dr. Schréder László tanácstagokat. 

A szövetség köszönettel veszi dr. Komarnitzky 
Román dr. Zsigmondy Jenő emlékére alapított ván-
dordíját s azt mint örökös vándordíjat a nemzeti 
férfi egyes bajnokságra kiírja. 

Dr. Légrády Ottó csodaszép vándordíját a másod-
osztályú csapatversenyre a tanács köszönettel átvette, 
úgyszintén köszönettel veszi tudomásul, hogy a ne-
meslelkü adományozó szükség esetén külön női 
csapatversenyre is vándordijat adományoz. 

* 

A MAC tenniszszakosztálya november hó 10-én 
este rendezi az Astoria-szállóban szezonzáró vacso-
ráját. A nagyszabásúnak Ígérkező vacsora keretében 
ünneplik a győztes első és második csapatot és adják 
át a még soha nem látott szépségű Légrády-serleget, 
valmint Takács Imrének a jól kiérdemelt MAC 
aranyjelvényt. 

A MAC tenniszosztálya ez úton is meghívja tag-
jait a vacsorára, hol vendégeket is szívesen látnak. 

* 
A nagyszerű őszi időjárás lehetővé teszi, tiogy a 

szigeten még mindig intenzív traininget folytassanak 
játékosaink. A MAC még a center-court telepét is 
üzemben tartja, olyan sokan játszanak. Dr. Péteri, 

Kirchmayr, Takács, Laczay, Vásárhelyi, gróf Hu-
nyady, az új tag Dretomszky, Lahner Kálmán, Bayer, 
az urak, — gróf Somssich Gyuláné, Nagyné, Bo-
zsikné, Méray Horváth Opika, Jankovich Baba és 
Marietta, Horváth Ida a legszorgalmasabbak. 

A 15-én pályáit lezáró Tenrtisz Club is újra 
üzembe lépett s ott is szorgalmasan tenniszezik az 
idén újra fokozottabb aktivitásba kezdett gárda. 

Krepuska Tibort, a MAC kitűnő játékosát pénte-
ken este Ellischer tanár megoperálta a Pajor szana-
tóriumban. Rövid idő alatt ő már Takács és Aeschner 
után a harmadik éljátékosunk, kinek ki kell vágni a 
vakbelét. 

Krepuska a sikeres operáció után hétfőn már egé-
szen jól volt s a hét végén valószínűleg el is hagy-
hatja a szanatóriumot. 

* 

A BSE tenniszosztálya az odagravitáló Silbers-
dorf, Ferenczy révén alaposan meg fog erősödni a 
jövő szezonban. 

* 

A zugligeti tenniszversenyeket, melyeket nagy ér-
deklődés mellett bonyolítottak le, a következő ered-
ményt hozta: Férfi egyes: 1. ifj. Wahlkampf Henrik. 
2. Waigand József. Férfi páros: 1. Keller Sándor, 
Weigerth Aladár. 2. ifj. Wahlkampf Henrik, Waigand 
Ferenc. Vegyes páros: 1. ifj. Wahlkampf Henrik, Ha-
besser Ilona. 2. Kovácshegyi Kálmán, Wikus Lily. A 
versenyek győztesei szép díjakat nyertek. 

* 

Schmidt Franci a MAC tennisz-trénere három havi 
távollét után újból Budapestre érkezett. A nyári sze-
zont Festetits Sándor grófnál kezdte meg Dégen, ahol 
három hétig mint házi tréner tenniszezett. Utána Esz-
terházy Pál hercegnél, Eszterházán, szintén három 
hétig volt, majd dr. Báttor Viktorral Ausztriába uta-
zott, ahol különböző helyeken bemutató mérkőzése-
ket is tartott. Végül Széchenyi László gróf amerikai 
magyar követnek csehszlovákiai vadászkastélyában, 
ahol gyönyörű fenyvesek között fekvő tenniszpálya 
van, öt hetet töltött, ahol sok külföldi és magyar elő-
kelőséggel játszott. Most, amíg az idő engedi, a 
MAC-on tenniszezik. November 1-től, mint rendesen, 
a fedett pályán kezdi a téli szezont. 

Eldöntetlenül végződött a SzAC és Vecsés FC 
tenniszmérközése. Zsigmond—Méray 7:5, 6:2; Divó 
—Farkas 6:2, 6:1; Sury—Bánó 0:6, 2:6; Kanba— 
Butykai 6:4, 8:6; Benkó—Nóvák 6:4, 3:6, 2:6; Ber-
nolák—Izsó 6:0, 6:1; Kremsz—Szieber 6:1, 1:6, 5:7; 
Sury, Kanba—Nóvák, Izsó 6:2, 2:6, 6:8; Bernolák, 
Divó—Bánó, Butykai 5:7, 8:6, 5:7; Zsigmond, 
Weckinger—Farkas, Mévery 6:3, 6:2; Divó, Kohant 
—Bánó L. és Gizi 2:6, 1:6. 
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Postások—Székesfehérvári K. E. 6:3. Dr. Derecs-
key—Nagy 6:3, 6:1; Lammer—Klein 4:6, 6:1, 1:6, 
Kiss—Dudorits 6:2, 6:2; Németh—Krausz 6:2, 1:6, 
6:8; Gruber—Auerbach 7:5, 9:7; Krupiczer—Klein 
3:6, 8:6, 4:6; Krupiczer, Kiss—-Dudorits, Krausz 6:1, 
5:7, 6:4; Lammer, Német—Auerbach, Nagy 6:3, 6:1. * 

BBTE—BLKE 6:5. (Kertész-vándordíj döntő-
mérkőzés.) Többszöri megszakításokkal mégis csak 
sikerült befejezni a csapatverseny döntőjét. Örömmel 
üdvözöljük az idei győztest. A tavalyi győztes BLKE 
egyes játékosainak hiányos trainingjének köszönheti a 
vereséget. Eredmények: Bánó—Silbersdorf 6:0, 6:3; 
dr. Jacobi—dr. Szenthey 6:4, 2:6, 5:7; a vesztes a 
harmadik szettben 4:0-ra vezet, majd 5:3-ra; br. Pi-
retné—Brandenburgné 0:6, 6:2, 3:6; csak a második 
szettben volt méltó ellenfél a báróné; dr. Jacobi 
Bánó—Silbersdorf, dr. Szenthey 6:2, 6:3; Bánó, 
br. Piretné—Silbersdorf, dr. Schréderné 1:6, 3:6; 
Palásthy—dr. Hegyessy 2:6, 6:4, 6:2; dr. Kiss—dr. 
Kalledoy 6:1, 6:1; dr. Dériné—dr. Schréderné 5:7, 
w. o.; dr. Dériné 5:l-re vezetett; dr. Kiss, Arató— 
dr. Hegyessy, Bartus 6:3, 6:4; Bartus formán kívül 
játszott; dr. Dériné, br. Piretné—dr. Schréderné, 
Brandenburgné 3:6, 5:7; a budaiaknak a második 
szettben volt szettlabdájuk; dr. Jacobi, dr. Dériné— 
dr. Hegyessy, Brandenburgné 6:3, 6:3; dr. Hegyessy-
nek nincs trainingje. A BBTE ezzel a győzelemmel 
ötödször kvalifikálja magát a védővel való játékra a 
díj alapítása óta. 

* 

Az FTC háziversenye során a női egyes bajnok 
Tihanyiné lett, aki Wienernét szép küzdelemben 6:2, 
3:6, 8:6 arányban legyőzte. 

* 

Elektromos művek házibajnokságai. Férfi egyes: 
Bánlaky—Stecovits 4:6, 6:2, 7:5. Női egyes: Bodis— 
Kósainé 6:0, 6:1. Férfi páros: Stecovits, Solty—Bán-
laky, Schweigstill 9:6, 7:5, 6:2, l':6, 6:2. Vegyes pá-
ros: Szabó, Lenhardtné—Solty, Kósáné 6:4, 75. 

Külföldi hírek 

Borotra az első londoni fedett pálya versenyen 
öt szettben nehezen tudott csak győzni Bunny Austin 
ellen. Az eredmény már csak azért is csodálatos, 
mert az első két szettet és az ötödiket nyerte Bo-
rotra s a harmadik és negyedik szettet Austin nyeri 
6:0, 6:2-re. Máskor Austin ereje az első két szettig 
szokott tartani. A harmadik és negyedik szett meg-
nyerése ellenállóképességének nagymérvű fejlődését 
jelenti. 

* 

Baden-Baden-i verseny elődöntői és döntőinek 
eredményei: Férfi egyes: Froitzheim—Wetzel 6:4, 
9:7; Hughes—Heydenreich 6:3, 6:2; Hughes—Froitz-

heim 2:6, 8:6, w. o. Női egyes: Mme Mathieu—Frau 
Schomburgk 9:7, 7:5; Frau Friedleben—Frl. Pflün-
ger 6:4, 6:2; Mme Mathieu—Frau Friedleben 6:2, 7:5. 
Férfi páros: Hughes, Fischer—dr. Buss, Oppenheimer 
2:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Vegyes páros: Fr. Friedleben, 
Hughes—Fr. Ledig, Fischer 75, 6:3; Mme Mathieu, 
Buss—Schomburgh házaspár 6:3, 6:3; Fr. Friedleben, 
Hughes—Fr. Mathieu, dr. Buss 4:6, 6:0, 6:1. * 

Anglia legyőzte Írországot 7: l-re, de a legfájóbb 
pontot veszítette el akkor, midőn dr. Gregory ki-
kapott Mc. Gaire-tól 5:7, 3:6-ra. Az ír csapatban nem 
játszott Rogers, aki Amerikában turnézik. Ered-
mények: dr. Gregory—Mc. Guire 5:7, 3:6; Peters— 
Cromin 7:5, 6:1; Sharpé—Smith 6:3, 6:2; Lester— 
Scovell 60, 6:1; Gregory, Sharpé—Scovell, Cronin 
4:6, 10:8, 6:2; Gregory, Sharpé—Mc. Guire, Smith 
5:7, 6:1, 6:2; Peters, Lester—Guire, Smith 6:1, 8:6, 
6:3; Peters, Lester—Scovel, Cronin 6:3, 6:4. * 

Morpurgo vereséget szenvedett Malacek-től Prágá-
ban 6:4, 6:2, 3:6, 6:4; de Morpurgo—Macenauer 
10:8, 8:6, 6:2. Páros: Malacek, Macenauer—Mor-
purgo, Hecht 2:6, 6:3, 6:3. 

* 

Az amerikai versenybírák megalapították a szö-
vetségüket. Nálunk, sajnos, még ott tartunk, hogy a 
mérkőzés megkezdése előtt kell bírókért szaladgálni, 
nem is szólva a vonal-bírókról. 

* 

Olaszország—Németország 6:6. Florenc-ben tar-
tották meg a mérkőzést és mindkét ország éljátékosai 
hiányoztak. A győzelem az utolsó napig Olaszország 
felé hajlott 5:3-as vezetéssel. A németek küzdőképes-
sége azonban megakadályozta riválisuk győzelmét. 
Eredmények: Sartorio—Kuhlmann 6:4, 6:3, 6:8, 6:4; 
Minerbi—dr. Buss 5:7, 4:6, 3:6; de Stefani—Frenz 
6:0, 4:6, 6:0, 6:0; Del Bono—Norney 62, 11:9, 2:6, 
1:6, 6:2; Del Bono—dr. Buss 6:1, 3:6, 1:6, 4:6; Mi-
nerbi—Nourney 4:6, 5:7, 5:7; de Stefani—Kuhlmann 
7:5, 6:1, 2:6, 8:6; Sartorio—Frenz 2:6, 4:6, 11:9, 6;3, 
1:1. Olasz elutazás miatt feladva. Párosok: Sartoiro, 
de Martino—Kuhlmann, Nourney 6:4, 6:4, 6:3; de 
Stefani, Del Bono—Frenz, dr. Bus 2:9, 7:9, 2:6, 6:4, 
6:8; de Stefani, Del Bono—Kulhmann, Naurney 4:6, 
6:3, 4:6, 6:1, 6:4; Frenz, dr. Bus—Sartorio, Martino 
2:6, 5:7, 7:5, 6:3, 6:3. 

* 

Villa d'Est e-i verseny végeredményei: Férfi egyes: 
Duplaix—dr. Kleinschrott 6:2, 8:6, w. o. Női egyes: 
Mlle Valerio—Mlle Adamoff 6:3, 6:4. Női páros: 
Mlle Adamoff, Fr. Friedleben—Colombo, Boceiards 
4:6, 6:2, 3:6. 

• • 

Délamerika is, mint ismeretes, külön zónát kapott 
a Davis Cup-ban. A napokban volt meg a zóna sor-
solása, melyet itt közlünk. Első forduló: Paraguay— 
Argentinia. Második forduló: Urugay—Paraguay, Ar-
gentína győztese; Chile—Brazília. 
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Átmeneti és eső kabát, 
Utcai és sportcipő, 

Sapka, 
Kalap, 
Keztyű 

jj Kertész és Weszely 
^ IV., Váczi-utca 9. sz. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sí 
l l 

' <éfs CUKORKA 
CSOKOLÁDÉ 

DESSERT 

KÜLÖNLEGESSÉGEK 
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