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Qcndeíaích cs fedőéi p á l y a h&sül. 

Szomorú, sivár, néha azt gondolhatná az 
ember, hogy egészen vigasztalan, a legkomo-
rabb sötét viharfelhőktől elborított horizontú 
jövő előtt állunk. Az egész világ egy eddig 
ismeretlen gazdasági krízis alatt nyögi azt, 
hogy a háború annyira elhintette a gyűlölkö-
dés magvát, hogy az abból kinőtt rossz indu-
lat fája sűrű lombkoronájával még a legéle-
sebben látó szemek elől is eltakarja a meg-
értés virágát, mely virág így a sötétben élve 
sohasem hozhatja meg gyümölcsét a jobb sor-
sot, mely a megértés nélkül nem jöhet el. A 
mai kor valami egészen csodálatos embertípu-
sokat termelt ki, akik bármennyire is nagy-
szerű elmék, valami megmagyarázhatatlan ok 
miatt nem látják meg a legkézenfekvőbb, a 
legegyszerűbb eszközeit sem a segítségnek. 
Így van ez ma sajnos, az egész világon s így 
van ez nálunk, ebben a szerencsétlen ország-
ban, talán még fokozottabb mértékben. 

Fedett tenniszcsarnok, illetve sportpalota 
évek óta égetően sürgős kérdése az egyetemes 
magyar sportnak s íme, az egyik sportlapban 
azt olvasom, hogy újra nem lesz belőle semmi, 
mert a város urai a legkülönbözőbb ürügyek 
alatt kibújni igyekeznek a telekadományozás 
alól. Mi, a mai fiatalság ezt nem tudjuk meg-
érteni. Érthetetlen rejtély előtt állunk, hogy 
a nálunk tíz-tizenöt évvel idősebb korosztály 
miért nem hallja meg a kor parancsoló szavát, 
amely pedig oly hangosan harsonázza a sport 
diadalmas és fel nem tartóztatható bevonulá-
sát az emberiség életébe, hogy attól még Je-
rikó falai is ledülnének. S ezt a harsonát 
egyesek még mindig nem hallják, még min-
dig kicsinyes okokból meg akarják akadá-
lyozni tízezrek, nem százezrek álmát, vágyát. 
Miért? Honnan ez a megcsontosodott rossz-
akarat? A sportpalota úgy látszik nem párt-
érdek, mert ma a fórumon levők gondolko-
dása a pártérdek szűk várának falain túl nem 
képes áthatolni. Aludjunk tovább, uraim, mert 
a mai kor süket füleit a harsona úgy sem éb-

reszti fel. Itt majd csak a robbanást fogják 
meghallani a mélyen alvók. A sport nem ér 
sokat, így gondolják, úgy látszik, az illetéke-
sek. Nem vitatkozunk velük. De íme, lássák 
meg, hogy a nem sportcélokért épült Lilla-
füred üresen tátong egész évben, de amikor 
tenniszverseny volt vagy most, a sporthét al-
kalmából szobát már napok óta nem lehet 
kapni. Lássák be, hogy a tömegnek igenis a 
sport kell s ezt megakadályozni nem lehet. 
Egyesek rövidlátása mérhetetlen károkat okoz, 
mert olyan akadályokat helyez a növekvő fo-
lyó útjába, amelyek elhárítása munkát és időt 
igényel, de végérvényesen a test kultuszának 
ideáját útjában senki sem fogja tudni meg-
állítani. 

Új, modern tenniszcsarnok képe szóval újra 
csak délibábként lebeg a fehér sport imádói 
előtt. S most nézzük meg a meglévőt. Három 
rossz szükségpálya volt a város birtokában 
levő gépcsarnokban. Az idén újra nagy ke-
gyesen megkaptuk a csarnokot. Megindult az 
élet, a játék, de íme, december elején munká-
sok jelentek meg a csarnokban s kezdték le-
verni a csarnok egy részének tetőzetéről a va-
kolatot. Dolgoztak nem sokat, nem is szorgal-
masan, csak annyit, hogy a két megmaradt 
pályán naponként legalább öt milliméter ma-
gasságban álljon a por. S a két pályán pox-
tengerben játszottak azok, akik még így sem 
hagyták magukat elriasztani. Azt hittük, 
hogy a városnak itt valami igen sürgős dolga 
lehet. Napok múlva azonban kitűnt, hogy a 
munka nem sürgős, sőt. Azóta a Szövetség taná-
csában is szóbakerült az ügy. Az illusztris el-
nök interveniált is a városnál, hogy a megkez-
dett munkát fejezzék be s adják a csarnoknak 
azt a részét is vissza eredeti rendeltetésének. 
Most, február közepén még mindig úgy áll a 
munka, mint január elején. Nem dolgozik 

* senki s a megkezdett munka félbemaradtan 
Hk hirdeti a város urainak a nemtörődömségét, a 
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patópáloskodását. Március elején lesz a fedett -
pálya verseny, úgy látszik, majd csak két pá-
lyán, mert mert a harmadik rendbehozatalá-
hoz semmi remény sincs. Munkát, amelyet két 
hét alatt el lehetett volna végezni, majd ta-
lán négy hónap alatt elkészítik. Ügy látszik, 
ebben a vigasztalan munkanélküli világban 

nem kapnak az illetékesek munkást. 

* 

Közben egy ember megértése az újpesti ho-
mokon tündérpalotát épített. Nem beszélt, 
nem várt támogatást, épített s most hetenként 
egyszer a magyar tenniszgárda elitje az ö 
vendégszeretetét élvezi. Hogy aztán a mo-
dern, higiénikus pálya után nincs sok kedve 
kimenni a játékosoknak a hideg, egészségte-
len porfészekbe, az természetes s így az idei 
magyar fedettpálya bajnokság nem a leg-
sikerültebb verseny lesz. Kik fognak indulni 
rajta? A napokban kimentem egy tréning-
napon s a tavaly még oly népes csarnokot 
majdnem üresen találtam. A hölgyek közül 
Baumgarten Magda, Brandenburgné, Bokorné, 
Demkó Eszter és Sárkány Lilli szorgalmasak. 

Közülük Bokorné a Riviérára utazik s így ö 
nem indul a versenyen. Ha tíz indulója lesz 
ezek szerint a bajnokságnak, akkor már so-
kan lesznek. A férfiaknál a helyzet még szo-
morúbb. A két Straub képviselik az elit gár-
dát. A tavalyi másodklasszis egyik kiváló-
sága, Bánó György a MAC-ból s a két ifjú-
sági krekk Ferenczy és Dretomszky kiegé-
szítve pár ismeretlen játékossal, ez a tréning-
csoport. Közülük fog kikerülni a bajnok, mert 
nem hisszük, hogy valaki is tréning nélkül 
kiálljon, hogy egy esetleges vereségnek ki-
tegye magát. A nagyszerűen fejlődő, felfelé-
törő tenniszgárdából szóval a hatóságok kö-
zönye miatt a tél végére marad egy nyolc-tíz 
tagú társaság, akik tréningben maradtak, mig 
a játékosok nagyrésze egyáltalában nem vagy 
egyes kivételesek heti egy játékkal várják az 
új Hzezónt, az új küzdelmeket, amelyekben 
természetesen alul fognak maradni a más, a 
megértőbb gondolkozású országok rohamos 
fejlődésével szemben. Egy kis jóakarat s min-
denen lehetne segíteni. Mikor fog felvirradni 
itt, nálunk a megértés napja? 

„Kapitany. 

M a r i i n fmd^ié pálym hmfm@1k&ágg&io 

Február 1-én fejeződtek be az első ízben ki-
írásra került Berlin város fedettpályabajnok-
ságai. Nemzetközi jelleget Artens, Kehrling és 
Morpurgó részvétele adta meg, akik közül 
Kehrling két bajnokságot Artens és Morpurgo 
egy-egy bajnokságot nyert. 

Német részről sajnálattal nélkülözték 
Prenn-t és a hamburgi dr. Dessart-ot, akik je-
lenleg Németország legjobb fedettpálya játé-
kosai. Amennyire a férfiszámokban a külföl-
diek domináltak, annyira uralták a helyzet t 
a női számokban a rajnamenti játékosok. 

Kehrling a magyar színeket méltóan képvi-
selte és a vegyespáros bajnokságot Krahwin-
kel kisasszonnyal könnyen és fölénnyel 
nyerte. Nem olyan egyszerű volt az eset a 
férfipárosban, ahol Morpurgóval játszott. Már 
a második fordulóban veszélyben forgott a 
bajnokság, mert Henkel—Daller, a fiatal né-
metek egyik legjobb párja, oly nagyszerűen 
játszott, hogy csak a magyar bajnok nagy-
szerű játéka és nyugodtsága kímélte meg az 
„öregeket" egy vereségtől. Hogy mily nagy-
volt a küzdelem, mutatja az eredmény, mely 
7:5, 10:12, 7:5 volt az olasz-magyar pár ja-
vára. 

Nagyobb küzdelem már csak a döntőben 
volt, ahol Kleinschroth—Artens pár volt az 
ellenfél. Kétórás hosszú küzdelemben tudott 
csak győzni a Kehrling—Morpurgó pár és ez-
zel a második bajnokságot is Kehrling nyerte. 

Az egyesben Kehrling az első két mérkőzé-
sét elég fölényesen nyeri, de a további küz-
delmet feladja, mert nem akarta karját túl-

Krahwinkel és Kehrling a berlini fedeíípálya verseny 

vegyespárosának győziesei. 
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erőltetni és teljes játéktudását a párosokra 
koncentrálta. 

Itt meglepetés volt a fiatal Schwenker 
nagyszerű játéka, akinek sikerült az olasz 
bajnokot, Morpurgót megverni. Morpurgó tré-
ning nélkül jött a versenyre és még így is 
csak a rossz taktikának köszönheti vereségét. 
Az első szetet 6:l-re nyerte. Az erős tempót 
játszó olasz bajnok lazsálni kezd és bármeny-
nyire is akarja, nem tudja az első szetben dik-
tált tempót folytatni és így kénytelen három 
szettes veszteséggel távozni. 

Artens igen szép játékot produkált az egész 
versenyen és megérdemelten nyerte ezt a baj-
nokságot. Az elődöntőben Heydenreich ellen 
csak küzdelemmel, míg a döntőben Schwen-
ker ellen az első elvesztett szett után elég fö-
lényesen győzött. 

A női egyest Hilde Krahwinkel nyerte, Irm-
gard Rost ellen. A majdnem két óráig tartó 
küzdelemben igen gyakran voltak momentu-
mok, amikor unalmas volt a játék. 

A női páros a Krahwinkel—Rost pár biztos 
zsákmánya lett, a nuisodik helyet Stronch— 
Kuhlmann pár foglalta el. 

Végeredmények: 
Férfi egyes bajnokság: I. Artens. II. Schwen-

ker. I I I . Heydenreich és Henkel. 

Női egyes bajnokság: I. Krahwinkel. II. 
Rost. 

Férfi páros bajnokság: I. Kehrling—Mor-
purgó. I I . Artens—Kleinsehroth. 

Vegyes páros bajnokság: I. Kehrling— 
Krahwinkel. II. Henkel—Löwenthal. 

Női páros bajnokság: 1. Krahwinkel—Rost. 
11. Strauch—Kuhlmann. 

M. hálőfátéke 

Amíg a tenniszjáték összes többi ütései 
egyenenként igen lényeges eltérést mutatnak, 
addig a modern tenniszben a jó hálójáték 
technikája bizonyos szigorú uniformist öltött 
magára. Az alapütések, az adogatás — még 
a leütés is — két játékosnál ritkán egyforma 
külső mozdulataiban, dacára, hogy mind a 
két ütés lényegében stílusos, tehát jó. Az 
egyén, az individualitás, a temperamentum, 
a karakter, az előbb űzött sportok utóhatása, 
mind-mind rányomják bélyegüket ezekre az 
ütésekre, még akkor is, ha valamennyinek éti 
volnék az oktatója. Tudom, hogy stílust ta-
gadó ellenlábasaim azt vetik a szememre, 
hogy mindenkit a saját képemre, a saját stí-
lusomra igyekszem tűzzel-vassal átformálni 
és aki erre képtelen, annak a tennisz helyett 
a halászat sportját ajánlom. Ezen megállapí-
tásban van némi humor, de, igazság csak any-
nyi, hogy a kényelmesebb, szótlan és minden 
átvakart labdát kitörő örömmel fogadó oktató 
mód helyett, a sokkal fáradságosabb tanító, 
követelő, sőt ordító oktató mód a sajátom. 
Aki magával meg van elégedve, az ne is jöj-
jön hozzám. 

Ezt előre bocsátva, mégis meg merem koc-
káztatni azt az állítást, hogy a modern ten 
niszben jól hálózni csupán egy stílus, teljesen 
egyforma technika szerint lehetséges. Ennél 
a technikánál még külsőségeiben sem lehet 
egyéni eltérés, mert a legkisebb is rögtön a 
lényeg rovására hat. 

Ha az itt járt külföldi nagyságokat, de 
a jól hálózó magyar versenyzőket is nézzük, 
szembetűnő az az egyöntetűség, az a hajszálra 
egyező technika, amit a hálójátéknál alkal-
maznak. Aki ettől eltér — nem ér semmit 
a hálónál. Nézzük csak, mi is ez a technika. 

Külön kell magyarázni a jobb- és külön a bal-
oldalit, mert teljesen különböznek egymástól. 

Jobboldalon az ütés tiszta chop. Tudjuk, 
úgv-e, hogy a chop egy kalapált, visszafelé 
pergetett, lapos, elcsúszó ütés, ahol a lényeg 
a labda előreütésén és feliilről-lefelé történő 
nyesésén mutatkozik. Mielőtt valaki vorhanü 
vollev-t akarna tanulni, előbb chop-ot kell 
tudni ütnie. Egyáltalában nem nehéz. Ezt leg-

TUNGSRAM 



50 TENNISZ ÉS GOLF 50 

Naajoch, Karel Kozeluh, Schmidt Ferenc és Ofti Beaulienben, 

könnyebben a vállmagasságig levegőbe feldo-
bott labdákkal tanulhatjuk meg, ha figyelem-
mel vagyunk a fej mögül előre hozott, jelleg-
zetes kalapálásra. Kis gyakorlás után hamar 
érezni fogjuk: de mindenkit óva intek a nye-
sés túlzott adagolásától, mert hamar sleis lesz 
belőle. Legfontosabb tényező az előreütés, 
amely az ütés dinamikájánál kb. 70 % -ot tesz 
ki, míg a nyesés csupán 30%-ot. 

Kezdjük először 
a hálónál, a ma-
gasabb labdákkal, 
de ezeket ne le-
ütni próbáljuk, ha-
nem az alapvonal-
ra hosszan el-
csúsztatni. Az ütő-
tartás normális 
vorhandfogás, állí-
tott kartartással. 
A repülő labdától 
jobbvállal elfor-
dulunk, azaz a 
labdát éppen az 
elfordulás folytán 
balvállal támad-
juk meg. Igen fon-
tos ez a részlet, 
mert a legnagyobb 

hiba a jobbvállal a labda ele nyúlni. Legtöbb 
esetben lepereg a labda. 

Az alacsonyabb labdákhoz guggoljunk 
hozzá, ahogy mondani szoktam: kicsinyítsük 
magunkat a labdához. Igen nagy hiba hozzá-
hajolni merev lábakkal. A derék- és fejtartás 
mindig egyforma: könnyedén keveset előre-
dűlt. A labdamagasság váltakozásait elsősor-
ban karral, másodsorban térdhajlítással 
egyenlítjük — derékkal azonban soha. A haj-
ladozás a bizonytalanság kútforrása. Elhaj-
lott derékkal megrabolom egyensúlyomat, 
megszüntetve azt a kevés alátámasztást, ame-
lyet egy ilyen gyors és jobboldalon úgyis nyi-
tott ütésnél, karom a testemtől nyer. 

Mély lábdáknál az alkar és vele az ütő fek-
tetése is szükséges. Ez esetben a kalapálás 
nem felülről-lefelé, hanem oldalt történik. Ha 
magasról megy, lenn is hamar rájövünk, ha 
a rendes kifordulásra vigyázunk. Alacsony, 
mély volleyt ütni jobboldalon igen nehéz. Itt 
már a labda elöreiitése háttérbe szorul a nye-
sés javára. Tehát először megemeljük a lab-
dát egy nyeséssel s csak azután ütjük előre. 
A kivitelben természetesen így szétválasztani 
az akarást nem lehet, hiszen egy tizedpillanat 
műve az egész; de kiinduló pontnak nagy-
szerű, mert az egészet meghozza. A labda elé 
újra a ballábbal és balvállal nyulunk. Olyan 
játékosnál, aki a vorhand alapütésénél nem 
szokta meg az abszolút oldalfordulást, termé-
szetellenesnek és megtanulhatatlannak fog 

feltűnni ez a mozdulat. Az ily játékost soha-
sem lehet rendes, mély volleyra megtanítani, 
ő csak a háló közelében tudhat szurkálni. Itt 
mutatkozik meg szintén az én elméletem igaz-
sága, hogy rossz stílusú alapütéssel bíró játé-
kos igen hamar elkerül fejlődési lehetőségé-
nek a végére. Egy ilyen játékost hálózni ütés-
változtatás nélkül, senki a világon megtaní-
tani nem tud. Ellenben, aki megszokta az 

oldalfordulást, a 
bal belépést és ez-
által a labdát nem 
az űrben, hanem 
az öléből tudja 
visszaütni, az a 
mély volleyt is 
ölbe tudja venni 
és stabilan állva, 
játékosban, néző-
ben bizalmat kel-
tően, biztosan tud 
ütni. 

A hálózás a bal-
oldalon könnyebb. 
Változtatott vagy 
azonos fogással 
játszóknál elég lé-
nyeges az eltérés. 

Nem vagyok ba-
rátja a változatlan ütőfogásnak, A forgatás kez-
deti nehézsége, épúgy, mint az alapütések tanu-
lásánál, a hálózásnál újra mutatkozni fog, de 
igen-igen hamar tudat alatt megszokottá válik. 
A forgatott ütőtartás számtalan előnye mellett 
elenyészik az a pár — az elkésett forgatás 
miatt elrontott labda. 

Változatlan ütőfogással a balvolley teljesen 
azonos a jobboldalival, tehát choppolt. A vál-
toztatott ütőtartásnál pedig tisztán ütött, il-
letve pattantott. Az előbbit szükségtelen ma-
gyaráznom. Az így küldött labdák jók, stílu-
sosak, biztosak, csak egy a hibájuk: hihetet-
len nehéz a kivitelük. Sokkal nehezebb, mint 
jobboldalon. Abszolút gyorsaságot, a legpon-

S P O R T P Á L Y Á K 
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tosabb hozzáállást követelik; de mindez elég 
érv nem volna, ha nem lenne helyette egy lé-
nyegesen könnyebb technika: a változtatott 
fogású, amely emellett biztosabb és élesebb. 
Vorhand vollevnál nincs jobb megoldás; ott 
nem lehet alátámasztva pattantani, csak drei-
velni, ami azonban gyors labdánál a mozdu-
lat hosszadalmassága folytán, fizikai lehetet-
lenség. Itt el kell fogadni a nyesést, de bal-
oldalon nem. Változtatott, ütőtartásnál úgy-e, 
nem a kezem feje, hanem a kezem éle az ütés-
vezető. Hüvelykujjam az ütőnyél lapján alá-
támasztva az érzésforrás. Balvolleynál az ütés 
— rossz kifejezés. Itt az ütőnket a labda elé 
állítjuk mint akadályt, 
hogy onnan visszapat-
tanjon. A baloldali volley 
nagyobb biztonsága eb-
ből a tételből táplálkozik. 
Kiküszöbölhetem e tech-
nika által a legnehezeb-
ben megfigyelhető hiba-
forrást, a labdának hossz-
távolságát. Ez úgy ér-
tendő, hogy elégséges, 
ha ütőmet a labda ma-
gasságára és oldaltávol-
ságára idejében beállí-
tottam, mert arról a 
labda előbb vagy utóbb 
magától visszapattan. 
Choppnál ez nem lehet-
séges, ott ütnöm kell a 
labdát, ott, ahol van és 
ha egy suhanva repülő 
volley-labdának, egy-két 
centimétert tévedve elébe 
ütök, akkor az a hálóba 
megy, ha később akkor 
autra. Ide nem kell ez 
az abszolút biztos tá-
volságbecslés, elég, ha 
a repülő labda fehér 
vonalába beleguggolok, 
szembe megyek ütőmmel e vonallal. Ha a talál-
kozás pillanatában hüvelykujjamai egy kicsit 
utána nyomok a labdának, annak tetszés szerinti 
gyorsaságot, csuklóm és vállam elfordításával 
pedig a kívánt irányt adhatom meg. A labda 
magasságát — tehát letolását vagy emelé-
sét — mély vollevnál a vállunkkal irányítjuk. 
Itt már természetes, tehát kínálkozó a jobb-
vállal való labdatámadás és jobblábbal tör-
ténő szembelépés. Karunk helyzete a test 
előtt, balkezünk könnyű igénybevétele, mind 
az alátámasztást és ezzel a nagyobb biztonsá-
got jelentik. Itt az előrehajlás — guggolás 
helyett —, sőt bal kilépés — jobb helyett — 
hiba ugyan, de nem katasztrofális. Sőt begya-
korolt, magas technikai fokon különféle he-
lyezésekre alkalmasak. A volleyzás ütőtech-

Burke, a második és Kozeluh a győzfes 
a profi bajnokságokon. 

nikai része kismiska a volley láb- és testmun-
kájához képest. A legtöbb játékos azt hiszi, 
ha gyakorlás közben beáll a hálóhoz és ott 
jobbra-balra nyúlkálva sikerül pár labdája, 
már tud volleyzni. Ez nagy tévedés. Az ilyen 
játékosnak úgyszólván a hóna alatt el lehet 
ütni minden labdát, mert a kinyulási képes-
sége alig terjed egy 2—3 méteres sávra. Az 
ilyen játékos egy helyezett labda után először 
a karjával nyul, azonban ha a nyúlás nem elég 
hosszú, utána rángatja a testét. Ebből az egy-
másutánból soha rendes volley nem, de orra-
bukás az lesz. Első teendő volleynál a láb-
rugaszkodás. Még pedig a helyezésre ellen-

tétes lábbal kezdve, 
félfordulással egybeköt-
ve, keresztbe. Belső 
lábbal indulva sem for-
dulni, sem egy hosszú 
lépésnél többre fizikai-
lag nem telik. Kereszt-
lábbal ugyanazon idő 
allat kettőt léphetünk, 
ugorhatunk és a fordu-
lattal minden labdához 
hozzáállhatunk. Most jön, 
— ha ugyan még szük-
séges — a nyúlás, amely 
azonban már egy stabil, 
hozzáállott testtel tör-
ténik, nem pedig egy 
orrabukni készülővel. 
Ezt az egymásutánt 
csak úgy lehet elsajá-
títani, ha már a kézbe 
jövő labdákat pontos 
lábmunkával tanítjuk 
hálózni. Lábainkat csak 
igy taníthatjuk meg 
indulni, mert mindenki 
belátja, hogy volley 
közben gondolkozásra 
nincs már idő. Itt a moz-
dulatoknak tudat alatt 

már megszokottaknak kell lenniök. Minél in-
kább szélesedik jó láb- és testmunkával a sáv, 
amelyet a hálónál uralni tudunk, annál in-
kább nő önbizalmunk és veszít erejéből ide-
gességünk. Régi tapasztalatom, hogy kezdő 
hálózó mindkét oldalán tátongó, védhetetlen 
réseket érez és a félelem gyökeret veret vele. 
A megszokással ez múlni fog, különösen ak-
kor, ha tudjuk azt is, hogy ellenfelünk ugyan-
akkor a hálónál tudva, óriás karú szörnynek 
lát, mely a hálót egész hosszában elfoglalta. 

Göncz Lajos. 

A Tennisz és Golf 
hirdeíései eredményesek! 
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I r í a : Kelemen Ernő. 

Hága, február. 

A tenniszsport abban is különbözik inás 
sportoktól, hogy a mai idők összes uralkodói 
és ex-uralkodói — tenniszeznek. Mikor King 
urat, Libériának, tehát a világ egyetlen fe-
kete köztársaságának elnökét itt a konti-
nensen megkérdeztem, hogy vájjon milyen 
sportnak hódol, még ö is azt felelte, hogy 
tenniszezik. Illetőleg tenniszezne, ha államfői 
kötelességei megengednék, hogy kedves sport-
ját űzhesse. Azóta a feketék lemondatták, sőt 
drasztikusabban kifejezve, elkergették ennek 
az afrikai államnak elnökét, remélhetőleg te-
hát King úrnak, most már több ideje nyílik 
a tenniszre. Az exuralkodók és az exállamfők 
között azonban nemcsak Libéria volt elnöke 
lenniszbarát. A volt görög király, aki most 
Bukarestben él, Manuel, a volt portugál ki-
rály, jelenleg a szigetország lakója, az idő-
sebbek közül pedig Vilmos excsászár, a 
„doorni úr" és Ferdinánd, bolgár excár, a kó-
burgi gróf — mind hívei a tenniszsportnak. 
Vilmos excsászár ugyan csak asztali tenniszt 
játszik s öt balkarjának rövidsége talán aka-
dályozná is abban, hogy — eltekintve előre-
haladt életkorától —- tenniszbajnokká legyen: 
Ferdinánd excár viszont nagyon rövidlátó, 
de a volt bolgár király nemrégiben — az 
1930-ban lebonylított amszterdami madái-
kongresszuson — mondotta kérdésemre, hogy 
ha sportolhatna, hát — „tenniszeznek". 

És tenniszezik a skandináviai dinasztia 
minden egyes férfi tagja, jó játékos hírében 
áll a belga király és belga királyné. Az idén 
a hetlooi kastély parkjában szakértő kezek 
által pompás tenniszgrandot állítottak fel Ju-
liána, a holland trónörökösnő részére. Nagy 
liíve a tenniszsportnak Alfonsó, a spanyolok 
uralkodója. Azt mondják, hogy a spanyol ki-
rály nem is egy férfitől, hanem egy hölgytől, 
Lily d'Alvarez senoritától tanult meg tenni-
szezni. Tenniszeznek a balkánuralkodók. A 
szerb király és a bolgár király. Az új bolgár 
királynő szerepelt már versenyekben is, míg 
Károly, a román király — mikor még a ki-
rályi korona nélkül is jól mentek a napjai — 
elmaradhatatlan vendég volt a cannesi és ál-
talában a rivierai versenyeken. Jól játszik az 
olasz trónörökös, ő is szerepelt már (húgával, 
a jelenlegi bolgár királynővel játszott pa-

GULYÁS PÁL, CIPÉSZ 

R KÉSZÍT : DÍSZMAGYAR-, LOVAGLÓ- ÉS GAZ. 
DÁSZCSIZMÁKAT, UTCAI-. ESTÉLYI. ÉS 

L SPORTCIPŐKET. b u d a p e s t , v., p á r i s l u . 4. f é l e m . 2. 

rost!) nyilvános versenyeken, mint ahogy a>. 
olasz trónörökösné, a belga királyleány sem 
hagyott fel kedvenc leánykorabeli sportjával. 

És természetesen említsük meg, hogy Ma-
gyarország kormányzója, vitéz nagybányai 
Horthy Miklós is nagy híve a tenniszsportnak. 
A Kormányzó Ür — mint tudjuk — sokszor 
játszott már Kehrling Bélával is, a gödöllői 
kormányzói park tennisz pályája tehát sok ér-
dekes mérkőzésről beszélhetne. 

Általában tehát az összes uralkodók és 
államfők hívei a tenniszsportnak. A koronás 
férfiak közül én azonban személyesen csak 
négy játékost láttam játszani s éppen ezért 
pusztán e négy koronás férfiről szeretnék 
még e cikk keretében egyet-mást elmondani. 

Ök négyen: Gusztáv, a svéd király, a yorki 
herceg, Wilhelm, a volt német trónörökös és 
Mánuel, a portugálok exkirálya. 

A svéd királyt a nemzetközi tenniszélet hí-
rességei jól ismerik. „Mr. G." álnév alatt ő 
már több rivierai és montecarlói versenyen 
vett részt, azelőtt ugyanis családi körülményei 
miatt nagyon sokat tartózkodott Európa dél-
vidékein. különösen Olaszországban. A svéd 
király a stockholmi Boyal Tennis Clubnak, 
mint király a — díszelnöke, mint verseny-
játékos — a választmányi tagja. A club vá-
lasztmányi ülésein rendszerint megjelenik s 
az apró-cseprő clubügyekhez is — ha azok 
nem személyi természetűek — nagy érdeklő-
déssel szokott hozzászólani. S természetesen 
sokszor résztvesz a Boyal Tennisz Club stock-
holmi versenyein, sőt egy ízben már arról is 
esett szó, hogy Gusztáv királyt beválasztják 
Svédország Davis-cup csapatába, ha biztosnak 
látszik, hogy a svéd csapatnak csak hazai pá-
lyán kell játszania. Mert a svéd király jóI ten-
niszezik. Gyakorlott, biztos ütései vannak. 
Termetre hatalmas férfi s így már csak ezért 
is szeret — a páros játékban — a háló mel-
lett dolgozni. Az előbb említett négy koronás 
férfi közül azonban ő az egyetlen, aki sze-
mén szemüveggel játszik s nekem mindig az 
volt a benyomásom, hogy a szemüveg minden 
játékost a játékban bizonyos fokig hátrányo-
san befolyásol. 

Gusztáv királyt a nemzetközi versenyek 
és a stockholmi tenniszsport közönsége igen 
szereti. Nem csak azért, mert nem minden-
napi jelenség egy aktív uralkodót a közönség 
szemeláttára versenyben látni, de mert a svéd 
király önmagában véve is érdekes jelenség 
a versenypályán. Legszívesebben párost ját-
szik. Ilyenkor partnerével szemben is rend-
kívül előzékeny, kora dacára is igen fürge és 
teljes odaadással küzd. Kehrling Béla persze 
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főbbet mondhatna el Gusztáv király játéká-
ról, mert ő nemcsak látta öt játszani, de a 
közelmúltban partnere és ellenfele is volt már 
Svédország királyának. 

A yorki herceg, az angol király másod-
szülött fia, több angol egyesületnek a tagja 
s ő 1929-ben résztvett a wimbledoni bajnok-
ságokban is. Ez alkalommid történt először, 
hogy a wimbledoni versenyekre az angol ural-
kodóház egy tagja benevezett. A yorki her-
ceg is magas, nyúlánk férfi, ő azonban — el-

lentétben a svéd királlyal — legszívesebben 
szinglizik. 1929-ben. Wimbledonban már a 
második fordulóban kiesett. De hiszen tudjuk, 
hogy a wimbledoni fordulók a yorki hercegnéi 
sokkal erősebb és rutinirozottabb versenyjáté-
kosoknak is sokszor idő előtt okoznak keserű-
séget. A yorki herceget is láttam játszani. Em-
lékszem. az volt akkor a benyomásom, hogy ha 
nem lenne herceg, pláne éppenséggel — yorki 
herceg, úgy a nemzetközi tenniszsportban ö 
még nagyon sokra vihetné. Mánuel exkirály, 
akit a london körüli tenniszpálvákon már min-
den londoni tenniszbarát láthatott játszani, tá-
volról sem olyan komoly játékos, mint a svéd 
király vagy a yorki herceg, vagy a német ex-
trónörökös. Mánuel megőrizte régi szokásait s 
ahogy őt annak idején a királyi trónon is bohó-
kás aliirökkel felruházott uralkodónak tartot-
tak, épúgy a tenniszpályán is többet viccel és 
humorizál, mint — játszik. Pompás ruhái van-
nak, szépen ketté fésült frizurát visel, telt göm-

bölyű arcán a felpenderített bajuszocskája is 
jól hat, általában elegáns ember, azt mondhat-
nám szép férfi, akkor is, ha feltűnően divatos 
ruháit leveti s az egyszerű, fehér tenniszkosz-
tíimöt húzza magára. 

Mánuel exkirály az idén azonban — hogy 
egy jó magyar kifejezést szabadjon használ-
nom — lepipált a többi koronás tenniszjáte-
kost. Ö nemcsak versenyezett 1930-ban, de 
nyilvános versenyen, mint versenybíró is sze-
repelt. Felült a lépcsős székbe, megpödörgette 

bajuszkáját és jókedvűen dirigált át három 
döntőmérkőzést. Azt mondják, hogy humora 
a versenyszékben sem hagyta el s megjegyzé-
sei így sokszor zavarták a versenyben viccet 
nem ismerő anglusokat. 

Wilhelm extrónörököst, ezt az izmos, erős 
és nagy sportbarát német férfit utoljára 1929-
ben láttam tenniszezni. A berlini „Rotweiss" 
pályán ő is jelen volt, amikor Tildén és lái-
sai megverték az európai zónadöntőben a ne-
met Davis-cup csapatot. A német extrónörö-
köst és előkelő társaságát Ulstein úr, a leg-
modernebb berlini tudósító- és távirati iroda 
tulajdonosa, mint a „Rotweiss" alelnöke, kellő 
ünnepélyességgel fogadta, később a volt trón-
örökös átöltözködött s az egyik oldalpályán 
Landmannal játszott egy szinglit. Az egész, 
mérkőzést végignéztem. A német bajnoknak 
ugyancsak küzdenie kellett, hogy a volt ne-
met trónörököst megverhesse, mert ifj. Hohen-
zollern Vilmos kemény ellenfél volt. Az első 
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szettet meg is nyerte. Pedig Landmann éppen-
séggel nem volt udvarias Németország egy-
kori trónörökösével szemben. A legkisebb la-
zsálásért Wilhelm főherceg különben is meg-
haragudhatott volna. És az ext.rónörökös 
egyébként sem az a legény, akit akár az élet-
ben, akár a sport berkeiben valaki könnye-
dén kezelhessen. Ebben az esetben pedig, nem 
is arról volt szó, hogy Landmann miként veri 
meg a Hohenzollern herceget, hanem arról, 
hogy az extrónörökös nem-e hídja megverni 
a „Rotweiss" pályán, mindnyájunk szemelát-
tára a német bajnokot! Már pedig ezt a mér-
kőzést sokan néztük, a nézők között ott ül-
tek Tildén és társai is s így Landmann eset-
leges veresége a tenniszsport nemzetközi szen-
zációjává válhatott volna. A második és har-
madik szettet a német bajnok nyerte, a trón-
örökös tehát kikapott. Igaz, hogy ezen a na-
pon Landmann formában is volt, minthogy 
csak azzal a formával győzhette le a volt trón-
örököst, amellyel — ugyanezen a pályán — 
Vincent Richards-1 és Kinsey-t is megverte. 

A volt német trónörökös már holland földön, 
wieringeni mártíromsága idején is sokat ten-
niszezett. Felesége, Cecilia főhercegnő és már 
állásban levő fiai: a „Hohenzollern-unokák" 
— mind jól játszanak. A nagykiterjedésű 
Hohenzollern-családban azonban senki sincs, 
aki az extrónörököst meg tudná verni! Wil-
helm az izmok embere, lobbolni, ping-pongoz-
ni a tenniszpályán nem is tud, hölgyekkel 
nem is játszik szívesen. Szingliben vagy férfi-
párosban van elemében. Ilyenkor tenniszingét 
a nyakánál egészen szabadra gombolja (Gusz-
táv svéd király mindig csukott gallérú ten-
niszingben játszik!), adogatásainál érdekes 
lábmozdulatot végez, karján az erek megda-
gadnak, szőke arcán pedig megtestesül az ő 
jellegzetes nézése, az a határozott tekintet, 
melyhez hajdan annyian annvi reményt fűz-
tek.' 

Mindent egybevetve, a négy koronás ten-
niszjátékos: Gusztáv király, a yorki herceg, 
Mánuel és a a németek extrónörököse, négy 
különböző típust képvisel a tenniszpályán. 

A Magyar Országos Lawn-Tennisz Szövetség által 1931. évi március hó 4-én és a 
következő napokon a Városligeti Iparcsarnok mögötti új kiállítási csarnokban épített 

fedett tenniszpályán tartandó 

IX. nemzetközi tenniszverseny kiírása és feltételei: 
1. Férfi egyes verseny, Magyarország- fedett-

pá lva bajnoki címért 1931. évre. Tiszteletdíj 

az elsőnek; tizenkét nevezés esetén a máso-

diknak. tizenhat nevezés esetén mindkét har-

madiknak plakett, esetleg tiszteletdíj. 

2. Női egyes verseny, Magyarország fedett-

pálya bajnoki címért 1931. évre. Dí jazás műnt 

az 1. számú versenyben. 

3. Férfi páros verseny, Magyarország fe-

dettpálya férfi páros bajnoki címért 1931. 

évre. Díjazás, mint 1. számú versenyben. 

4. Vegyes páros verseny, Magyarország fe-

dettpálya vegyes páros bajnoki címért 1931. 

évTe. Díjazás, mint az 1. számú versenyben. 

5. Férfi egyes verseny, a M. 0. L. Sz. iga-

zolt versenyjátékosai részére, az I. és I I . cso-

port játékosan kizárásával. 

Feltételek: A versenyek 1931 március 4-én 

d. u. 4 órakor kezdődnek, minden amatőr já-

tékos részére nyitva vannak és- a Téli Tennisz 

Társaság fedettpályám nappali és villanyvilá-

gítás mellett tartatnak meg. 

A mérkőzések három játszmára, a férfi 

Budapest, 1931 január 15. 

MAGYAR 

egyes és férfi páros versenyek döntői őt játsz-

mára mennek. 

Já ték idő naponta 4—11-ig. 

A versenyek a M. 0. L. Sz. szabályai szerint 

rendeztetnek. 

Nevezési zárlat 1931 március 1-én este 7 óra. 

Az egyes versenyek legalább 12—12. a pá-

ros versenyek legalább 8—8 pár nevezés ese-

tén tartatnak meg. 

Nevezési dí j személyenként és számonként 

6 pengő. 

A versenyzők Dunlop-féle Stitchless labdá-

kat fognak használni. 

Nevezések Kertész János főtitkár címére 

(IV., Váoi-u. 9.) intézendők. A nevezésnek 

tartalmaznia k e l : a nevező vezeték- és ke-

resztnevét, polgári állását, a versenyszámot, 

amelyre nevez, az egylet nevét, ha valame-

lyiknek tagja. 

Nevezések minden indokolás nélkül vissza-

utasíthatok. 

A verseny idő- és sorrendi beosztását a ver-

senybizottság végzi. 

ORSZÁGOS LAWN-TENNISZ SZÖVETSÉG 

RAKOVSZKY ISTVÁN s. k. 
ügyv. elnök. 
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I. Landry (francia)—Ullrich (dán) 6:3, 6:0, 
2:6, 6:3. 

II. Krahwinkel (német)—Rost (német 6:2, 
6:3. 

III. Oestberg (svéd)-Ullrich (dán)—Landry 
(francia)-Broqedis (francia) 6:4, 6:4, 6:3. 

IV. Hoffmann (német)-Macentuhm (ném.)— 
Speriing (dán)-Loreenz (német) 6:2, 6:1. 

V. Peitz (német)-Krahwinkel (német)— 
Werring Andersen (norvég) 6:2, 6:4. 

Mialatt nálunk a tenniszsport hónapok óta 
alussza téli álmát, Né-
metországban a mozgal-
mas fedettpálya szezon 
legnagyobb eseménye, a 
brémai fedetlpályabaj-
nokság mozgósitotta a 
német tenniszsport bará-
tait. 

A brémai versenyek-
nek minden évben emel-
kedik jelentősége és így 
a külföldi játékosok 
egész raja lepi el néhány 
napra a régi kikötővá-
rost. 

Az a csendes sztrájk, 
ami már a berlini verse-
nyen érezhető volt a né-
met vezető játékosok ré-
széről, itt is folytatódott 
és a német vezető klasz-
szist nem is képviselte a 
férfi számokban más, 
mint a két hamburgi ve-
zető játékos: Frenz és 
Dessart. 

A verseny férfiszámai 
így teljesen külföldi dön-
tőket eredményeztek, 
mert a hamburgi csilla-
gok is idő előtt elhomályosodtak. 

A férfi egyes győztese Landry (Franciaor-
szág) lett, aki az egész verseny folyamán ki-
magasló játékot produkált. A gyors brémai 
pálya is nagyszerűen feküdt ütéseinek. Lan-
drynak különben is a fedettpálva sokkal job-
ban konveniál, mint a nyílt. De hogy vég-
eredményben ilyen könnyen intézze el ezt a 
mezőnyt, melyben a svéd Oestberg és a dán 
Ullrich ugyancsak komoly ellenfélnek látszot-
tak, valóban meglepetésnek kell venni. A 
meglepetések azonban főleg az előmérkőzések 
során ugyancsak sűrűn ismétlődtek. A legna-
gyobb közöttük kétségtelenül Dessart veresége 
a francia Broquedistől, aki a már biztos győz-
tesnek látszó hamburgit — aki a döntő szet-
ben 5:3-ra és 40:15-re vezetett — váratlanul 

A hrémai fedetfpálya versenyen szereplő kéi francia 

versenyző: Landry és Broguedis, 

lefiniselte 2:6, 6:4, 7:5 arányban. így az 
utolsó német reménység is eltűnt. Ha még 
megemlítjük, hogy Broquedis 45 éves és sú-
lyos harctéri sérülése következtében jobb válla 
valamint két ujja teljesen merev, azt hisszük, 
eléggé illusztráltuk nagy teljesítményét. A 
másik hamburgi óriás, Frenz a berlini junior-
tól, Henkeltől kapott ki 5:7, 7:5, 6:2 arány-
ban, aki aztán Landryban hamarosan szintén 
mesterére talált. 

Az utolsó nyolc játékos Dessart—Broque-
dis, Ullrich—A. Bernad, 
Plongmanns—Landry és 
Oestberg—Avory voltak. 

Dessart — mint már 
említettük — veszít Bro-
queeis ellen, Ullrich is 
könnjen végez a talen-
tumos fiatal franciával 
6:1. 7:5-re, Landry Plong-
manQ ellen indolens já-
téka következtében csak 
7:5, 3:6, 6:2re győz. A 
svéd Oestberg a nálunk 
is járt angol Mc Avory 
ellen csak nehezen nyer 
1:6, 6:3, 7:5-re. 

Az elődöntőben Ullrich 
„lehengerli" Broquedist 
és Landry a tavalyi védő 
svéd Oestberget 6:1, 
6:2-re. 

A döntőben Ullrichnak 
csak egy szet erejéig 
van sikere, de Landry 
bombáinak hamarosan 
megadja magét. 

A női egyesben a ne-
metek Hilde Krahwin-
kel, Rost és Seítz révén 
nagyon erősen voltak 

képviselve és így a dán, svéd, norvég roha-
mok eredménytelenek maradtak. Csak az elő-
döntőbe jutott be a dán Stöckel, 
óriási küzdelemben verte a 
Hoffmannt 7:5, 3:6, 14:12-re. 

Krahwinkel persze könnyen intézte el az-
után a dán bajnoknőt 6:1, 6:l-re. A kölni Rost 
kisasszony szintén váratlanul, simán győzte 
le az ősszel nálunk Krahwinkel ellen oly szé-
pen szerepelt Peitzot 7:5, 6:2-re. A döntőben 
mindenki nagy küzdelmet várt! Ehelyett Krah-
winkel nagyszerű támadó játékkal 6:2, 6:3-re 
intézi el Rostot, aki sehoeysem tudott a dön-
tőben addigi teljesítményéhez méltó játékot 
produkálni. 

A férfi páros mezőnye meglehetősen gyenge 
volt, a két skandináv óriás itt nagyon domi-

aki előzőleg 
hamburgi Ellen 
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nálta a terepet, csak a két angol, Avory és 
Peters szorították meg őket az elődöntőben. 
Landry és Broquedis a hamburgiakat, 
Dessart-t és Frenzet intézi el, miután az utób-
biak már biztos győzteseknek látszottak. Az 
eredmény 4:6, 6:3, 6:3 volt. 

A hamburgi szivekre a vegyes páros baj-
nokság eredménye hozott azután írt, mert 
annyi balsiker után egész váratlanul hatott 
az E. Hoffmann—Mackenthum pár fölényes 
győzelme. A döntőben csak séta volt a Sper-
ling—Lorentz kombnációt megverniök, de elő-
zően, az elődöntőben a Dessart—Krahwinkel 
pár elleni 6:4, 6:3-as győzelmük ugyancsak 

imponáló. Igaz, Dessart itt már a sok balsiker 
láttán nagyon idegesen játszott. Meglepő jól 
szerepelt s harmadik helyen kötött ki a Lo-
renz—Alain Broquard pár. 

A női páros Krahwinkel és Peitz könnyű 
győzelmét hozta. Ellenfeleik, a norvég höl-
gyek tiszteletreméltóan védekeztek s mint ko-
moly sikert könyvelhették el, hogy az elő-
döntőben a Hoffmann—Lorenz kettőst legyőz-
ték. 

A férfi vigaszdíjat Frenz, míg a nőit Dani 
(dán) nyerte. Előbb Palhalvt verte 6:4, 6:2-re, 
mig Dam honfitársnőjét, a szép Plongmannt 
8:6. 6:2-re. 

Cgy hei&gség és kéé házsssság smly&s c&sgpási méri 

m h&llmnd á^mmísTL^p&mémm,, 

Hága, február. 

A holland tenniszsport az utolsó években 
igen előkelő szerepet játszott a kontinensen 
s ezt elsősorban annak köszönhette, hogy 
férfi játékosai közül Timmer, a budapesti kö-
zönség által is jólismert, szőke holland mata-
dor és a hölgyek közöl Ken Bouman, — nagy-
szerű eredményeket tudtak elérni úgy az ide-
genben, mint a holland földön megrendezett 
nemzetközi tenniszmérkőzéseken. 

Timmer volt a hollandusok Lacostéja, míg 
Kea Bouman a holland Suzanne Lenglen sze-
repét töltötte be. 

Most azután bekövetkezett a holland ten-
nisz katasztrófája. Ugyanis Timmer már hó-
napok óta súlyos betegségben szenved, úgy 
annyira, hogy édeskevés remény van arra, 
hogy a legközelebbi tenniszévadban tenniszez-
hessék és a holland színeket képviselhesse. 
Kea Boumann pedig nemcsak férjhez ment, 
de házassága után mindjárt el is hagyta Euró-
pát. 

A kis Bobbie Heinéről tudjuk, hogy mikor 
házassága révén idegen világba, egy száz-
kilométeres körzetben egyedülfekvő afrikai 
farmra került, első teendője volt tenniszpá-
lyát rendeztetni be magának s mialatt a szom 
szédos erdőségekben az oroszlánok torkuk-
szakadtából ordítottak, ez az egykor oly nagy-
szerű tenniszcsillag nyugodt egykedvűséggel 
adogatta a fehér labdákat- Mint mondják, egy 
fekete házaspárban pompás partnerekre akadt. 

Kea Boumant a férje nem Afrikába, csak 
Jáva szigetére viszi. Már pedig Jáva szigetén 
épolyan sportélet folyik, mint — hogy egy 
közelebbi példát említhessünk — a Margit-
szigeten, azzal a különbséggel, hogy Jávában 
soha sincs tél s a szabadtéri tenniszt január-
tói-januárig űzik. Kea Boumant tehát remél-
hetőleg nem veszíti el a tenniszvilág. De el-

veszítette őt a holland kontinentális tennisz-
sport s ez rendkívül nagy veszteséget jeleni 
a németalföldi Lawn-Tennisszövetségre. Kea 
Bouman ugyanis hű katona volt a női tennisz-
matadorok között, nagy tenniszrutin felett 
rendelkezett, ha tenniszteehnikája nem is volt 
oly világklasszis, mint egyes amerikai és an-
gol hölgyeké. Sikerült azonban kitartó és biz-
tos játékával sok elsőrangú dijat megnyernie. 
így egy ízben első lett a Párizsban megrende-
zett nemzetközi versenyek női szinglijében. 
Akkortájt öt tartották a kontinens legjobb 
hölgyjátékosának s így a profi Suzanne leg-
erősebb ellenfelének. A páros játékban külö-
nösen honfitársával, Timerrel szeretett ját-
szani, más nemzetbeli partnerrel nem tudott 
nagyobb sikereket elérni. Egy ízben, a Ri-
viérán, Kehrling Béla magyar bajnok volt a 
partnere. S végül említsük fel Kea Bouman-
ról, aki a saját bevallása szerint nem kiván 
többet nyilvánosan versenyezni, hogy ő volt 
az első hollandus, aki világháború után ma-
gyar ellenféllel találkozott. Ő ugyanis az 1924. 
évi párizsi olimpiász vegyes páros világbaj-
nokságában a Várady Ili—Kelemen Aurél 

Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség 

hivatalos versenyszabályai, 

Alapszabályok, Jogszabályok, 

Versenyszabályok. 

Kerületi szervezeti szabályok. Fegyelmi rendel-
kezések. Gazdasági bizottság ügyrendje, útmu-
tatás pályabirák részére, Tenniszpálydk építése, 
Vasúti kedvezményre vonatkozó Utasítás. Egye-
sületi alapszabály, Egyesületi házirendszabályok 

OPENGŐ 

Megrendelhető KERTÉSZ TÓDOR ÉS WESZELY 

ISTVÁN RT. BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 9. SZ. 
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párral került szembe s akkor még a Timmer— 
Kea Bouman pár csak erős küzdelem után tt>-
dott győzni. 

Kea Bouman a napokban esküdött örök hű-
séget Almelóban, A. IV. Tiedemann mérnök-
nek s esküvőjén az egész holalnd tenniszsport 
képviseltette magát. 

Azonban nemcsak Timmer betegsége s Kea 
Bouman házassága, hanem még egy másik 
házasság is súlyosan érinti a holland tennisz-
sportot. Kea Bouman példáját ugyanis a hol-
land női ranglista második játékosa, Canters 
kisasszony is követi s ezzel a lépéssel Canters 
kisasszony is búcsút mond a verenyzésnek. 

Vőlegénye: Dros úr, kikötötte, hogy ifjú fele-
ségének nem szabad majd nyilvános verse-
nyeken résztvennie. 

Ez a három esemény az egész európai ten-
niszsportot is érintheti, hisz az idén egy szí-
vós ellenféllel: a hollandusokkal — kevesebb 
lesz a porondon. Ma ugyanis Hollandiáiéin 
nincs senki, aki akár Tinimért, akár pedig a 
hölgyek között — Kea Boumant vagy Canters 
kisasszonyt, a versenypályán méltóan tudná 
helyettesíteni. íme tehát az utánpótlási prob-
léma nemcsak Magyarországon, de még a 
nagyszerűen beszervezett s tíz osztályba osz-
tott holland tenniszsportban s nagy gondot 
okoz. (K. E.) 

' I I — 

M tB&wis Cup idm sersolá.sss.0 

A szokott fényes keretek között sorsolták felünk a tavaly Európa zónagyőztes csapat 
ki a Davis Cup idei küzdőit. A francia köz- Olaszország. A mérkőzés itt lesz nálunk, de 
társasági elnök és 15 nagykövet jelenlétében még így sincs sok reményünk, hogy a de Mor-
párosították az első ellenfeleket. Nekünk úgy purgó, de Stefani, Gaslini Del Bono csapatot 
látszik, sohasem hoz az jót, amit Párisban megverhessük s így az első fordulóban fo-

vagy a körülötte levő helységekben csinálnak, gunk elvérezni, akárcsak tavaly, Japán ellen. 
A sorsolás amilyen jó különben, olyan szeren- Nézzük most, hogy miképpen néz is ki az 
csétlen ránk, magyarokra nézve. Első ellen- idei Davis Cup tabella: 

Japán 
Jugoszlávia 

Egyiptom 
Finnország 

Belgium 

Anglia 
Monaco 

Németország 
Délafrika 

Svájc 
Írország 

Görögország 
Ausztria 

Csehszlovákia 1 
Spanyolország f 

Magyarország 
Olaszország 

Hollandia 

Dánia 
Románia 

Norvégia 
Lengyelország 

A selejtező fordulóban Anglia biztosan 
fogja verni Monacót, míg a Németország— 
Dél-Afrika mérkőzés erősen bizonytalan s itt 
a mérleg inkább a délafrikaiak felé hajlik, 
mert nem hisszük, hogy a saját pálya előnye 
olyan nagy legyen, hogy a Prennen kívül 
most más nagy játékossal nem rendelkező 
németek győzni tudjanak a nagyobb tudású 

afrikaiak ellen. Svájc—Írország mérkőzést 
Rogers nagyobb tudása valószínűleg az írek 
javára dönti el. Svájcnak csak egy nemzet-
közi játékosa van, Aeschlimann, akit azonban 
Rogers biztosan megver. Szomszédaink az 
osztrákok Görögországba utaznak, hogy ott 
könnyen győzzenek. Á csehek Prágában ját-
szanak a spanyolok ellen s így győzelmük 
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ható. Anglia Belgiumot is biztosan veri s a 
németek vagy délafrikaiak Írországot. Auszt-
ria a csehek ellen játszik Bécsben s ez a mér-
kőzés lesz az első forduló legnagyobb esemé-
nye. Olaszország, ha ellenünk győz, Hollan-
diát is biztosan veri, mert ott Timmer beteg 
s így nem trenírozhat. Dánia valószínűleg veri 
Romániát, míg az Oslóban lejátszandó Len-
gyelország—Norvégia meccs bizonytalan. A 
lengyeleknek adunk több esélyt, mert a Stola-
rov testvérek párosban sokkal jobbak, mint 
a kezdetleges párost játszó norvégek. A kö-
vetkező fordulóját is megnyeri könnyen Ja-
pán. Míg Anglia Németország vagy Dél-Afrika 
ellen már nagyobb küzdelmet fog vívni. En-
nek a mérkőzésnek győztese az elődöntő 
egyik résztvevője, a másik oldalon Ausztria 
vagy Csehország játszik majd Olaszország el-
len s a győztes az elődöntő másik résztvevője, 
mert. az alsó csoportból bárki jön előre, nem 
lehet veszélyes az előbb említett három nem-
zetre. A felső csoportban is, ha Anglia győz, 
az elődöntőben könnyű ellenfele lesz. 

így fog festeni előreláthatólag az idei euró-
pai zóna képe, de mint minden sportban, úgy 
itt is előre nem látható körülmények és ered-
mények felfordíthatják a papírformát, amit 
elsősorban is a magyar csapatnak szívből kí-
vánunk. „Kapitány."' 

majdnem kétségtelen. Mi sajnos, Budapesten 
sem fogunk bírni az olaszokkal, hacsak Gab-
rovitz az idén nem fejlődik valami különleges 
módon. 

Az első fordulóban Japán csapata, dacára, 
hogy nem a legjobb öszeállításban startol, biz-
tosan veri Jugoszláviát. Japán csapatában az 
idén nem fog játszani Harada s így a csapat 

a két Satóból és Minosu Kawajit-böl fog állani. 
Egyiptom—Finnország mérkőzés kimenetele 

bizonytalan, bár a korai terminus a niluspar-
tiaknak kedvez s így az ő győzelmük vár-

Me^mlmímn Q@l§ pályánk <m M&yml szállóban. 

Külföldön a golf hallatlan népszerűsége oda 
vezetett, hogy nemcsak nyáron akarták a já-
tékosok kedvenc sportjukat űzni, hanem té-
len is és így születtek meg a miniatűr golf-

pályák, melyek szobákban, illetve termekben 
felállíthatók s így rajtuk a golfjáték bármi-
kor gyakorolható. 

A golf hazájában, Angliában és Ameriká-

Golfpályánk megnyitásáról: dr. Péteri. Lauber, Kehrling, gróf Somssich Gyuláné, 
Jankovich Aníal, Kehrlingné. 
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bari így százszámra keletkeztek ezek a pályák, 
hol állandóan a golfozók ezrei gyakorolják a 
helyes ütéseket s szórakoznak, fogadnak és 
és olyanokat is bevezetnek a golfjáték szépsé-
geibe, akik még eddig nem játszottak. 

Nálunk a golfsport eddig az exkluzív kö-
rök szórakozása volt, mert a svábhegyi golf-
pálya taglétszáma betelt s így csak kevesek-
nek van módjában, hogy ezt a nagyszerű spor-
tot gyakorolják. Mi most a szobagolf beveze-
tésével azt célozzuk, hogy a nagyközönség is 
ismerje meg és szeresse meg ezt a sportot s ha 
a szobában megkedvelte, akkor a tavasszal 
majd a pályán is akarja játszani s így egy 
újabb társadalmi réteget nyerünk meg a sport-
nak, akik eddig még nem sportoltak. 

A Royal szálló télikertjében áll most az új 
pálya, ahol remélhetőleg az emberek ezrei is-
merik meg ezt a szórakoztató és könnyen 
megtanulható játékot. A játék maga tizen-
nyolc lyukból álló golfpálya, hol különböző 
akadályok nehezítik meg a labdának a lyukba 
való ütését. 

Február tizenharmadikán este a sajtó kép-
viselőinek mutattuk be a pályát, mikor is a 
kollégák gyorsan megtanulva a játékot, máris 
nagy küzdelmet vívtak egymás ellen s így 
többek között a volt szövetségi kapitány, dr. 

Földessy megverte Bárány Pistát, a gyors-
úszók királyát. 

Tizenhatodikán volt az ünnepélyes meg-
nyitó, mikor is díszes közönség jelenlétében 
gróf Sommsich Gyuláné nyitotta meg a pá-
lyát, majd golfbajnokunk, Lauber Dezső tár-
saságában végig játszotta mind a tizennyolc 
holt. Gróf Sommsich Gyula, aki amerikai tar-
tózkodása alatt sokat golfozott, első alka-
lomra 46 ütéssel végigjátszotta a pályát, ami 
kitűnő eredmény, mert szerkesztőségünk ed-
digi rekordját Kehrling és Jankó 50 ütéssel 
tartották .Minder Frigyes aztán ezt a rekor-
dot is megjavította 44 ütésre. Ideálisan 30 
ütéssel is végigjátszható a pálya s azt hisz-
szük, hogy a magyar sporttehetség nemsokára 
ezt a rekordot is eléri. 

Fleta, a világhírű énekes és felesége is 
megjelentek és élvezettel játszottak a pályán 
s kijelentették, hogy egyike a legjobb ilyen 
szogabolf pályáknak s hogy ők míg Pesten 
tartózkodnak, mindennap játszanak. 

A pálya, a Royal szállóban 17-től fogva a 
nagyközönség rendelkezésére áll. Belépődíjat, 
hogy a játékot népszerűsítsük, nem szedünk. 
Maga a játék díja is minimális, 1 pengő s így 
reméljük, hogy rövidesen elérjük célunkat, a 
golfjáték népszerűsítését. „Kapitány." 

MAGYAR ORSZÁGOS LAWN-TENNIS SZÖVETSÉG 
XII I . NEMZETKÖZI FEDETTPALYA VERSENYE. 

A VÁROSLIGETI IPARCSARNOK 

MÖGÖTTI FEDETT PÁLYÁKON 

Magyarország fedett-
pálua bajnohságaiért 

1931. évre 
MÁRCIUS HÓ 4-TÖL 8-IG 

Belépődí j napon ta . . . 2 — pengő 
\ döntő inérhőzésehen 4 - pengő 

o 
VILLAMOS KÖZLEKEDÉS: 

a Hermina-uton a 25, 33, 35, 44. számú kocsikkal 

Erzsébet királyné-uti megálló. 
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H I V A T A L O S R O V A T 

Felkérjük valamennyi magyarországi tenniszokta-

tót, hogy Szövetségünknek saját személyi adatait 

sürgősen beküldeni szíveskedjék. 

Minden tréner saját érdekében a következő ada-

tokat jelentse be főtitkár urunknak: név és pontos 

cini, éiletkor. hány év óta tanit. mely clubnál van 

esetleg alkalmazva. 
* 

A Szövetség 24-ik évi rendes közgyűlése az 1931. 

évre a következő új tisztikart és tanácsot válasz-

totta meg: 

Ügyvezető elnök: dr. Rakovszky István. 

Elnökségi tagok: 

1. Demény Károly 
o. HoJfeld Henrik 

3. Gschwindt Ernő 

4. dr. Issekutz Béla 

5. Légrády Ottó 

6. Nagy Elek 

7. Ordódv Béla 

8. dr. Temple Rezső 

9. Tóth Ede 

10. dr. Yolland Arthur 

11. ifj. Herzum János (pestvidéki elnök) 

12. dr. Kogutovicz Pál (alföldi elnök) 

13. Stephaics Pád (dunántúli elnök) 

14. báró Vay Miklós (tiszántúli elnök) 

15. gróf Serényi László (felvidéki elnök). 

Alelnökök: 

1. Kehrling Béla 
o Pick Jenő 

3. dr. Schréder László 

4. Zakariás István. 

Főtitkár: 

Kertész János 

Titkár: 

Neuhold József 

Pénztáros: 

Liedemann Ferenc 

Jegyző: 

Szemethy Béla 

Ellenőr: 

vitéz Tóth László 

Szövetségi kapitány: 

dr. Péteri Jenő 

Ügyész: 

díj. dr. Temple Rezső 

Tanácstagok: 

1. Arató Géza. BBTE 
o dr. Beer János. I I I . ker. 

3. dr. Burján Béla, BEAC 

4. dr. Gallner Ferenc. BSE 

5. Halter Béla. MAC 

6. dr. Hegyessy László, BLKE 

7. dr. Hegyi Sándor, RAC 

8. Hoffer Alfréd. OTE 

9. Huber István. FTC 

10. dr. Jacobi Roland, BBTE 

11. Jankó József, MAC 

12. Keledy Ferenc. Haladás 

13. Köhler Andor 

14. Leiner Ferenc, UTE 

15. Oláh Aladár, BLTC 

16. Petri Lajos. RLTC 

17. dr. Polinszky Gyula. Bankliga 

18. dr. Rácz József, BLKE 

19. Rónád János, MLTC 

20. vitéz Simon László. FTC 

21. Soór Imre. MTK 

22. vitéz Szánthó Lásziló. BBTE 

23. Takáts Imre. MAC 

24. dr. Váradjr Miklós, BSE 

25. Vásárhelyi Lásr.ló, MAC 

26. Bakay Árpád. (Dunántúli ker.) 

27. dr. Benkő Lajos (Tiszántúli) 

28. dr. Csermák Ernő (Alföld) 

2.-t. dr. Janczer Lajos (Pestvidék) 

30. dr. Salacz Tibor (Felvidék) 

Póttanácsagok: 

Bokor Béla 

Dus Árpád 

dr. Herzum Alfonz 

dr. Tóth László 

VVahl Frigyes 

Szám vizsgálók: 

Bártus Gyula 

Darvay Dénes 

Kalteneoker Ferenc 

* 

Az idei rendes közgyűlés nem tűzte ki napirend-

jére a tagsági dijak megállapítását, mivel az eddigi 

pályánként kivetett tagdíj helyett új rendszerre kí-

ván a Szövetség áttérni, amely rendszer azonban 

alapszabály-módosítással is jár. A/, alapszabálymódo-

sítás elhatározása végett összehivatott a rendkívüli 

közgyűlés f. é. március 23-ára, illetve annak hatá-

rozatképtelensége esetén március 30-ára. A Tanács 

által már elfogadott javaslat szerint a tagdíjak nem 

a bejelentett pályák után. hanem az illető egyesület 

igazolt (versenyen elindult) játékosainak arányában 

vettetnének ki. A tagdíj két komponensből fog ál-

lani: alapdíjból és az igazolt játékosok után kive-

tett díjból. Az alapdíj a javaslat szerint fővárosi 

egyesületeknél évi 30 pengő, vidéki egyesületeknél 

évi 20 pengő. A játékosok után fizetendő tétel fő-

városi egyesületeknél játékosonként évi 4 pengő, 

vidékieknél 3 pengő lenne, mely összegből azonban 

csak 1 pengő a központé, 2 pengő a vidéki kerü-

letet fogja illetni. Ezzel szemben a külön igazolási 

díj megszűnik. 
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Ugyancsak egyszerűsítve lesz a versenyengedély-

dí j is, amennyiben a verseny neme szerint egységes 

átalányösszegek fognak kivettetni. A rendkívüli 

közgyűlés lesz hivatva valamennyi szövetségi díjat 

és járulékot újonnan megállapítani. 

* 

A Szövetség Tanácsa legutóbbi ülésében felvette 

a Szövetség tagegyletei sorába a Váci Sportegyesü-

letet s ezzel a Pestvidéki kerület gazdagodott egy 

egyesülettel. 
• 

Az eddig bejelentett terminusok ezek: 

Mároius 4—8: Fedet.tpálya bajnokság. 

Május 1—3: Davis Cup mérkőzés Olaszország ellen. 

Május 5—10: Az UTE versenye keretében Buda-

pest bajnokságai. 

Május 30—31: Angol-magyar bankliga mérkőzés. 

Június 10—14: A Ferencvárosi Torna Club ver 

senye. 

Augusztus 6—9: Sárospatak. 

Ausztus. 12—16: A Mátyásföldi Lawn Tennis Club 

versenye. 

Szeptember 1—8: Magyar országos nemzetközi 

bajnoki versenyek. 

Ismételten felkérjük a t. Tagegyleteket. hogy ren-

dezni kiv.tnt versenyeik terminusát mielőbb bejelen-

teni szíveskedjenek. Egyben közöljük, hogy a ter-

minus bejelentése még nem jelenti a verseny enge-

délyezését. hanem a kiírást a versenvengedélydíjjal 

együtt a pénztárosnak (Liedemann Ferenc úr. Pest i 

Magyar Kereskedelmi Bank) kell beküldeni, aki a 

kiírásra rávezeti, hogy a versenyengedélydij befolyt 

8 azután kerülhet a Főtitkár úrhoz. Az engedély-

díjak ú j szabályozását annak idején le fogjuk kö-

zölni a hivatalos rovatban. 

* 

Értesítjük Tagegyleteinket, hogy a Tennisz és 

Golf vezetőségével a folyó évre is abban állapodott 

meg Szövetségünk, hogy minden tagegyesületnek 

egy példányban pontosan megküldik a lapot. Ha 

tehát valamelyik tagegylet elnézésből nem kapná 

a lapot, tessék a pontos cím közlése mellett rekla-

málni. 
* 

A Szövetség tanácsa felhívja a t. Tagegyesülete-

ket, hogy az 1931. év folyamán rendezni szándékolt 

versenyeiket terminusegyeztetés végett sürgősen 

jelensék be a főtitkárnál. 

* 

A f. évi -március hó 4-én kezdődő IX . fedettpálya 

bajnokságokra a nevezések március hó 1-én este 

7 óráig adandók le a főtitkárnál. Kertész János 

Budapest. IV.. Váci-utca 9. 

* 

A Szövetség 1931. évi február hó 9-én tartott 

tanácsülése egyhangúlag az alábbi bizottságokat 

alakította: 

1. Intézőbizottság. 

l i lnök: dr. Rakovszky István. 

Elnökhelyettes: dr. Pétery Jenő. 

Tagok: Pick Jenő, dr. Schréder László. 

Hivatalból: Kertész János. 

2. Gazdasági bizottság. 

ELnök: dr. Rakovszky István. 

Elnökhelyettes: dr. Schréder László. 

Tagok: Arató Géza, dr. Herzum János. dr. Po-

linszky Gyula. dr. SchTéder László. 

Hivatalból: Kertész János. Liedemann Ferenc, 

Neuhold József. Szemethy Béla, vitéz Tóth 

László. 

3. Verseny- és nemzetközi bizottság. 

Elnök: dr. Pétery Jenő. 

Elnökhelyettes: dr. Schréder László. 

Tagok: Arató Géza. Kehrling Béla. Pick Jenő, 

vitéz Szánthó László. 

Hivatalból: Kertész János. Liedemann Ferenc. 

Neuhold József. Szemethy Béla, vitéz Tóth 

László. 

4. Fegyebni bizottság. 

Elnök: dr. Rácz József. 

Elnökhelyettes: dr. Gallner Ferenc. 

Tag: dr. Hegyi Sándor. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiifiiiiftinitiiiiiiiiiiiitiiiiiitii 
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5. I f júsági bizottság. 

E lnök: dr. Pétery Jenő. 

Elnökhelyettes: vitéz Szánthó László. 

Tagok: Arató Géza, dr. Schréder László, dr. 

Várady Miklós, Vásárhelyi László. 

6. Versenyrendező bizottság. 

Elnök: dr .Schréder László. 

Elnökhelyettes: Pick Jenő. 

Tagok: J ankó József, Halter Béla. dr. Hegyi 

Sándor, dr. Polinszky Gyula, vitéz Szánthó 

László, dr. Pétery Jenő, Oláh Aladár. Vá-

sárhelyi László. 

7. Vidéki bizottság. 

Elnök: báró Vay Miklós. 

Elnökhelyettes: ifj. Herzum János. 

Tagok: Bakay Árpád. dr. Janczer Lajos, Rónai 

János. 

Hivatalból: Kertész János. Neuhold József, Sze-

methy Béla. 

8. Erőlista bizottság. 

E lnök: dr. Gallner Ferenc. 

Elnökhelyettes: vitéz Szánthó László. 

Tagok: Pick Jenő. dr. Schréder László. Vásár-

helyi László. 

Hivatalból: Kertész János. Neuhold József, Sze-

methy Béla. 
* 

A szövetségi vándortréner intézményt 1930, év fo-

lyamán is fenn akarja tartani a Tanács. Felhívatnak 

a vidéki, esetleg budapesti tagegyesületek, hogy a 

szövetségi vándortréner tekintteében támasztott igé-

nyeiket a Szövetség főtitkáránál haladékalanul be-

jelenteni szíveskedjenek, hogy a megfelelő beosztás 

lehetséges legyen. 

A szövetségi vándortréner kéthetenkénti időtar-

tamra áldana a tagegyesületek rendelkezésére. A 

kétheti időtartamra a tagegyesület a Szövetség 

pénztárába a bejelentés alkalmával 200 P tréner-

dijat tartozik beküldeni. Egyébként a trénernek az 

oda- és visszautazás költségei (III . oszt. gyorsvonat; 

jegy ára) és az ottani elszállásolás és teljes ellátás 

költségei térítendők meg. 

* 

Felhivatnak a fővárosi egyesületek, hogy az 1931. 

évre igazolni szándékolt játékosaik fényképeit, a 

szükségelt adatokkal együtt rövid időn belül juttas-

sák el a szövetségi főtitkárhoz (IV., Váci-utca 9.. 

Kertész Tódor és Weszely István cég), hogy az 

egyesített szövetségi és vasúti igazolványok kiállít-

hatók legyenek. Minden egyes igazolványért 2 P 

fizetendő. 

A kerületek az igazolványokat ugyancsak 2 P el-

lenében (amely jövedelem a kerületeket illeti) állít-

ják ki. A kerületek által kiáll ított igazolványok a 

szövetségi száraz bélyegzővel való ellátás végett 

(amely lebélyegzés nélkül az igazolványok kedvez-

ményes árú vasúti jegy váltására nem érvényesek) 

a Szövetség főtitkárához beküldendők. 

A kerületek a szükséges igazolványokat a Szövet-

ség főtitkáránál való bejelentésre díjtalanul kap ják . 

* 

Felhivatnak a Tagegyesületek, záros határidőn be-

lül jelentsék be a szövetségi főtitkárnál, a nemzeti 

bajnokságok mely számainak rendezésére vállalkoz-

nak. 
* 

A szövetségi közös tréning a koratavasszal újból 

életbe lép. A közelebbi rész-letek felől a szövetségi 

kapitány ad felvilágosítást ós értesítést. 

* 

A Szövetség 1931. évre szóló évkönyve megjelent 

és 1 P 20 fillér beküldése mellett, bérmentve küldi 

szét a főtitkár. 
* 

A Szövetség évkönyve az 1930. évi jelentésen kí-

vül tartalmazza a pénztári és vagyoni jelentést, az 

1931. évre megállapított erőlistát és szeniorlistát. 
* • 

M E G H Í V Ó . 

a Magyar Országos Lawn-Tennis Szövetség f. évi 

március hó 23-án este 6 órakor, az Országos Test-

nevelési Tanács, V., Alkotmány-u, 3. helyiségében 

tartandó rendkívüli 

közgyűlésére. 

Tárgysorozat: 

1. Az 1931. évi tagdíjak és járulékok megállapí-

tása (Alapszabály 8. §.). 

2. Alapszabálymódosítás. 

Amennyiben a március 23-ára egybehívott köz-

gyűlés nem volna határozatképes, ugyanezen tárgy-

sorozattal március hó 30-án este 6 órakor az Orszá-

gos Testnevelési Tanács, V.. Alkotmány-u. 3. helyi-

ségében megtartandó közgyűlés az alapszabályok 

17. §-a értelmében a megjelentek számára való te-

kintet nélkül fog határozni. 

Budapest, 1931. február 14. 

Rakovszky István s. k., 

CrémanfRosé 
ransylvania sec 



TENNISZ ÉS GOLF 63 

A profivá lett Tildén a reklámok hazájában, Ame-

rikában. hatalmas falragaszokon hirdeti „Tildén ten-

niszversenyzö társasága" vendégszereplését az egyes 

városokban, a következő szöveggel: „A Tilden-ver-

senyzők társasága elnökével, Tildennel az élén váro-

sunkba érkezik. Tildén az USA hétszeres bajnoka, ti-

zenegy éven keresztül védte a Davis Cup-öt. A tár-

saság másik tagja, Karel Kozeluh. a profi világbaj-

nokság ötszörös bajnoka." 

A világkörüli út február 18-án kezdi meg bemutató-

mérkőzéseinek abszolválását Newyorkban. Utána 

Baltimoreba, Bostonba, Cincinnatiba és Chicagóba 

megy. Az út további pontja még nem ismeretes. 
* 

John H. Doeg, az idei amerikai remylista vezetője, 

eljegyezte Miss Dorothea Scudder-it, aki szintén jó 

képességű tenniszező. 

* 

Azt hisszük, nem lesz érdektelen, ha Tildén ered-

ményeit 1920-tól leközöl jük. 

Tildém 1893-ban született. Huszonöt éves korában 

hallatott először magáról, Amerika páros bajnokságát 

nyerte meg V in cent Richards-szal. 1920-ban nyerte 

meg a világbajnokságot Wimbledonban. Kemény, öt-

szettes mérkőzés során nyeri meg először ugyanez 

évben az amerikai bajnokságot Johnston előtt. 

Ugyanez évben megnyeri Amerika fedettpályabaj-

nokságát ós Johnston-nal Ausztráliába utazik a Davis 

Cup-döntőre. Ezzel visszahódítja a nagy díjait Ame-

rika részére a félelmetes ausztráliaiktól. Következő 

évben megnyeri a francia bajnokságot és a világbaj-

nokságát is megvédte, övé lesz Amerika férfi egyes 

és férfi páros bajnoksága. Megvédi a Davis Cup-öt 

a japán támadás ellen. 1922-ben az amerikai bajnok-

ságok során három nap alatt Shimizu, Patterson és 

Johnstont gyűri maga a lá és bajnok lesz. Richards-

szal a párost nyeri. 1923-ban Amerika mindhárom 

bajnokságát nyeri, úgy szintén a DavisCup-öt Wil-

liams-szel a párosban. 

Pattersen és O'Hara Wood (Ausztrália) ellen 

újra győznek Johnston-nal a Davis Cup-ben. 

Bajnoka lesz ú jra Amerikának 1924-ben. 1925-

ben újra Amerika bajnoka, a Davis Cup-

ben Borotrát, és Lacostet győzi le. 1926-ban láb-

rándulás folytán nem védheti meg a bajnokságát 

Amerikában. Az elődöntők során Coché-tól kap ki. 

Lacoste nyerte a döntőt Borotra ellen. Davis Cup-

ben győz Borotra ellen. Nyeri a Newport és South-

ampton bajnokságát. 1927-ben Hunter-rel ú jra hajóra 

száll Európa felé, miután Florida bajnokságát meg-

nyerte. Egy sereg nemzetek közötti versenyt abszol-

vál. Németország. Hollandia. Franciaország, Angiim 

és Írország ellen. Franciaország és Amerika bajnok-

ságában a döntőben vereséget szenved, Wimbledon-

ban az elődöntő során esik ki . A párosokat viszont 

megnyeri Hunterrel. A Davis Cup-ben győz Cochet 

ellen és Hunterrel legyőzi Borotra—Brugnon párt. 

Wimbledonban az elődöntőig jön fel az egyes és pá-

ros világbajnokságban. 1929-ben Amerika fedettpálya 

páros bajnokságát nyeri. Auteuil-ben (francia baj-

A hívatásos versenyzők csoportja Beaulienhen. 
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nokság) az egyes és páros elődöntőkben vesz részt, 

ugyanígy Wimbledonban is. Davis Cup folyamán 

győz Borotra ellen. Megnyeri hetedszer Amerika baj-

nokságát. Világbajnok lett 1930. évben Wimbledon-

ban. A francia bajnokságban döntőig küzdi fel ma-

gát. Davis Cup-ben újra győz Borotra ellen. Tildén 

mindig a három francia ellen volt. Itt közöljük ered-

ményeit Borotra. Cochet ós Lacoste ellen. 

Borotra ellen: 

Davis Cup 1925. (Germanown) győz 4:6. 6:0, 2:6. 

9:7, 6:4-re; 1926-ban (Germantown) győz 6:2, 6:3, 6:3; 

1929-ben (Páris) győz 4:6. 6:1, 6:4, 7:5-re; 1930-ban 

(Páris) győz 2:6, 7:5, 6:4. 7:5-re. 

Amerika bajnokságában: 1927-ben (Forest Hill) 

győz 6:1, 3:6, 10:8, 6:l-re. 

Világbajnokság: 1928-ban győz 8:6. 3:6. 6:3. 6:2-re; 

1930-ban győz 0:6, 6:4, 4:6. 6:0, 7:5-re. 

Francia bajnokság: 1930-ban (Páris) győz 2:6. 6:2. 

6:4, 4:6, 6:3-ra. 

Országok közötti válogatott: 1927-ben (Páris) győz 

6:0, 6:3-ra. 

Cochet ellen: 

Davis Cup: 1927-ben (Germantown) győz 6:4. 2:6. 

6:2, 8:6; 1928-ban (Páris) veszít 7:9, 6:8, 4:6; 1929-ben 

(Páris) veszít 3:6. 1:6. 2:6-ra; 1930-ban (Páris) veszít 

4:6, 3:6. l:6-ra. 

Amerika bajnokságában: 1926-ban (Forest-Hill) ve-

szít 8:6, 1:6. 3:6. 6:1. 6:8-ra. 

Wimbledonban: lu28-ban veszít 6:2. 6:4. 5:7. 4:6. 

3:6-ra; 1929-ben veszít 4:6, 1:6, 5:7-re. 

Francia bajnokságok: 1927-ben (Páris) győz 9:7, 

6:3, 6:2-re; 1930-ban (Páris) veszít 6:3. 6:8. 3:6. 

1:6-ra. 

Lacoste ellen: 

Davis Oup: 1925-ben (Germantown) győz 3:6, 10:12. 

8:6. 7:5. 6:2-re: 1926-ban (Germantown) veszít 6:4. 

4:6. 6:8, 6:8-ra: 1927-ben (Germantown) veszít 3:6. 

6:4. 3:6. 2:('Vra; 1928-ban (Páris) győz 1:6. 6:4. 

6:4, 2:6, 6:3-ra. 

Amerika bajnoksága: 1927-ben (Forest Hill) veszít 

9:11, 3:6. 9:ll-re. 

Wimbledonban: 1928-ban veszít 6:2 4:6. 6:2. 4:6. 

3:6-ra. 

Francia bajnokság: 1927-ben (Páris) veszít 4:6. 

6:4, 7:5. 3:6. 9:ll-re; 1929-ben (Páris) veszít 1:6. 

0:6, 7:5. 3:6-ra. 

Országok közötti mérkőzés: 1927-ben győz 6:4. 

7:5-re. 

* 

Győzelemmel kezdte profiságát Tildén. Győz New-

yonkban 14.000 ember előtt az idei profi világbajnok. 

Karel Kozeluh ellen 6:4. 6:2. 6:4-re. Hunterrel az ol-

dalán a párosban is győz Kozeluh Karel és Joseph 

ellen 9:7. 6:4-re. 
* 

New Courts L . T. C. de Cannes versenyének dön-

tőinek eredményei: 

Férfi egyes: Ellmer—Brane Hillvard 6:3. 7:5. 

Női egyes: Miss Thomas—Mlle. St. Omer-Rov 6:1. 

6:0. 
Vegyes páros: Misa Thomas. Natason—Mlle St. 

< >mer-Roy, Ellmer 6:3, 6:4. 

Férfi páros: Braaue Hillyard. Minchin—Ellmer. Na-

tason 6:4. 6:2. 
* 

Parc Imperial L. T. C. de .Nice vers&nyének döntő 

eredményei: 

Férfi egyes: Rogers—Lotan 6:4, 6:4, 8:6. — Női 

egyes: Mlle Berthet—Mlle Marjollet 6:3. 7:5. — Férfi 

páros: Rogers, Lotan—Polignv. Capt. Price 7:5, 6:3. 

6:4. — Vegyes páros: Mlle Marjollet. Rogers—Mlle 

Franké. Soumaro-Kofy 6:1. 6:0. 

* 

Contry Club de Monte-Carlo végeredményei: Férfi 

egyes: Landau—Hillyard 6:0. 6:1. — Női egyes: Mrs 

Satterthwaitk—Mrs Richards w. o. — Vegyes páros: 

Mrs. Satterthwaite, Landau—'Mrs. Richards, Garcia 

6:2, 6:1. — Férfi páros: Hillyard, Landau—Garcia, 

Chastel 1:6, 6:3, 6:4. 

* 

Belga fedettpályabajnokság végeredménye: Férfi 

egyes: Lacroix—Ewbank 3:6, 6:4, 6:1. — Női egyes: 

Mme. Supont^Mlle. Lhoest 7:5, 6:2. — Férfi páros: 

de Borman, Van Zuylen—Borin, Jacques 6:0. 9:7, 6:1. 

Női páros: Mlle. Sigart. Mme. Dupont—-Mmes Paren-

tini, Portilije 6:0, 6:0. — Vegyes páros: Mlle. Sigart. 

Lacroix—Mme. de la Mare, Pennart 6:4, 6:2. 
* 

Az Indiában túrázó angol team Delhi-ben mérkő-

zött. Eredményeik Andrews—Austin 2:6, 13:11, 6:3; 

Andrews—Shamsher Singh 6:2, 6:8, 6:2; Olliff— 

Hussain 4:6, 6:4, 2:6; Hughes—Hussain 1:6, 3:6; 

Austin—Bobb 6:1, 6:3; Olliff—Mohán 6:2. 6:2; Hughes-

Honn—Austin, Wallis Meyers 6:0. 3:6. 6:3; Hughes. 

Hussain—Ausitin, Olliff 6:2, 6:1. 

• 

Des Gallia L. T. C. de Cannes versenyeinek elő-

döntő és döntő eredményei: Férfi egyes: Brugnon— 

Minerbi 6:2, 6:2; Rogers—Hecht 6:2. 7:5; Brugnon— 

Rogers 6:8, 6:0, 6:4. 4:6, 6:0. — Női egyes; Mrs. 

Satterthwaite—Mme. Maryenel 6:0. 7:5: Mlle. Valé-

rio—Miss Thomas 6:2, 6:2; Mrs. Satterthwaite—Mlle. 

Valério 5:7, 7:5, 10:8. — Férfi páros: Brugnon, du 

Plaix—Hillyard, Worm 6:2, 6:2. 6:3. — Vegyes pá-

ros: Miss Rvan, Brugnon—Mlle. Valério. del Bono 

6:2, 1:6, 6:4. — Női páros: Miss Ryan, Mlle Valério— 

Mrs. Satterthwaite, Miss Thomas 6:1. 10:8. 

* 

A Budapesti Lawn Tennis és Korcsolyázó 

Egyesület új otthonában minden második hé-

ten, szombaton, vacsorával egybekötött táncos 
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összejöveteleket tart, igen szép sikerrel. A 

sikert főleg annak köszönhet a vezetőség, hogy 

a club tagjai és annak vendégei részére igen 

kedvezően nyúj t ja a szórakozási lehetőséget. Dr. 

Schréder Lászlóné és Brandenburg Józsefnéval az 

élükön ping-pong. bridge és a tánc variálásával késő 

esti órákig vannak együtt a Lágymányos tenni-

szezői. 

* 

A Magyar Testedzők Köre Tennisz Szakosztálya 

nagyon sikerült bált rendezett f. hó 14-én. a Ma-

gyar Gazdasági Club összes helyiségeiben. Horn Mi-

hály háznagy, dr. Groág, Siisz István. Fabriczky 

Imre, Lóránt Endre, Schoor Imre és Grünfeld Sán-

dorral az élén a rnedezőség fáradhatatlan volt. In-

nen a siker. 

Alkalmunk volt Grünfeld Sándorral, a szakosztály 

kapitányával beszélgetni és kérdéseinkre megtud-

tuk. hogy a szakosztály egy pályával gyarapszik. 

Csökkentik a taglétszámot, hogy ezáltal is alkalmat 

adhassanak a játékosok tervszerű tréningjeire. Bur-

ger Ferenccel vannak tárgyalásban a trénert ille-

tőleg. Neve garancia a fejlődésre. Elsők óhajtanak 

lenni a nyitással és erősen ambicionálják a II . oszt. 

csapatbajnokságot. Kilátásaik vannak igen tehet-

séges fiatal játékosokra, miáltal csapatuk megerő-

södését vélik. 

* 

Január hó 31-én tartotta meg az Unió Lawn Tennis 

Club jól sikerült jelmezbálját a Gellért szálló összes 

termeibein. A nagyszámú közönségnek frappáns meg-

lepetésben volt része. Óriási sikert aratott az újon-

nan bevezetett táncboletta. Szoupé élőt szerpentin-

eső borította el a táncolókat és remek látvány volt 

a mennyezetről lehulló ezer és ezer színes szerpen-

tin. A színes körtékkel tündérien kivilágított téli-

kertben gyönyörű látványt nyújtott a sok táncoló 

pár. A reggeli órákban végetért mulatságról a lehető 

legjobb hangulatban, egy kellemes emlékkel gazda-

gabban távozott a közönség. 
* 

Lapunk bridgeversenye nagyszerűen sikerült. A 

Hungária szálló fehérterme olyan keretet biztosí-

tott a versenynek, amit eddig bridgeversenyeken 

nem láthattunk. Az előkelő közönség így a legtelje-

sebb mértékben meg volt elégedve a versennyel s 

annak mintaszerű rendezésével. Az érdem elsősorban 

dr. Bukovinszkv Péteré, akinek a szerkesztőség tag-

jain kívül, különösen Ráth István. Pick Jenő és a 

bájos Durand Cilu segített. 

A szerencseversenyen 70 pár indult s itt a győz-

tesek a Szatniáry Kálmán (volt rúdugróbajnok és 

rekorder)—Farkas Gábor pár lett, akik így a MAC-

bridgezőknek hoztak dicsőséget. Második lett gróf 

Csáky Miklós és Hertelendy Magdi. 

A tudományos versenyen negyven pár indult és 

itt a Klingemé—Taussig pár győzött. 

A nyár folyamán megismételjük Margitszigeten a 

versenyt. 

Az agilis Unió Lawn Tennisz Club nagyszerűen 

sikerüli álarcos bált rendezett a (Jeliért szállóban. 

A fiatal klub, úgy látszik, nemcsak agilis tennisze-

zökkel, hanem bálrendezőkkel is rendelkezik. 
• 

Carltan L. T. C. de Cannes versenyeinek elődöntő 

döntő eredményei: 

Férfi egyes: Rogers—du Plaix 6:3, 3:6, 6:2; Hecht— 

Del Bono 7:5, 6:4: Rogers—Hechit 6:3, 6:3, 6:2. — 

Női egyes: Miss Ryatn—Miss Thomas 6:0, 6:1; Mrs. 

Satterthwaite—Miss Andrews 6:0, 6:4; Miss Ryan— 

Mrs. Satterthwaite 6:4, 6:2. — Férfi páros: Cochet. 

Brugnon—Worm, Hillyard 4:6. 6:1. 13:11; Rogers. 

Aeschlimann—Hecht. du Plaix 3:6. 6:2, 6:4; Cochet. 

Brugnon—Rogers. Aeschlimann 4:6. 7:5. 6:3. 11:9. 

Női páros: Mrs. Satterthwaite. Miss Thomas—Miss 

Ryan, Frl. Aussem w. o. — Vegyes páros: Miss 

Ryan. Hillyard—Mlle. Adamoff. Worm 6:3. 6:3; Miss 

Soaimes, Del Bono—Mlle. Rosainbert. Rogers 6:4. 

4:6. 8:6; Miss Soames. Del Bono—Miss Rvan, Hilly-

ard w. o. 

* 

A Victoria bajnokságait Melbourne-ben, Ausztrá-

liában nagy formában győz a férfi egyesben Craw-

ford. Döntőben Hopmant győzi le 6:1. 8:10. 6:0. 

6:2-re. A női egyesben Mrs. Crawford győz Miss 

Wrighy ellen 6:1. 6:l-re. Nagy csalódást hozott a 

férfi páros. A favorit Crawford. Hopman pár kikap 

Schlesinger. Clemenger pártól 3:6. 6:2, 3:6, 4:6 

arányban. Vegyes párost a Crawford házaspár nyeri 

Hopman. Miss Hall ellen 5:7. 8:6. 10:8-ra. 

New iSouht Wales bajnokságának eredményei: 

Férfi egyes: Crawford—Hopmann 3:6 C:3, 6:4. 

6:4. — Férfi páros: Crawford. Hopman—VVillard. 

Thompson 6:2. 6:3, 3:6. 6:3. — Női egves: Mrs. 

Crawford—Miss Valkenbury 7:5, 6:2. — Női páros: 

Mis. Crawford. Mrs. Cozens (ezelőtt Miss Akhurst)— 

Miss Dingle. Miss Valkenbury 6:1. 8:6. — Vegyes 

páros: Willard. Miss Pinckerton—-Crawford házas-

pár 6:4. 6:2. A versenyt Sydneyben tartották. 

* 

Katasztrofális vereség érte a túrázó csehszlová-

kokat Dél-Afrikában. A Fokvárosban rendezett ver-

senyen hat-nullra kaptak ki. Eredemények: 

Raymond—Kozeluh 6:2. 6:4; Raymond—Mace-

nauer 6:4, 6:3: Kirby-—Macenauer 2:6, 6:3. 6:0; 

Kirby—Kozeluh 6:2, 3:6, 8:6: Raymond, Cordon— 

Kozeluh, Macenauer 7:5, 6:2 és a második párosban 

6:4. 6:3-ra. 
* 

Harada ezidén nem vesz részt országának. Japán-

nak Davis Cup-mérkőzésein üzleti elfoglaltsága 

miatt. 
* 

Elutaztak tenniszezőink a Riviérára. Baumgarten. 

Magda. Tihanyiné, Wienerné. Ritscherné és Marko-

viciné. Majd őket követte Kehrling Gabrovitz. dr. 

Hardy Dreher Béla és felesége. 
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M E G Y E S Ü L E T E I N K — 
(Folytatás.) 

Soron következő az elküldésben a Postás 

Sportegyesület. Jelvénye fehér-zöld mezőben 

P. S. E., alakult 1899-ben. 

Ez a rendkívül szimpátikus egyesület a többi 

sportágakban, főleg a footballban és a kerék-

pársportban nagy sikerekre tekinthet vissza. 

Tenniszszakosztálya 1926-ban lépett be a 

Szövetség kötelékébe és öt vörössalak pályá-

val rendelkezik. Játékosainak száma nyolcvan, 

akík közül nyolc versenyszerüleg űzi a ten-

niszt. Minden remény meg van tehát arra, hogy 

a tenniszen belül is rövidesen hallat magárúi. 

Versenyeket még nem rendez, csak alkalom-

adtán kihívásos clubközi matcheket vívnak, 

szép sikerrel. Sajnálattal nem közölhetjük a 

clubrangsort, adatok hijján. 

Az egyesület elnöke Csatth Béla, m. kir. 

postafőigazgató. Főtitkár: vitéz dr. Derecskey 

György, m. kir. postatitkár, aki egyúttal a 

tenniszszakosztály elnöke is, akinek neve ga-

rancia a postás tennisz fejlődésére. 

A dunántúli sportélet egyik megalapító egye-

sülete a Pécsi Athletikai Club. Elnöke Visnya 

Ernő, kincstári főtanácsos. Alelnöke Kristóf 

Károly. Tenniszszakosztálvi elnök: Dulánszky 

Jenő. 

Négy vörös pályán, mintegy negyven egyén 

tenniszezik, akik közül tizenöten versenyeznek 

is. 

Több versenyt rendeznek, így a szezonnyitót, 

júliusban klubbajnokságot, szeptemberben Pécs 

város bajnokságáért küzd a pécsi kék-sárga 

egyesület. 

Közöljük a rangsort. 

Hölgyek: Kristóf Károlyné, Hellwigh Fri-

gyesné, Dulánszky Jenőné, ifj. Jankó Béláné, 

Kreutzer Ferencné. 

Urak: Dulánszky Jenő, Ziegler Jenő, Gaál 

Ferenc, Hellwigh Frigyes, Puskás Ödön, Caf-

lisch Iván, Kreutzer Ferenc, Farkas Endre, 

Wittelsbach Ottó és Dulánszky Nándor. 

Módjában áll az egyesületnek versenyek al-

kalmával a szállodai ellátásból 20% enged-

ményben részesíteni a versenyen indulókat. 

Budapesti Egyetemi Athlétikai Club. Alakult 

1898-ban. A híres, feketedresszű, E-betüs athlé-

tákat ki nem ismerné? A vezetőség, élükön her-

ceg Eszterházy László dr.-ral, aki személyében 

egy igen kiváló tennészmecénást ismerünk, 

még ott találjuk szakosztályi elnökként dr. 

Burján Béla, alelnökként dr. Kotzián Imre és 

mint titkárt Hidassy Dezső urakat, akik mind 

lelkes tenniszsportolók. 

Huszonegy pálya, remek fekvéssel és igen 

jó vörös salakkal áll a háromszázötven tag ren-

delkezésére, akik közül ötvenen versenyszerü-

leg foglalkoznak a tennisszel. 

A játékosnevelés a legjobb kezekben van, 

Dörner László személyében, aki még tavaly-

előtt amatőrversenyeken aratta sikereit. 

Az egyesület versenyein, az egész másod-

osztályt foglalkoztatja, amelyeket a jóképes-

ségü másodosztály igen méltányol. E verse-

nyek júniusban és szeptemberben rendeztetnek. 

Az egyesület, rendezi még a főiskolai bajnoksá-

got és az egyre népszerűbb balatonföldvári ver-

senyt is. 

Játékosai a feltörő fiatalságot képviselik a 

magyar tenniszben. Azt a fiatalságot, akikre 

a közeljövőben már számíthat a magyar ten-

niszsport. 

Ranglistavezetője az egyesületnek Straut 

Elek. A fiatal játékos tavaly mutatta meg 

oroszlánkörmeit, egymásután diadalmaskodva 

ellenfelein. A legjobb úton van, hogy képessé-

geit teljes mértékben kifejlessze. Straub János, 

az előbbi bátyja. Főiskolai bajnok. Már több-

ször reprezentálta a magyar főiskolák színeit 

nemzetközi viszonylatban. Harmadik dr. Szol-

noky Zoltán, akinek legjobb képességeit nem 

áll módjában kifejteni, mivel orvosi elfoglalt-

sága minden idejét igénybeveszi. 4. Dr. Balász 

Endre. 5. Lakner Gyula. 6. Hidassy Dezső. 7. 

Murányi Tamás. 8. Brigbrits István. 9. Po-

lyánszky Tibor. 10. vitéz Stransky Zoltán. Höl-

gyek: Jendrassik Nelly. 2. Schummer Aranka. 

3. Medveczky Sári. 4. Révay Márta. 5. Révay 

Erzsébet. 

FELELÓS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS : 

K E H R L I N G B É L A . 
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Revelation 

j l g j 
Gol f 
A ROYAL 

SZÁLLÓBAN 
A LEGÚJABB AMERI= 

KAI JÁTÉK, MELY MIN-

DENKI ÁLTAL AZON= 

NAL ELSAJÁTÍTHATÓ. 

/1 
B E L É P Ő D Í J N I N C S ! 

E G Y J Á T S Z M A P V-

É R D E K E S • E G É S Z S É G E S 

S Z Ó R A K O Z T A T Ó • S P O R T 



68 TENNISZ ÉS GOLF 68 

STVáN 
CUKORKA 

CSOKOLÁDÉ 
DESSERT 
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