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A MAGYAR LAWN TENNISZ S Z Ö V E T S É G HIVATALOS LAPJA 

Magyarország 15)31. csapatbajnoka a MAC 1. 
csapata, második az UTE csapata, harmadik a 
BBTE második csapata. Ez a csapatbajnokság hi-
vatalos eredménye. A vörös salakpályán lebonyo-
lított küzdelem azonban a MAC III. csapatának 
juttatta a második helyet. Igen sokan fordultak 
hozzánk a kérdéssel, hogy miért nem számít a 
MAC III. helyezése? A csapatbajnokságok ki-
írásánál a szövetséget az az elv vezette, hogy le-
hetőleg több klub érvényesüljön, s ezért mondta 
ki, hogy klubonként csak egy csapat helyezése 
számít. Az elv helyes lehet, de a kivitel nem volt 
az. Csapatot melynek az eredménye nem számít, 
nem szabad elindulni hagyni. Hogy azonban a 
pályán becsületesen kiharcolt helyezés megsem-
misíthető csak azért, mert a csapat tagjai a győz-
tes csapattal egy klúbból valók, nem helyes. A 
verseny célja eldönteni az egyedek vagy csapatok 
között, hogy ki a jobb. A küzdelemben megálla-
pított sorrendet megváltoztatni már nem lehet s 
ezt nem tudja senki sem megérteni, hogy ez igy 
helyes volna. 

Furcsa is így az eredmény, különösen akkoi, 
ha kissé boncolgatjuk a száraz sorrendet. Har-
madik lett Magyarország csapatbajnokságában 
egy csapat, melynél a klubja jobb csapatot is állí-
tott ki, de ez a csapat az első osztály küzdelmei-
ben elvérzett. Az első osztályban csak ötödiknek 
helyezett klub második csapata, amelyik a másod-
osztályban második lett az országos bajnokságban 
megszerzi a klubjának a harmadik helyet. Nag> 
szerű, dicséretreméltó teljesítmény, de valahogyan 
ellenkezik minden sportszerű verseny feltételével, 
hogy a jobb győzzön. Jövőre azt hisszük, hogy az, 
ilyen furcsa eredmények nem fogják zavarba hozni 
a laikusokat. 

* 

A csapatbajnokságok döntőin a szövetség igen 
helyesen módot akart nyújtani a gyöngéknek 
arra, hogy a legjobbakkal összemérve ütőjüket, 
tanuljanak. Sajnos a gyöngék még úgylátszik nem 
tudják azt,hogy mennyit lehet tanulni a jobbak-
tól, mert nem használták ki az alkalmat. A 
MAFC II. második csapata nem állt ki a MAC 

I. és a MAC III. ellen, mert nyerni nem lehet s 
így inkább elmentek strandolni. Nem volt helyes 
ez az eljárás s reméljük, hogy legközelebb a stran-
dolás elé helyezik a legjobbaktól elszenvedett 
tisztes vereséget. 

* 

Egyszer már írtam itt a versenyek elhúzódásá-
nak veszélyéről. Azóta a helyzet járult! Ugyanis 
a Beszkárt versenye a negyedik hete tart s a má-
tyásföldi verseny is már a harmadik hete invi-
tálja ki a kies sporttelepre a versenyzőket. A te-
lep szép, de három hétig Mátyásföldre járni mégis 
csak sok egy elfoglalt versenyzőnek. 

Egyik versenyző például háromszor ment ki 
pontosan a kiírt időre Mátyásföldre s ellenfele 
egyszer sem jelent meg s törölni sem lehetett, 
mert a Beszkárton játszott még. Azt hiszem, min-
denki belátja, hogy ez így nem mehet tovább s 
a versenyzők egyetemének nevében több szigort 
kérünk a szövetségtől. 

Az első országos verseny Keszthelyen megmu-
tatta, mily kár a Balaton melletti kies városnak 
húzódozni a komoly versenyrendezéstől. Az ér-
deklődés sokkal nagyobb volt, mint azt a legvér-
mesebb rendezők is remélhették. Pedig az ugyan-
csak egy időben megtartott lovasversenyek — 
talán hangsúlyozni is felesleges — mily nagy kon-
kurrenciát jelentettek a tenniszversenynek. Es 
csodák csodája! Aki csak tehette, átszaladt a lo-
vasok közül a tenniszversenyt nézni. Holott a me-
zőny éppen, hogy közepes volt. Keszthelyen he-
lyes felfogás mellett még remélhetőleg sok szép 
versenyt játszhatnak versenyzőink! És mennyi vi-
déki tehetséget volt alkalmunk látni, aki rövide-
sen nagy versenyző lehet! Főleg a hölgyek! Sur-
gotli (Kaposvár), Battáné (Keszthely), Gyömörey 
Boriska és a 13 éves Gerli von Sternthal! 

* 

Fehérvár egy kis tenniszgócpont! Gondolhatna 
mindenki, aki az SzKE minden dicséretre méltö 
működését és agilitását figyelemmel kíséri. Az 
ember pez?gő tenniszéletet képzel az ősi ko-
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ronázó városba! Ehelyett sajnos, azt kell látni, 
hogy a város közönségének közönye egyenesen 
megdöbbentő. Ezt látni úgy a versenynevezési lis-
tájánál, mint a nézőközönség meglepően gyér so-
raiban. A környék az egyedüli, mely ezt az egye-
sületet mélt '-an támogatja. Még szerencse, hogy 
gróf YVithenburgék, báró Ivánkáék, Kéglék, 
Gschwnidlél. sohasem hiányoznak, amikor a ten-
niszsport támogatásáról van szó! Pedig a vezetés 
igazán dicséretreméltó! Nyéki Nagy Árpád külön 
is megérdemli, hogy az elismerés zászlaját meg-
hajtsuk előtte. Ügy küzd a székesfehérvári kö-
zönnyel, mint a kis csónak a hullámokkal. Csak 
valahogy kedvét ne veszítse! Jó helyen van a pa-
rancsnoki hídon. 

* 

A vidéki versenykről írva kénytelenek va-
gyunk bizonyos szomorú tünetről megemlékezni. 
Ez a vidéki nevezők felette, szinte megdöbbentően 
gyér száma. Nem tudjuk, mi az oka ennek, de fel 
kell világosítanunk minden tenniszező sporttár-
sunkat, hogy soha alkalmasabb tanulási lehető-
ségre nem tesznek szert, még ha 6:0,6:0 vesztenek 
is, mint egy ilyen versenyen, ahol komoly ten-
niszt egyáltalában „tapasztalhatnak". Mert a já-
ték minden nézésnél többet használ. Félre hát a 
kishitűséggel, tessék mindenkinek indulni, aki 
odahaza mint tenniszező erre a címre jogot for-
mál, kinevetni senkinek sincs senkit oka, de meg-
győződésünk szerint elsősorban nincs joga. Aki 
nevet, próbálja meg maga. De ugyanekkor meg-
rovás a helyi „nagyságoknak". Az idegen ver-
senyzők kevés kivétellel mindig pontosak, elsősor-
ban a pesti „ j ó " játékosok. Csak a helyi nagysá-
gok, de főleg „nagysádok" késnek felháborítóan, 
hogy azután 1—2 órás késéssel megérkezve bűbá-
josán fuvolázzák: 

— Nem kellene nekünk most játszani? * 

Ha már a vidéki versenyeknél tartunk, pár szót 
a bírákról. Elismerjük, hogy a „komoly" gyors 
játék joggal hozza zavarba a vidéki bírótudósokat 
is, de a konzekvencia és higgadtság sok kellemet-
lenségtől mentesítené a versenyeket. Hiba van itt 
sokszor a pesti „ i f jú óriás" modorában is, kétség-
telen. De viszont a „lehetőséghez képest" igé-
nyelni lehet a vidéken is a kifogástalan bírásko-
dást. Mert hogy ezen a téren baj van, az kétség-
telen. nemcsak a a vidéken! Pesten is! Azt a kö-
nyörgést, melyet egy-egy nem tulfontosnak vélt 
versenyszám lebíráskodásánál a versenyintézőnek 
folytatnia kell, amíg egy „áldozatot" a bírói 
székbe felültet, sokszor felháborító hallgatni. Pei-
sze aztán a bíráskodás ehhez méltó! A másik fo 
baj, hogy a bírák legnagyobbrésze nem azt mondja 
be, amit lát — hanem amit gondol, hogy a labda 
lesz. Pedig higgadtsággal alig lehet tévedés. 

* 

If jú tehetségeink sehogysem tudnak kialakulni. 
A már tavaly beérkezett Gabrovitzon és Bánón 
kívül a többi ifjú nagyreményű játékos ugyan-
csak változatos formát játszik. Az egyik nagyon 
szeret nyerni, a másik sohasem ismeri el, ha reá-
lisan kikapott; a harmadik azt hiszi, hogy egy ve-
reség és nemzeti katasztrófa van jelen! Ezeket az 
ifjakat valahogyan fel kell világosítani, hogy egy-
két évig még ne is gondoljanak arra, hogy egy 
mérkőzést meg „kell" nekik nyerni, pláne, ha a 
ranglistáról van szó Akciót produkáljanak és ha 
közben kikapnak, fel se vegyék. A ma nem fon-
tos! Ez legyen a vezérelv! De megtanulni, ered-
ményt elérni csak akkor fognak, ha nem nézik az 
eredményeiket, amiket most elérnek. És főleg több 
szerénységét az egész vonalon. Itt a jó példákért 
igazán nem kell messzire menniök. 

Magymt?®w§i,ág csmpmíbsifn&kságmío 

Az elmúlt héten került eldöntésre Magyaí-
ország 1931. évi férficsapat tenniszbajnoksága. 
Az eredmény a papírformáknak körülbelül meg-
felel. A MAC egyelőre vitathatatlanul első s utána 
az UTE és a BBTE következnek s a szimpatikus 
budai klub harmadik helye különösen kiemelendő, 
mert ezt a helyezést a klub második csapata vív-
ta ki. A helyzet a klubok között valóban ez is 
lenne, ha minden klub egy csapatot indíthatna s 
ebben a legjobbak szerepelhetnének. A BBTE 
csapata Bánó, dr. Jacobi, dr. Kiss így is való-
színűleg harmadik lenne a BEAC Straub E., 
Straub J. és Székely csapata előtt. 

A csapatbajnokságok részletes eredményeit if j . 
Neuhold József döntnök nagyszerű összeállítása 
alapján közöljük s csak előljáróbtn még az egyes 
csapatok, illetve játékosok teljesítményeit mél-
tatjuk röviden. 

A győztes csapatban a legjobb formában Gab-
rovitz volt s ő mint egyesben, mint párosban meg-
állta a helyét. Formája állandóan javuló s két-
ségtelen nagyszerű tehetsége biztosítja számára 
Kehrling után a legjobb magyar játékos büszke 
címét. Fiatalos mérgelődéseit azonban le kell szok-
nia, mert az néha szetbe (mint most Friedrich ellen) 
máskor pedig matchba is kerülhet. Kehrling meg-
hűlve s fáradtan játszotta végig a versenyt s ő 
csak annyit nyújtott, amennyi a győzelemhez ok-
vetlen szükséges volt s így a játéka messze el-
maradt a szokottól. Váradi-Szabó András sajnos 
erősen visszamaradt formájában s eltekintve Zi-
chy elleni küzdelmétől szánalmasan szerepelt. Re-
méljük, hogy a bajnokságban rehabilitálja magát. 
A másodiknak helyezett UTE csapatában Asch-
ner Pál volt a legjobb. Az első nap dr. Kiss el-
len még nem volt a tavalyi kitűnő Aschner. For-
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mája azonban mérkőzésről-mérkőzésre javult s 
Kehrling ellen egyesben is, párosban is oly jól 
játszott, mint még életében soha. Kehrling, Gab-
rovitz, Leiner voltak rajta kívül a páros részt-
vevői,, de ebben a kitűnő társaságban is feltét-
lenül ő volt a legjobb. Kár, hogy a formáját nem 
tudja tartani. Két nap múlva Ferencytől kap ki 
6:3, 6:2-re. Állandó formára kellene törekednie s 
ezt könnyen elérhetné, ha idegeit megerősítené.Lei-
ner Pál a szokottnál gyengébb volt. Aschner Kál-
mán nem fejlődik. Váradi-Szabót megverte ugyan, 
de Bikár 6:2, 6:2-re verte. Stílusáról már több-
ször megírtuk, hogy nem jó. Ilyen játékkal fej-
lődni nem lehet. Harmadik nagy meglepetésre a 
BBTE derék második csapata lett. Kiss dr. és 
Bikár egyaránt nagyszerűen szerepeltek, de alig 
maradt el tőlük a kevés tréninggel rendelkező 
Arató. Kiss dr. megverte Péterit, Ferenczyt, 
Kirchnert s szettet nyert Aschner Páltól s még a 
párosban is nagyszerűen szerpelt. Bikár megverte 
Aschner Kálmánt, Gyamathyt, Brücknert, Váradi-
Szabót s csak Zichy verte meg három szetben. 

Arató különösen a párosban volt jó. 
Negyedik a MAFC I. csapata lett. Nagy meg-

lepetés, hogy a BBTE megelőzte őket, de azt rend-
szertelen formájukkal könnyen megmagyarázhat-
juk. Egyik nap például Ferenczy könnyen kikap dr. 
Kisstől s a következő nap lehengereli Aschner 
Pált! Ferenczy Aschner mellett Péterit is verte 
s így a jobb eredmények a dominálók nála. Fried-
rich csak a Maccisták előtt Gabrovitz és Kirch-
meyr előtt hajolt meg. ő is Ferenczyvel együtt 
sokat fejlődött. 

A MAFC II. csapata még nem érett az ilyen 
küzdelmekre. A mezőny legnagyobb meglepetése 
a MAC III. második helye volt. Sajnos ered-
ménye nem számít s a csapatnak csak az erkölcsi 
dicsőség jut. A tavaszi forduló után hangok hal-
latszottak, hogy ez a csapat nem érdemelte meg 
a döntőbe jutást. Most aztán ezekre a vélemé-
nyekre erősen rácáfolt a csapat, melyből külö-
nösen Kirchmayr nagyszerű szereplése kieme-
lendő. Ö csak Gabrovitztól kapott ki, de többi 
ellenfeleit biztosan verte, köztük Leinert és Fried-
richet is. Párosban is Zichyvel jó párt alkotott. 
Zichy összes egyesét megnyerte, de neki könnyebb 
ellenfelek jutottak. Péteri dr. nem volt olyan jó, • 
mint tavasszal. Öt most a bankja nagyon leköti. 

Az első csapatbajnokság így mindent egybe-
vetve a legnagyobb sikerrel és rendben bonyo-
lódott le s reméljük, hogy jövőre már a vidék 
is élénkebb részt kér a küzdelemből. 

Részletes eredmények: 
Magyarország 1931. évi férfi csapatbajnoksá-

gának döntőjére a következő csapatok kvalifikál-
ták magukat: 

AJ Az I. oszt csapatbajnokság 1—IV. helye-
zettje: 

1. A MAC I. csapata. 

Életkedv, 
friss egészség 

egyik legfontosabb alapja a boldogságnak. A jó egészség 
sokszor a helyes táplálkozáson múlik. 
A sportot kedvelő mai nemzedék a régebben szokásos 
bőséges táplálkozás helyett előnyben részesiti a racionális 
élelmezést. 

Ennek egyik értékes kiegészí-

tője az Ovomaltine, a táperő 

és vitaminok koncentrátuma. 

Kis terjedelemben, kellemes alakban nagy tápértéket nyújt, 
könnyen emészthető. 

A reggeli és uzsonnatejben 2—3 kávéskanál Ovomaltine 
fokozza a testi és lelki erőt, kitartást, megacélozza az 
zmokat. 

Sportközben szopogasson 
Ovomaltine dragéet. 

Egy csésze hideg Ovo-
maltine üdit, uj erőt ad. 
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4. A MAC III. csapata. 
2. A MAC II. csapata. 
3. Az UTE csapata. 
B) A II. oszt. csapatbajnokság I—H. helye-

zettje : 
5. A MAFC I. csapata. 
0. A BBTE csapata. 
C) A III. oszt. csapatbajnokság győztese: 
7. A MAFC II. csapata. 
D) A vidéki kerületek válogatott csapatai: 
8. A Pestvidéki kerület csapata. 
9. Az Északi kerület csapata. 

10. A Dunántúli kerület csapata. 
11. A Tiszántúli kerület csapata. 
12. Az Alföldi kerület csapata. 

A döntőbe való részvételtől visszalépett a MAC 
II. csapata, az Északi-, Dunántúli- és Tiszántúli 
kerület csapatai. 

A résztvevő csapatok és játékosaik: 

1. MAC I. Kehrling Béla, Gabrovitz Emil, Vá-
radi-Szabó András. 

2. Ute Aschner Pál, Leiner Pál, Aschner Kál-
mán. Tart. Kiss Kálmán. 

3. MAC III. dr. Péteri Jenő, Kirmayr Kálmán, 
gróf Zichv Imre. 

4. MAFC I. Ferenczy Emil, Friedrich Tibor, 
Brückner József. 

5. BBTE dr. Kiss Pál, Arató Géza, Bikár De-
ján. Tart. Fazekas Kálmán. 

(5. MAFC II. Kirchner Sándor, Nikolich Fedőt, 
Gyarmathy István. Tart. Fábry. 

7. Pestvidék dr. Herzum Alfonz MLTC, Rónai 
János MLTC, Kleiszner László ATE. Tart. Kole-
tich Sándor PSC. 

8. Alföld dr. Oermák Ernő KEAC, Kárpáthy 
Imre SzAK, Dzurik József CsAK. Tart. dr. Hor-
váth Gedeon KAC. 

A selejtező fordulóban a MAFC II. a Pestvidék 
csapatával, a BBTE az Alföld csapatával sorsolta-
tott össze: 

1. MAFC II.—Pestvidéki Kerület 4:0. 
Kirchner—Koletich 9:7, 2:6, 6:1; Nikolich— 

Rónai 8:6, 4:6, 6:3; Gyarmathy—Kleiszner 7:5, 
6:4; Kirchner, Nikolich—Rónai, Kleiszner 6:4, 6:4. 

2. BBTE—Alföldi Keridet 3:1. 
Kiss dr.—Csermák dr. 6:1, 6:1; Arató—Kár-

páthy 7:5, 6:1; Bikár—Dzurik 6:2, 7:5; Arató, 
Kiss—Csermák, Dzurik 7:9, 3:6. 

A döntő körmérkőzésben való részvételre jogo-
sultak így a MAC I., UTE, MAC III., MAFC 1., 
BBTE, MAFC II. 

I. Forduló. 

MAC l.—MAC lll. 3:1, set 7:2, gém 50:36. 

Kehrling—Péteri 6:3, 6:4; Gabrovitz—Kirch-
mayr 6:3, 6:3; Váradi-Szabó—gr. Zichy 6:4, 4:6, 
4:6; Kehrling, Gabrovitz—Kirlimayr, Zichy 6:3, 
6:4. 

UTE BBTE 3:1, set 6:4, gém 56:52. 
Aschner P.—dr. Kiss 6:4, 7:9, 6:2; Leiner— 

Arató 6:4, 6:2; Aschner K.—Bikár 2:6, 2:6; Asch-
nerP., Leiner—Arató, dr. Kiss 6:4, 6:8, 9:7. 

MAFC l.—MAFC II. 4:0, szet 8:1, gém 53:37. 
Ferenczy—Kirchner 7:5, 6:4; Friedrich—Niko-

lich 6:2, 6:4: Brückner—Gyarmathy 6:4, 4:6, 6:4; 
Ferenczy, Friedrich—Kirchner, Nikolich 6:4, 6:4. 

Tabella az 1. forduló után: 

1. MAFC I. 4 p. 8:1 szetaránv 53:37 gémarány 
2. MAC I. 3 59 7:2 11 50:36 n 
4. BBTE 1 4:6 „ 52:56 n 
3. UTE 3 9? 6:4 11 56:52 n 
5. MAC III. 1 99 2:7 11 36:50 5» 
6. MAFC II. 0 99 1:8 11 37:53 ?? 

11. Forduló. 

MAC l.—MAFC I. 4:0, szet 6:1, gém 39:21. 
Kehrling—Ferenczy 6:4, 6:3; Gabrovitz—Fried-

irch 6:2, 3:6, 6:0; Váradi-Szabó—Brückner w. o.; 
Kehrling, Gabrovitz—Ferenczv, Friedrich 6:2, 6:4. 

MAC Hl.—BBTE 3:1, szet 7:3, gém 57:46. 
Péteri dr.—Kiss dr. 7:5, 4:6, 5:7:Kirhmayr— 

Arató 6:4, 6:3; gróf Zichy—Bikár 6:4, 4:6. 6:4; 
Kirchmayr, Zichv—Kiss, Arató 7:5, 6:2. 

UTE—MAFC II. 4:0, szet 8:0, gém 48:13. 
Aschner P.—Kirchner 6:2, 6:1; Leiner—Niko-

lich 6:0,6:3; Aschner K.^Gyarmathy 6:1, 6:3; 
Aschner P. Leiner—Nikolich, Gyarmathy 6:1, 6:2. 

A tabella az 1 I. forduló után: 

Í . M A C I. 7 p. 13:3 szetarány 89:57 gémarány 
2. UTE 7 99 14:4 „ 104:65 
3. MAFC I. 4 99 9:9 5, 74:76 
!. MAC III. 4 99 9:10 „ 93:96 
5. BBTE 2 99 7:13 J) 98:113 
6. MAFC II. 0 99 1:16 11 50:101 

lll. Forduló. 

MAC I.—UTE 3:1, szet 6:4, gémarány 50:43. 
Kehrling—Aschner P. 3:6, 6:2, 6:1; Gabro-

vitz—Leiner 6:1, 6:3; Váradi-Szabó—Aschner K. 
1:6, 2:6; Kehrling, Gabrovitz—Aschner P., Lei-
ner 6:4, 4:6, 10:8. T 

MAC lll.—MAFC l. 3:1, szet 4:3, gémarány 
34:29. 

Dr. Péteri—Ferenczy 4:6,3:6, Kirchmayr—Fried-
rich 6:2, 6:3; gr. Zichy—Brückner w. o.; Kirch-
mavr, Zichv—Ferenczv, Friedrich 6:2, 3:6, 6:4. 

BBTE—MAFC II. szet 6:3, gémarány 52:33. 
Dr. Kiss—Kirchner 7:5, 6:2; Arató—Nikolich 

5:7, 4:6; Bikár—Gyarmathy 5:7, 6:0, 6:1; Kiss, 
Arató—Kirchner, Nikolich 7:5, 6:0. 

A tabella az 1—lll. forduló után: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

MAC I. 
UTE 
MAC III. 
MAFC I. 
BBTE 
MAFC II. 

10 p. 
8 „ 
7„ 

5 ,, 
5 „ 
1 V 

19:7 szetarány 139:100 gémar. 
18:10 
13:13 
12:11 
13:16 
4:22 

147:115 
127:125 
103:110 
150:146 
83:153 
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IV. Forduló. 

BBTE—MAFCI. 3:1, szetarány 6:2, gémarány 

64:26. 

Dr. K i s s—Ferenc zy 6:4, 6:2; A ra tó—Fr i ed r i ch 
6:8, 4:6; B ikár—Brückner 6:2, 6:1; dr. Kiss, A ra t ó 
— F e r e n c z y , Fr iedrich 6:2, 6:1. 

MAC III.—UTE 2:1, szetarány 5:2, gémarány 
43:32. 

Dr. Pé t e r i—Aschner Pál 4:6, 8:6, 3:6; Kirch-
m a y r — L e i n e r 6:1, 6:1; gr. Z i chy—Aschner K . 9:7, 
6:3; K i r c h m a y r , gr. Z i chy—Aschner P. Le iner 
1:2, abbamaradt . 

MAC /.— MAFC II. w. o. 4:0, szet 0:0, gém 0:0. 

A tabella állása az I.—IV. forduló után: 

1. M A C I. 14 p. 19:7 szetarány 139:100 gémar. 
2. U T E 8 „ 20:15 „ 179:158 „ 
3. M A C I I I . 9 „ 18:15 „ 170:157 „ 
4. B B T E 8 „ 19:18 „ 196:172 „ 
5. M A F C I. 6 1 4 : 1 7 .. 129:156 
6. M A F C I I . 1 „ 4:22 83:153 

1:6; Ferenczv , Fr i edr i ch—Aschner P., Le iner 
3:6, 3:6. 

MAC 1.—BBTE 2:2, szetarány 4:2, gémarány 

29:21. 

Kehr l i ng—K i s s dr. w. o.; G a b r o v i t z — A r a t ó 
6:3, 6:2; Várad i -Szabó—Bikár 4:6, 1:6; Gabrov i tz , 
Várad i -Szabó—Kiss dr., A ra t ó 6:2, 6:2. 

A tabella az L—V. forduló után. 

1. M A C I. 16 p. 23:9 szetarány 168:121 gémar. 
2. M A C I I I . 13 „ 18:15 „ 170:157 „ 
3. U T E 
4. B B T E 

V. Forduló. 

MAC lll.—MAFC 11. w. o. 4:0, szet 0:0, gém 

0:0. 
MAFC 1.—UTE 2:2, szetarány 5:4, gémarány 

40:41. 

Ferenczy—Aschner 1'. 6:3, 6:2; F r i ed r i ch— 
Le iner 8:6, 6:2; Brückner—Aschner K . 6:4, 1:6, 

11 „ 24:20 
10 „ 2 1 : 2 2 

5. M A F C I . 8 . , , 19:21 

220:198 
217:201 
169:197 

6. M A F C I I . 1 „ 4:22 „ 83:153 „ 

A befe jezet len M A C I I I . — U T E páros lejátszá-
sára 1931. augusztus 17 délután 'A 5 órája tüze-
tett ki, az U T É csapata azonban ezt a mőrkőzést 
1:2 gémaránnyal fe ladta. Ennek következ tében a 
tabella állása: 

1. M A C I. 16 p. 23:9 szetaránv 168:121 gémar. 
2. M A C I I I . 14 „ 18:15 „ 170:157 „ 
3. U T E 11 „ 24:20 „ 220:198 „ 
4. BBTE10 „ 21:22 „ 217:201 „ 
5. M A F C I. 8 „ 19:21 „ 169:197 „ 
6. M A F C I I . 1 ., 4:22 „ 83:153 „ 

A végeredmény tehát: 

Magyarország 1931. év i fér f i csapatbajnoka a 
M A C , I I . U T E , I I I . B B T E . 

Hogy mi az érdekes és mi az unalmas egy tennisz-
versenyen — a z-t nem a szakértők — hanem a közönség 
dönti el. Már régebben is észrevehetően — de az idén 
határozottam feltűnő volt a közönség nagyobb érdek-
lődése a női mérkőzéseik iránt. Wimbledonban, ahol egy-
szerre 16 pályán és már az első fordulókban a világ leg-
jobbjai küzdenek egymás ellen és ahol a közönség oda-
tódulhat. ahol érdekesebbet lát. — ez a fokozott érdek-
lődés, a férfi játék terhére pontosan megfigyelhető volt. 

Ennek okát én, se a női játékosok érdekesebb, dekora-
tivebb személyében, se talán a mutatott játék magasabb 
színvonalában, de azon egyszerű tényben találom, hogy 
a női játék, természetes lassúbbsága folytán élvezhetőbb 
a közönség részére. 

A férfi játék, — különösen a wimbledoni gyepen — 
úgy meggyorsult, hogy a legélvezhetőbb hosszú labda-
menetek, nagy futások, gyönyörködtető változatosságok 
teljesen eltűntek. Felváltotta "ezt a játékmodort egy köl-
csönös, kíméletlen, azonnali ütésre alapított játékstílus, 
amelynek folyamán ugyan a legszebb akciókat, mint csú-
csait' a •tennisztudásnak és e mberi teljesítőképességnek 
láthatjuk, de ami baj. folyton látjuk. A legszebb akciók, 
ha folyton ismétlődnek, épúgy unalmasaik. A változatos 
izgalmas, de az érzékelésre alkalmasabb, a pontokat las-
sabban szállító tenniszt ma a női tennisz nyújtja. Pon-
tosabban kell magamat kifejeznem, az ottani női tennisz. 
mert. amit inőktől ott látni, az nem hasonlítható ami 
hölgygárdánk — sajnos — nagyobb része által kultivált 
tenniszparodiához. Á ..csaik -magasan" és a ..csak a pálya 
közepére" jelszó alatt elkövetett tennisz ott láthatatlan, 
mert nem volna eredményes. Ott az első gömbölyű lab-
dát lekenik, ha sorozatban jön lehálózzák, leütik. Aki 

hálózni nem tud. azt a hálóhoz csalják, aki rosszul fut, 
azt pontos helyezéssel meghajszolják. Ott is látni meg-
emelt labdákat, okos löböket, védekező ütéseket; de az 
lehetetlen volna, hagv valaki teljesen negatív, egyoldalii 
stílussal, a támadó készség teljes hiányával, eredményes, 
reprezentatív csoportba tartozó versenyző lehessen. És 
ez nem az illetők, hanem a tehetséges fiatalok szégyene. 
De nálunk megemelt vagy nyesett labdát indignálódva, 
ideg- és dührohammal fogadják versenyzőink. Tehetetle-
nek ellenük, a helyett, hogy egy kis fáradsággal megta-
nulnák ezeket ártalmatlanokká, hatástalanokká és végső 
fokon küldőjükre végzetessé tenni. Egy kis racionális 
tréning az ész- és célnélküli gyakorlás helyett, egy kis 
vágy és -kitartás újabb, hiányzó tudás elsajátítására, rög-
tön megindulna a fejlődés. Sajnos, a tenniszsport fejlő-
dését nem lehet rekordokkal ellenőrizni. A hosszú vert, 
kedés eredményeképpen rosszul összetákolt ranglista, 
nem elég a fejlődés biztosítására. Sőt. a ranglistának a 
szükségesnél nagyobb jelentőséget tulajdonítva, akadály 
tétetik a fejlődés útjába. Angliában, de mindenütt az 
egész világon, a ranglistának csak utólagos, regisztráló 
jelentősége van. Megmutatja, kik voltak a legeredménye-
sebbek. de nincs kihatással a jövőre. De nem is lehet, 
mert egészséges fejlődést feltételezve, az erőviszonyok 
hónapról-hómapra változhatnak, nemhogy egy éven be-
lül. Nálunk a ranglista egy éven keresztül a nagy tila-
lomfa, öröm és keserűség kútforrása, hiúság jutalma, a 
játékosok nagy végcélja. Igy aztán nem csoda, ha intéz-
ményesen, az eredményt jelentőségben a legfelsőbb 
polcra ültetve női tennisziinket a bátortalanság jellemzi. 
Ütni. támadni, itt-ott hálózni némi bátorságot követel. 
Sokszor csodálkozva látom, a gyakorlás alatt sokoldalú-
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nak, bátornak mutatkozott játékos gyáva versenyzését. 
T>e természetes, hogy ha valaki reszket minden hibától, 
kékbe-zöldbe játszik a mérkőzés előtt és sírógörcsöt kap 
a mérkőzés után, az nem fog sohasem bátran játszani. 
És ebben nemcsak a játékosok a hibásak, de főleg a 
hozzátartozók, klubtársak, a drukkerek, aikik a sport o» 
versenyzés egészséges lényegéneik felfogásától eltávo-
lodva. úgy megmérgezik a mérkőzéseik levegőjét, a pil-
lanatnyi eredményesség mindenekfölöttivé tevése áltai. 
hogy az a szegény fiatal versenyző a küzdőteret már 
előre kínzókamráinak, ellenfelét ellenségnek látja és a 
győzelem után nem örömet, hanem lelki kínoktól való 
szabadulást, a vereség után pedig egy élettragédia keiK, 
rűségét érzi csupán. Mindenki előtt világos, hogy a ver-
senyeken az eredményesség bebizonyítása igen fontos 
és szükséges valami. De a túltengés, a túlsó véglet, ká-
ros hatásának ellensúlyozására épúgy szükség volna 
minden versenyen — főleg nők részére — díjat tűzni a 
legszebben játszónak. Ez a díj — amely egy tucat labda 
áránál nagyobb nem kell hogy legyen — jutalmazza azt 
a játékost, akit a versenyrendezőség a mutatott stílusos 
játék, eleven taktika, jó lábmunka, korrekt magatartás, 
pontos megjelenés stb. szempontjából erre a legméltób'o-
11 ak tart. Nem is a díjkitüzés fogja itt a versenyzőket 
serkenteni, mint inkább a hivatalos megállapítás. a 
nyomtatásban megjelenő dicséret, A kiküldetéseknél is 
egészségtelen az a szokás, hogy minden körülmények 
között a tavalyi ranglista a mérvadó. Rendben vam. ha 
csapatversenyről, reprezentatív mérkőzésről van szó. ke-
ressük még a pillanatnyilag legjobbakat, de egyéni ve. 
senyekre. főleg a tanulást nyújtó külföldiekre, keressük 
ki azokat, akikben fantázia van. Tisztában kell lennünk, 
hogy 30 éven felül se nő, de férfi is ritkán javulhat 
klasszisokkal. Itt a javulás csak tapasztalatban, rutin 
ban mutatkozhat. Előretörést, kiugrást, a nemzetközi 
klasszisba való felzárkózást csak fiataltól várhatunk, 
akinek gyors a lába, bátor a szíve, nagy az ambíciója 
és elhasználatlan jó idegeivel acélos még a küzdőképes-
sége. A fiatal éppen fiatalsága folytán fogékony a tanu-
lásra. Ma amikor oly rengeteg a verseny, hogy bármely 
jobb játékos, a rendező egyletek pénzén, akár egész 
idényben versenyről-versenyre járhat, nem probléma egy 
tervszerű kiküldetési rendszer megteremtése. Ne enged-
jük a tehetséges fiatalokat Piripócsra díjat vadászni, 
de kiküldetésekkel jutalmazzuk az érdemes ürgé-
két. Ha kell. hát hatalmi szóval álljunk ellent a fiatalok 
természetes díj- és dicsőségéhségének és a díjjal jólla-
kott öregek világlátási szándékának. Menjenek csak a 
fiatalok kifelé, az első fordulókban kiesni és maradjanak 
az öregek itthon, ami elmaradt vidéki tenniszsportunk 
oktatóinak. Ezt a rendszert természetesen nem lehet 
ranglistával a kézben se rokoni, klubbeli, társadalmi pro-
tekcióval jól megoldani, hanem egy pártatlan, feltétlen 

szakértő bizottság felállításával. 
* 

De térjünk vissza a világnagyságokhoz. Wimbledon-
ban a női egyest Cilii Aussem nyerte, ő volt a mezőny 
legjobbja, mert tudása a legjobban kiegyensúlyozott. 
Minden ütés, minden taktika és játékmodor ellen meg-
van az ellenszere. Ütései kemények, hosszúak, biztosak 
és bátran helyezettek. Backhandje egy árnyalattal gyen-
gébb vorhandjénél, ezért szeret átugrani, de azért egy 
megkezdett támadást tud baloldalon is folytatni. A há-
lónál sem jön zavarba, de kis termete miatt itt hamar 
hátrányba kerül. Kényszerhelyzeteken kívül nem is megy 
a hálóhoz szívesen. Az alapvonalon azonban utolérhe-
tetlen. Lábmunkája az, ami a többi nagyok fölé emeli. 
Minden labdához pontosan többszörösen korrigálva áll 
hozzá és kis, rövid, ruganyos lábával oly mozgékony, 
hogy e téren még Lenglent is felülmúlja. Ütését könyök-
ben alátámasztja, s hogy még lefelé se kelljen e biz-
tonságot. kölcsönző támasztéktól megválnia, alacsony lab-
dához szinte leülve helyezkedik. Éles. kemény labdák el-
len a biztonságát veszi elő, biztonság ellen a vonalakra 
helyez és nagyszerű érzékkel alkalmazza a hosszúrövid 

taktikát. Magas labdával — dacára, hogy bevárja őket 
— semmire sem lehet nála menni, mert megtámasztott 
karral úgy leteperi őket valamelyik sarokba, hogy csak 
nézni lehet utána, ö ma feltétlenül Helen Wills 'után a 
világ legjobbja. Willsnek vele szemben kolosszális ado-
gatása és ütéseinek sokkal nagyobb vehemenciája az 
előnye. Biztonságban egyenrangúak és ami előny moz-
gékonyságban Aussem javára mutatkozik, az elenyészik 
Wills férfias erejével szemben. 

Honfitársnője, a mi kedves pesti ismerősünk. Krah-
winkel volt a verseny meglepetése. Játékának igen kon-
veniált a gyeppálya, ahol az aránylag gyengébb női lab-
dák ellen az ő biztonságra alapított stílusának szép 
eredményei voltak. Küzdeni tudása, tempóbírása a rei. 
geteg futásban igazán elismerésre méltó, mert senki se 
volt, akit úgy meghajszoltak volina, mint őt. Jakobs el-
leni mérkőzése alatt mindkét talpáról lefutotta a bőrét. 
Roppant biztos és érthetetlen passzióval bocsákozik be 
30—40-szeres labdamenetekbe. Hosszú-lapos labdáit gép-
szerű pontsosággal adja jobbra-balra, de láthatóan fél 
minden vonaltól, minden kockázattól. Egyetlen elgondo-
lása itt-ott alkalmazott hosszú-rövid taktikája. Tud pe-
dig pontosan is ütni, amit számtalanszor megmutatott a 
hálóhoz merészkedők ellen rövid keresztlabdáival. 

Az amerikai Jakobs játéka teljesen férfias, mint ahogy 
ő maga is -inkább szoknyás férfinak néz ki. Betty Nu-
thallt verte egy gyors, kemény játékban. Krahwinkel 
ellen ne,m találta el a helyes taktikát. Ameddig ütött, 
támadott és alapos előkészítés után hálózott, vezetett és 
fölényben volt, de pár szerencsétlen labdája bátorságát 
szegte és belement ellenfele biztonsági stílusába. 

Betty Nuthall nem nagyon tetszett nekem. Ütései a 
levegőben lógnak, mozgása is aránylag nehézkes. Az an-
golok hangulatjátókosmak tartják, de feltűnő formaváj-
tozásai szerintem inkább az alátámasztást teljesen nél-
külöző ütéseinek a folyománya, mint hangulatainak. Azt 
azonban meg kell adni. tudása hatalmas. Ütéseivel •— 
melyek roppant kemények állandóan a vonalakat keresi. 
Bátor a végtelenségig és el tudom hinni, hogy formája 
tetőpontján akárkire veszélyes. Volt a mezőnyben még 
számos angol nő, mint Mudford, aki alakra és stílusra 
egy második Aussem, az Alvarezt verő Round. Harvey, 
Pittmann. Heely, Ridley. a csinos Wittingstall stb.. akik-
nek játékerőseége közel egyenlő. A stílusukbaji is alig 
különböznek egymástól. Tiszta, férfias alapütések, nagy-
szerű hálójáték, kitűnő mozgás, biztonság jellemzi őket. 
A legnagyobb tehetség és a jövő világbajnoka azonban 
a fiatal. 17 éves junior bajnoknő, a balkezes Seriven. 
aki első wimbledoni szereplése alkalmával világnagvsá-
gok legyőzése után az utolsó nyolc közé küzdötte fel 
magát. ..Óriás ölőoek" nevezték el az angol kritikusok 
ezt a kis leányt, akinek bár adogatása, hálózása, külö-
nösen leütése még kezdetleges, de versenyezni tudása 
-bámulatos. Taktikája alkalmazkodó és fejlett. Minden 
helyzetből a legváratlanabb, de egyben a legjobb meg-
oldást választja. Egy-két húzással reménytelen helyzetbe 
tudja szorítani ellenfelét. Látni a játékán, hogy ütéseit 
-tervszerű gondolat vezeti. A francia Mathieutől kapott 
ki. Ellene is 4:l-re vezetett a harmadik szetben. amikor 
először játszva a center courton. meg akarta mutatni 
még gyenge lábon álló volley-tudományát. A nívós és 
ravasz francia ellen — aki pedig teljesen kifulladva már 
küzdeni is alig tudott — ez végzetes volt. A váratlan, 
könnvű pontokon ikíviil még levegőhöz is jutott a fran-
cia, Ez a mérkőzés iskolapéldája volt az idegek hatal-
mas szerepének a tudás rovására, A kiegvenltés, a biz-
tos győzelem reményének hirtelen eltűnése idegessége., 
bátortalanságot idézett elő az egyiknél, és újjá éledő 
enregiát. bátoT támadó készséget a másiknál. 

Mathieu a legjobb francia. Világlasszis. Tiszta hosszú, 
biztos alaniitései vannak. Jól helyez, jól. furcsa nagy 
léptekkel fut. Roppant szívós és az utolsó labdáig nincs 
megverve. Mégis valahogy játéka és lénye nem szim 
pátikus. Van benne valami kedvetlen, robotszen'í dol-
gozás. 
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Annál bajosabb jelenség honfitársnője, a fiatal Metaxa. 
Nagyszerű, éles, csuklóval segített vorhandje van, ha-
sonló, de még bizonytalan backhandje. Kedves grotesz* 
séggel adogat, jól fut de javíthatatlan szeleburdi. Há-
lózni semmit sem tud. Ennek dacára jókedvű, napsuga-
ras lénye az angol közönség kedvencévé avatta. Rajok-
ban tódultak küzdelmeire. 

Adamoff nem klasszis. Üt-üt, jobbra-balra, bár nagy-
szerűen, de látni, hogy fogalma sincs, miért nyert vagy 
miért vesztett. 

gróf Zichy és HíII. 

A svájci Payot már igazi klasszis. Veszélyesen ke-
mény, itt talán a legszebb vorhand az övé volt. Tud 
mindent, jól is fut és egyetlen gyöngéje, hogy taktikája 
túl átlátszó, húzása sablónos ismétlődések. Aussem verte 
meg és élvezet volt megfigyelni, hogy a kis eszes né-
met leány, mily szellemes ügyességgel tette ártalmat-
lanná híres vorhandjét, a helyezetek ügyes előkészíté-
sével. 

Alvarez már nem a régi. Divatkirálynő. Gyönyörű je-
lenség, gyönyörű stílussal, gyönyörű mozgással. A csodá-
latot várja mindenkitől, de ami hiba — az ellenfelétől is. 
Az angol Miss Round áhítat nélkül hamarosan elintézte. 
A jobblába bokában kötésben volt. Sántikált is egy ki-
csit, egy síesés emlékeképpen, de azt hiszem, küzdeni 
már nem is akar, nem is szeret, de nem is tud. Mégis vele 
foglalkoztak a kritikusok, no, meg a karikatúrarajzolók 
a legtöbbet, különösen merész újítása, a nadrágszoknyá-
val kapcsolatban. 

A belga bajnoknő, Sigart feltűnt nagyszerű hálójáté-
kával. Az egyesben, alapütéseinek bizonytalansága miatt, 
nem nagy klasszis, de párosban hálózása gyönyörköd-
tető. Metaxával a női páros döntőjébe került, ami min-
dennél többet mond. 

Párhuzamot- vonni az ottani és a mi játéknívónk kö-
zött háládatlan feladat. Legjobban szeretném egy sóhaj-
tással elintézni. 

El vagyunk maradva minden téren, de talán legjob-
ban ami a futó- és lábtchnikát illeti. Futnak — sőt 
némelyik igen jól -— a mi nőink is, de valahogy még a 
legkönnyebbek is túlságosain a földön vannak. A világ 
legjobbjai sem repülő angyalkák, de könnyed, helyez-
kedő megugrásokban, pontos, ismételten helyesbített 
hozzáállásokban, a futásokból könnyed, zökkenésmentes 
felállásokban, messze tökéletesebbek. Ebben rejlik pedig 
a fejlődés legfontosabb titka, inert a futás, a jó hozzá-
állás. a biztonság, a pontos helyezés, első alapfeltétele. 
Aki ütni megtanult, az tovább fejlődni csak a lábán 
keresztül tudhat, 

A bátortalan játékmodorra, a védekezés túltengésére, 
a hálójátéknak még párosokban is mellőzött voltára már 
rámutattam. Itt nem hiányzik sem a tehetség, sem a kész-
ség, itt inkább felfogásban, megrögzött rendszerben, a 
kötött, lelki kényszerben van a fejlődést gátló ok. 

Az őszi versenyen itt lesz Aussem és Payot is, és ha 
hölgyeink minden igyekezete nem fog abban kimerülni, 
hogy e világnagyságok turbánját meg kabátkáját utá-
nozza, látogatásuk nem fog eredmény nélkül elmúlni. 

Göncz Lajos. 

M% uéámpőilás kérdése mind mmgy&bh pw&Mémáé <£>~h©% ss 
h&niin^ms 

I r t a : Kelemen Ernő. 

Amsterdam, augusztus. 
A z idei tenniszévad szabadtéri tenniszpályáin a 

l a g y események már mögöt tünk vannak. Mérle-
ge t ugyan még korai vo lna készíteni, talán feles-
leges is, hisz egy súlyos, nagy probléma, a kon-

tinenst tenniszsport szempontjából legégetőbb, leg-

fontosabb s legveszedelmesebb probléma: az 

után pótlás kérdése — már m-a is teljes szárnnyal 

itt lebeg előttünk. 

A Tennisz és Golf legutolsó számában nagyon 
találóan je l l emezte a f rancia fenniszsport mai erő-
v iszonyát , mikor megál lapította, hogy a fran-
ciák a Davis-ser leg megvédésének terén — „egy-

éves moratóriumot kaptak". Tény l eg , aki fürkésző 
szemekkel néz a j ö v ő tenniszévad eseményei elé, 
minden nagyobb jóslási talentum nélkül beharan-
gozhat ja , hogy 1932-ben elveszik a f ranciáktó l 
ezt. az érdekes ezüst serleget, melynek annyi t 
köszönhet a nemzetközi tenniszsport fe j lődése. 
Azonban a f rancia tenniszcsi l lagok legyőzetése 
nemcsak azt jelentheti, hogy a tenniszsport v i -

lágporondján akadtak a francia matadoroknál 
is nagyszerűbb ba jnokok , v a g y i s a tenniszkultúra 
f e j l ődöt t , hanem — fé lek, hogy ez a francia ve -
reség még mást is f o g jelenteni, azt, hogy — jó 

pár éven keresztül az amerikaiak és az angolok 

kerülnek az előtérbe, ott fognak nyargalászni a 

tenniszsport matadorjai élén annyira, hogy az 

amerikai és angol győzelmeket a kontinenst ten-

niszsport talán egy évtizeden belül sem tudja 

majd meghiúsítani. 

Ped i g ez a kontinensi tenniszsport az utolsó 
évek a lat t pompás lendületet mutatott. Nemcsak 
a franciákra gondolok. Olasz, magyar , cseh, spa-
nyol és német já tékosok is arattak o lyan és any-
nyi sikert, h o g y sokáig egyen lő el lenfélnek tet-
szettek az ango lokkal , annak dacára is, hogy az 
angol tenniszsport mögöt t e g y nagyszerű mult, 
tradíció áll, hogy az angol tenniszsport anyag i 
téren az összes európai ál lamok tenniszsport jai 
között mindenkor a leg függet lenebb vol t . 

Azt mondhatnám, hogy az ember tenniszbarát 
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szíve egészen elszorul, ha ma egy kis magaslat-
ról körültekint és vizsgálgatja, hogy a kontinens 
tenniszsportjának vajon mit hozhat a jövő! 

A lezajlott események két meglepő ténye: a fran-
ciák hanyatlás a, különösen a „repülő Bask" le-
törésszerű szereplése és az angol tenniszsport ha-
talmas előretörése, — az én számomra egyáltalán 
nem jelentett meglepetést, Én láttam február ele-
jén a francia fedettpálya bajnokságokban szere-
pelni Borotrát és szomorúan konstatáltam, hogy a 
„repülő Bask" már nem tud — repülni. Már nem 
rohan a hálóhoz, mert nem bírja a régi tempót s 
már nem hahotázik, mint ahogy már nem is ug-
rik fel a magasba, hogy egy száguldó fehér lab-
dát halálos leütésével kivégezzen. Karácsonykor 
Borotra már ki is kapott. A tizenkilen éves Les-
sueur alaposan elverte. Februárban a fedettpálya 
bajnokságot még megnyerte a Bask, megnyerte a 
japánok és a gyenge Boussus ellen a párisi nem-
zetközi bajnokságok főszámát is és egyetértek 
Göncz Lajos barátommal, ki wimbledoni benyo-
másairól írott élvezetes cikkében hangsúlyozta, 
hogy „Borotrát eltemetni még nem lehet", az 
azonban bizonyos, hogy a jövő legnagyobb ese-
ményeinek színpadján már sem Lacoste, sem Bo-
rotra nem kaphat főszerepet. 

És április 9-én és 10-én a Queen's Club pályáin, 
— ha csak pár órán át is, — de gyönyörködhet-
tem az angol „válogatottak" öldöklő viadalában. 
Emlékezetes, hogy az Angol Tenniszszövetség 
tizenhat féríi- s tizenhat női játékost jelölt ki a 
Davis- s a fF/f/^/wflw-serlegekben való szerepel-
tetésre. Austin, Wheatley, Gandar Dotcer, Ly-
saght, Kingsley, Sharpé, Lester, Olliff, Latchforü, 
Perry, Dávid, Wilde, Hughes, Peters, Avory és 
W. H. Powel szerepeltek a férfi tizenhat között. 
Láttam az Austin—Perry döntőt. Perry már 6:3, 
6:4 és a harmadik szetben 5:2-re vezetett, mikor 
Austin „levegőhöz jutott", sőt 5:5 és Perry ja-
vára 6:5 lett s mégis ezt az érdekes döntőt (az 
egész idei tenniszévad egyik legélvezetesebb s ta-
lán — leglátványosabb mérkőzését!) Austin 
nyerte meg. Mert a harmadik szet 6:5-je után 
Austin győzött 8:6-ra és a szabályszerű tízperces 
pihenés lezajlásával 6:1 s 7:5 szeteredményekkel 
sikerült a „Bunny"-nak az angol férfi-tizenhat 
élére kerülni. A kontinensi szemlélő szempontjából 
azonban egészen mellékes volt, hogy melyikük 
győz, Perry-e vagy a „Bunny"! Mert mindketten 
csodálatos jól, sőt Austin a néhai H. L. Doherty-
re emlékeztető csodálatos elegáns játékot is pro-
dukált s mert mindketten fiatalok, az atléta ter-
metű Perry annyira fiatal, lvogy az ereiben duz-
zadó erőt, fiatalságot, az idegeit feszítő életkert-
vet, a tudniakarást fékezni sem bírta s hogy 
Austirmal szemben vesztett, ez csak a fékezhe-
tetlen fiatcdságával volt magyarázható. S visz-
szatérve Londonból, még áprilisban, a magyar 
hasábokon is megjelent cikkemben én is hírül 
hoztam, hogy a tenniszsport európai hegemóniája 

kétségtelenül az angoloké lesz. Ha nem ma, ak-
kor — holnap, sőt holnapután az angolok az 
európai hegemónia dicsősége mellé a vüágsport 
hegemóniájának pálmáit is megszerezhetik. 

De ne azt keressük, hogy milyen babérok vár-
nak az angol és az amerikai tenniszcsillagokra, 
hanem kutassunk az után, hogy mely nemzet fiai 
lehetnek a jövőben továbbra is méltó ellenfelei 
az európai porondon az angoloknak. Világvi-
szonylatban nyilvánvaló, hogy az angol és az 
amerikai tenniszsikereket nem a kontinens-, ha-

nem a messze Kelet, tehát Japán játékosai zavar-
hatják meg. A kontinensi tenniszsport legköze-
lebbi jövőjét az utánpótlás problémája — úgylát-
szik, egészen megbénítja, 

Hogy Magyarországon már évek óta nem tu-
dunk Kehrling Béla nyomába új Kehrling Bélákat 
állítani, ennek a kérdésnek a jelentőségét a Ten-
nisz és Golf olvasói előtt nem is kell fejtegetnem. 
Pedig e tekintetben a magyar tenniszsport feje 
felett ütött már a tizenharmadik óra is. Idegen ke-
zekben van már Magyarország férfibajnokságá-
nak pálmája, sőt, hogy a sokszoros magyar bajno-
kunk — kora dacára — még ma is a kontinens 
egyik legnevesebb aktív versenyzője, ez egy ege-
szen egyedülálló jelenség a tenniszsport történei-
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mében. Mert Kehrling Béla ma a kontinens legidő-
sebb aktív versenyzője, Toto Brugnon, a francia-
játékosok nesztora, — úgy tudom, fiatalabb Kehr-
lingnél, a német Kleinschrott viszont már alig tar-
tozhat az „aktív" versenyzők illusztris csoport-
jába. Tehát egészen bizonyosnak látszik, hogy az 
idei meglepően érdekes Kehrling-g vőzelmek 
(egyik külföldi szaklapban olvastam, hogy a 
„Puci" 1931-ben már eddig is 27 első díjat nyert!) 
mellett, 1932—1933-ban már a magyar tennisz-
sportnak, ha a nemzetközi porondon sikeresen kí-
ván szerepelni, új Kehrling Bélákra lesz szük-
sége. Nemcsak a magyar tenniszsportnak, hanem 
— bátran mondhatjuk, egész Magyarországnak, 
hisz eddig a híres magyar olimpikonok és sport-
férfiak között sem akadt még egy magyar sport-
férfiú, aki a nagy külföldön annyi dicsőséget, 
hírnevet s tiszteletet szerzett volna a magyar név-
nek, a magyar színeknek, mint Kehrling Béla, u 
tennisz játékos! 

És mit jelent egy Kehrling Bélát elveszteni, mi-
csoda kiszámíthatatlan horderejű veszteség ez 
nemzeti szempontból, erre a francia tenniszsport 
adhat legjobb felet-et. A Suzanne Lenglen-esetre 
gondolok. Suzanne nyolc éven át versenyzett s 
ezen idő alatt olimpiai bajnokságot, 30 nagy nem-
zetközi verseny női bajnokságát, 34 páros bajnok-
ságot, 23 vegyespárosbajnokságot s 19 „ francia" 
bajnokságot nyert meg. Öt világrészen beszéltek 
róla, öt világrészen hordozta győzelmesen a frai, 
cia színeket, tiszteletére francia zászlót vontak az 
idegen nemzetek árbocaira s a zenekarok öt vi-
lágrészen a francia himnuszt játszották el, mikor 
Suzanne ellenfele utolsó fehér labdáját is meg-
ölte. Mikor pedig a francia tenniszsport elvesz-
tette ezt a csodálatos tennisztudású francia höl-
gyet, a következő évben Páris nőibajnokságát 
már egy „simplex" tudású idegen női versenyző 
(Kea Bouman) nyerte, mint ahogy a francia ten-
niszsport azóta sem tud Suzanne Lenglen játék-
tudásához még csak megközelítő erejíi francia 
bajnoknőt a nemzetközi női-, nőipáros s vegyes-
páros mérkőzések sorompójába állítani, f igy, hogy 
öt világrész tenniszpályáin — mikor hölgyek mér-

kőznek — nincs már szükség francia zászlóra, 
a francia himnuszra és nem beszélnek a világ ten-
niszező hölgyei — francia dicsőségről. 

Milyen szomorú is tehát, hogy új Kehrling Be-
Iákról a magyar tenniszsport berkei még mindég 
nem rebesgetnek híreket! Sőt megfagyhat (ez nem 
túlzás, mert Hollandia az idén sem ismerhette meg 
a nyarat!) az ember ereiben a tenniszvér, mikor 
a- Tennisz és Golf legutolsó számában „Kapi tány" 
elmés elmélkedéseiből megtudja, hogy tennisz-
sportunk legnagyobb reménységei közül Dre-
tomszky, Zichy gróf, — eg,> idegen állam és 
pedig Románia és annak is, a saját, ma 
tadorjai között nem számottevő játékosaitól — 
kikaptak. S ez a vereség éppen akkor történik, 
amikor a román bajnokról —- a Luppu-eset ré-
vén, — az egész tenniszvilágnak elég mondani-
valója akad! 

Az utánpótlás hiánya azonban nemcsak a ma-
gyar tenniszsportot fenyegeti nagy veszedelem-
ként, A hollandi/sok, a spanyolok, az olaszok, a 
németek, sőt maguk a franciák is súlyosan érez-
hetik ezt. a kegyetlen tennisz-problémát, 

A holland tenniszsportnak is volt egy Kehrling 
Bélája, a Budapesten is szerepelt, szőke Timmer 
személyében. Évekkel ezelőtt Diemer• Kool, az 
idei holland ranglista2-ik helyen álló játékosa is 
erős nemzetközi ellenfélként szerepelt. Most Tim-
mer, miután egész télen át beteg volt, elhagyta 
Hollandiát s Indiába költözött, Diemer Kool pe-
dig elfoglaltsága révén tavaly alig, az idén pe-
dig egyáltalába nem is vette kezébe a verseny-
ütőt. A többiek: van der Heide, Knottenbelt, van 
Eek, van Ools, Koopman, Eylers, Marinkelle, 
Leembruggen, Knappért, Wetselaar — nemzet-
közi szempontból vagy már egészen letűnt, vagy 
pedig a virágzás legkezdetlegesebb stádiumában 
szereplő nagyságok. Timmer és Diemer Kool ki-
válása mellett még egy másik nagy csapás is érte 
az idén a holland tenniszsportot, a hölgyek rang-
listáján első helyen szereplő Kea Bouman kis-
asszony — férjhezment s hátat forditott a ver-
senyzésnek. Mi lett a következménye mindennek, 
az, hogy — az idei noorwijki,, nemzetközi bajnok-
ságok" férfi és női főversenyének utolsó nyolc-
nyolc játékosa között már egyetlen hollandus sem 
szerepelt! 

Az utánpótlás kérdése továbbá sok gondot okoz 
a németeknek is. Frotzheim, dr. Kleinschrott, F. 
Rahe és Kreutzer egészen más klasszist alkottak 
formájuk tetőpontján, mint a most előtérben levő 
német játékosok. Dr. Prenn, aki az 1930-as német, 
ranglista élén állott s akit most töröltek a német-
amatőrök közül, játékával egyébként sem keltette 
nagy „jövő" bajnok benyomását. Az idei fedett-
pálya szereplései egészen gyenge eredményeket 
hoztak. Karácsonykor, Párizsban Prennt a francia 
Lesueur könnyen verte. A svéd Oestberg viszont 
már 1930-ban megnyerte Németország fedett-
pálya-bajnokságát, Moldenhaueit, kitől oh an sokat 
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várt a német tenniszsport, mint tudjuk borzalmas 
autó-katasztrófa érte. Landmann, Froitzheim, 
Hannemann, Bergmann, dr. Busz, F. Rahe, dr. 
Kleinschroth, Demasius már vagy messze van-
nak a régi topformáiktól, vagy nem sorolhatók a 
„nagyok" klasszisálja. Nourney, ki Wimbledon-
ban a harmadik fordulóba bejutott, von Cramm, 
ki a wimbledoni „utolsó tizenhat" között szere-
pelt, a nagyon aktiv Hansch és a noorwijki nem-
zetközi férfibajnokságban győztes F. Kuhlmann 
közül von Cramm ígér a legtöbbet, de Perryket 
és Austin Bunnvkat verő bajnokok aligha lesz-
nek belőlük. Hiába van tehát a német tenniszsport 
nagyszerűen megszervezve, hiába áldoznak a 
sportra annyit a németek (Prenn kedvéért a 
Reichskanzlerplatzon egy óriási sportárúházai 
állítottak fel Berlinben!), a német tenniszezök so-
rából csak nem akar egy új tenniszcsillag feltá-
madni, hogy — annyi év után, — végre ismét 
német névvel találkozhassunk a világ tíz legjobb 
férfijátékosának listáján! 

Maier, a spanyol matador, ha nem is lépett az 
Alonsok nyomába, de nem volt lekicsinvlendő 
ellenfél. Ellenkezőleg, nevéhez sok érdekes győ-
zelem fűződik. Azonban az idei szezon eredményei 
szerint már Maier is — „kész", viszont a spanyol-
országi tenniszhirek keseregnek, mert az után-
pótlás kérdése a spanyol tenniszsport fejlődését is 
alaposan megzavarja. De e téren az olaszok sem 
brillírozhatnak. Egyetlen dicsőségük, hogy meg-
verték a magyar Davis-cup csapatot, A hollan-
dusok felett aratott győzelmük értéke nem bír 
jelentőséggel, a csehekkel szemben viszont érthe-
tetlenül csúfos vereséget szenvedtek. És a cseh 
vereség óta hiába kutatnak a nagy nemzetközi 
versenyek eredményei között olasz nevek után, 
—- az új Morpurgókra bajos ráakadni! De Stefani 
és Del Bono nyilván fáradtak, Del Castello pedig 
nem tudta beváltani a szerepléséhez fűzött remé-
nyeket. 

De mitis várjunk Magyarországon, Hollandiá-
ban, a nagy Németbirodalomban, Spanyol- és 
Olaszországokban az utánpótlás problémájától, 
mikor ma már a franciák is — hol négy világ-
híres játékos áll a tenniszezök élén, — az után-
pótlás veszedelmével kell, hogy számoljanak. 

És valóban,a francia tenniszhegernóniát nagy 
veszély fenyegeti. Lacoste kiállott a világbajno-
kok sorából. Mondják, hogy jövőre visszatér. De 
ki hisz ennek a hírnek és ha igaz volna is, kér-
dés, a régi Lacostét találhatjuk-e az újra vei -
senvző világbajnokban? Brugnon sem lehet ma 
már veszedelmes ellenfél nagyágyúkkal szemben. 
Cochet ugyan még innen van a harmincon és az 
ő kezében talán jó helyen is van a francia tennisz-
zászló, de róla váltakozó híreket hallunk, ördögök 
járnak körülötte táncot és zengő dollárzsákokkal 
a profiságra csábítják. De egyébként is Cochet 
egyedül már aligha védheti meg a francia ten-
niszhegernóniát. Borotra formája erős visszafejlő-

dést mutat. A Prennt, Féres-t, Froitzheimet, Oest-
berget, Borotrát megverő Lesueur s az ugyancsak 
tizenkilenc éves Merlin, Terrier, vagy a náluknál 
is fiatalabb Marcel Bemard, aki még ma tizenhét 
sincs, — egyik sem világbajnoki típus. Játékuk 
ugyan még sokat fejlődhet, de az amerikaiak és 
az angolok feletti győzelmes szereplésre — nem 
lesznek a tenniszsors kiválasztottjai. Talán Ch. 
Boussus és De Buzelet! Boussus azonban — sok-
szor úgy látszik, hogy 23 éves kora dacára is már 
elérte játéktudása tetőpontját s ebben az esetben 
távol áll az igazi világklasszistól. Viszont — Bo-
rotra, Brugnon, Boussus mellett a — negyedik 
„B": De Buzelet sem fejlődött az utóbbi két év 
alatt annyit, mint amennyit ettől a fiatal francia 
tenniszjátékostól a nemzetközi tenniszsport vár-
hatott. 

Igaz ugyan, hogy a Francia Lawntennisz Szö-
vetség most drákói szabályokkal vigyáz if jú „csil-
lagaira". A legjobb tennisz-professzorokat bocsát-
ják a fiatalok rendelkezésére, nagy súlyt helyez-
nek testi fejlődéseikre is és könnyű atlétikát vé-
geztetnek velők, de a vezetők ugyanakkor arra 
is ügyelnek, hogy a fiatal gárda sok versennyel 
időkorán ki ne fárassza magát. Pedig Parisban 
és francia Riviérán ugyancsak egymást érik a ver-
senyek! És vigyáznak a franciák az ifjú tennisz-
gárda magánéletére is, például — jó állásokba 
helyezik el őket, nehogy a fiatal francia tennisz-
csülagok a profiságra hajlamot kaphassanak. 

Persze, sikerül-e a franciáknak új Lacostékat 
és új Brotrákat nevelni az ifjú játékosok közül? 
— erre a kérdésre csak a jövő adhat feletet. Ma 
még a franciák is küzdenek az utánpótlás problé-
májával. Ez a súlyos probléma a kontinens egész 
tenniszsport ja felett sűrű felleget vont, különösen 
mióta Wood, Shilds, Lott és Van Ryn a Szigetoi -
szagban, a szigetországbeliek közül pedig Austin, 
Perry, Hughes és Kingsley oly nagyszerűen szere-
peltek itt a kontinensen. A tenniszsport világ-
porondján egy új periódus előtt állunk! Ebben az 
új periódusban — oh, bárcsak jó szerep jutna a 
kontinens matadorjai számára is! 

CrémanfRosé 
ransylvania sec 



TENNISZ ES GOLF 333 

Jnlm&ieilkmí siíáh&h ZSesign* 

Elsőízhen történt a magyar tenniszsport történetében, 
hogy amerikai tenniszezőket láthatott a budapesti kö-
zönség Pesten. A Harward—Jale-i egyetemek válogatott 
tenniszcsapata európai körútra indult és mint mondták 
a világ egyik legszebb városát, Budapestet okvetlenül 
látni akarták és így jutottak el ide is. A szövetségnek 
sajnos az idén nincs szerencséje. Egész nyáron nem 
esett csak, csak mindig akkor, ha tennisz verseny volt. 
A közönség érdeklődése így alulmaradt a szokottnál, pe-
dig az amerikaiak tudása nagyobb közönséget erdemeit 
volna. Uj ütéseket, uj stílust láttunk és láthattak volna 
azok. akiket a tennisz érdekel. Csodálatos, hogy a ma-
gyar versenyzők nem tudják azt, hogy látásból sokat 
tanul az ember, vagy ha tudják ezt. akkor meg érthe-

Az amerikai és magyar diákok csoportja. 

tetlen a közönyük, mert tenniszezőt alig láttunk a tri-
bünökön. 

A szövetség az amerikaiak ellen a legjobb főiskoláso-
kat szerepeltette, akik elég tisztes eredményt produkál-
tak. de kis szerencsével jóval szebb eredményt is ér-
hettek volna el. 

Az első nap hatalmas zápor után nedves pályán elő-
ször Ferenczy játszik IingraJiani ellen. Nem a Iegjobu 
Ferenczyt láttuk, de mintha az amerikai se adott volna 
ki mindent magából. Ingraham így is biztosan győz 6:4. 
6:3 arányban. Erős szerviz, nyesett labdák és hálójáték 
jellemezték a fiatal jenkit. 

Breese—Rvan álltak fel azután Székely—Straub János 
ellen s nyertek 6:3. 4:6, 6:l-re. Az amerikaiak nem vet-
ték túlságosan komolyan a játékot. Straub indolens volt 
és sorozatos hálóba szemeseléssel tűnt ki. Székely szer-
vize nem való még egy komoly párosba. 

Dretomszky Bascomb ellen játszik és gyönyörűen kezd. 
Üj ütéssel lepi meg a híveit és modern forhandje sok 
jó pontot biztosít neki. Új stílusát azonban még nem 
bírja fizikummal és így állandó vezetés után 8:6-.ra 
veszti az első szetet s a másodikban a jenki könnyen 
győz 6:2-re. Bascombe szép stílusú játékos. Ütőtartása 
és stílusa egészen Lacoste szerű. Dretomszky remélhető-
leg most már állandóan ezen a mérkőzésen bemutatott 
ütéseit fogja gyakorolni s akkor a hozzáfűzött remé-
nyek valóra fognak válni. 

Az első nap egyetlen győzelmét Friedrich szerzi meg 
6:0. 6:2 arányban győzve a bizonytalan Hollowayt ellen. 
Friedrich elérte, sőt túlszárnyalta tavalyi őszi nagy 
formáját. 

A második nap először Zichy gróf játszott Bili ellen 
s balszerencsével vesztett 8:10, 6:4. 6:4-re. Zichy ha csak 
kicsit biztosabb, okvetlenül megnyeri a mérkőzését. Hi 11 
jobb taktikájával nyert. Adogatása egészen tochetszerű. 

A legjobb amerikai a hatalmas termetű Breese Bánó 
Lehelt veri 6:3, 2:6, 6:3-ra. Bánó jól játszott, de az ame-
rikai jobb volt. Breese is cochetszerűen szervíroz. Ütése 
modern, magasról üti a labdát. Balkezes s forhandje 
különösen az erőssége. 

A magyar csapat második pontját Straub Eelek sze-
rezte meg gyönyörű játékkal legyőzve ltyant az ameri-
kai csapat másodikját. A score 6:3, 8:6. Straub gyönyörű 
hosszú alapvonalütéseivel nyer. 

Hill, Ingraham meglepő fölénnyel verik Bánó, Zichy 
párt 6:2, 6:l-re. Zichy rossz volt. Az amerikaiak egészen 
meglepő állandó váltással játszottak. Nagyszerűen be-
vált taktika volt-. 

Vasárnap Bascome. Hollvay győz 6:3. 6:3-ra Ferenczy, 
Friedrich ellen. Párost nem tudunk játszani az ameri-
kaiakhoz viszonyítva. A mérkőzés végeredménye igy 7:" 
az amerikai egyetemek javára. 

Vasárnap még bemutató mérkőzést játszottak. Az el-
sőben Schmidt Ottó tréner játszott a legjobb amerikai 
Berese ellen és győzött 6:4, 8:6-ra érdekes küzdelemben. 
Végül a jövendő Davis Cup pár Zichy, Gabrowitz győ-
zött 6:4, 6:3, 3:6, 6:0, 6:2 arányban Hill. Ingraham ellen. 
Az amerikaiak a mérkőzés elején egyenrangú ellenrelek 
voltak, de az utolsó két szet iramát nem bírták. Zichy— 
Gabrovitz az eredmény alapján még sok tanulás előtt 
állanak, hogy világklaszis legyen belőlük. 
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Irta : Palásti László, a Tennisz és Golf berlini munkatársa. 

Nem Németország válogatott tenniszcsapata, 
hanem a Rot-Weiss együttese mérkőzött a grune-
w&ldi pályán a délafrikaiak ellen. Ez azt jelenti, 
hogy a legerősebb német csapat játszott, sokkal 
jobb csapat, mint a német Davis Cup csapat, hi-
szen most Prenn is játszott, aki megmutatta, hogy 
a világ legjobb játékosainak sorába tartozik. 

A versenyt a németek 7:2 arányban nyerték 
meg és ez az eredmény megfelel a mutatott játék 
képének. Prenn volt a „mezőny" legjobb embere. 
Kedvvel, ambícióval játszott és látszott rajta, 
hogy meg akarja mutatni azt, mit jelent az ő sze-
replése. 

Landmann szokott biztonsággal játszott. Kin 
nézni azt a precizitást és azt a faarcot, amelyet 
Landmann mutat. Ez a játékos a megtestesült 
unalom. Egészen bizonyos, hogy soha életében 
nem nevetett. Nem is érdemli meg, hogy neves-
sen, mert aki pléharccal jár-kel, az nem is ember, 
hanem gép. Ha jól üt, meg sem rebben az arca, 
ha rosszat üt akkor sem. Pontos, nem lépne be 
soha a vonalra, ha a mond bíró valamit, meg-
biccenti a fejét, udvarias, hideg és halálosan unal-
mas. Egészen bizonyos, hogy tiszta egyese volt 
az iskolában és vigyázó is volt, meg nagy stre-
ber. Én sohasem beszéltem vele, de ez a pléharc, 
ez a pontosság, ez a hidegség rettenetesen unszim-
pátikus. 

Visszatérve a versenyre, Cramm egyre jobb 
lesz. Ha így halad, még Moldenhauer utódává vál-
hatik. Bravúros dolgokat produkál, ele sok elemi 
hibát is elkövet. 

A délafrikaiak közül a legjobban Farquharson 
játéka tetszett. Minden ütést nyes és mindenre 

beszalad a hálóhoz. Kirby alapvonal játékos, erős 
ütései vannak és különösen forchandje kitűnő. 

Harris könnyelmű, de jó játékos. Landmann el-
len már 2:0-ra vezetett és mégis kikapott. Legna-
gyobb hibája az, hogy lusta. Raymond már nem a 
régi. Prenn lehengerelte. 

Az első napon az ünnepi beszéd után megken 
dődött meccsen ezek az eredmények voltak: 

Farquharson győz Henkel ellen 4:6, 4:6, 7:5, 
6:2, 6:4-re; Cramm győz Kirby ellen 6:2, 6:4, 2:6, 
5:7, 6:2-re; Zander—Eichner győz Raymond—-
Harris ellen 6:3, 6:3, 6:3-ra. 

Szombaton Prenn győz Raymond ellen 6:0, 6:2, 
6:l-re; Landmann győz Harris ellen 0:6, 3:6, 6:4, 
6:2, 6:2 arányban. Kirby Farquharson győz 
Prenn—Cramm ellen 6:3, 8:6, 6:2-re. 

Vasárnap Landmann győz Farquharson ellen 
6:4, 6:4, 4:6, 9:7-re; Cramm győz Raymond ellen 
1:6, 6:2, 6:4, 6:3-ra; Henkel győz Harris ellen 6:4, 
6:4, 6:4 arányban, végül Prenn imponáló stílus-
ban győz Kirby ellen 6:3, 6:2, 6:2-re. Igy a néme-
tek 7:2-re győztek. 

A díszes és előkelő közönség soraiban mindhá-
rom napon ott volt Vilmos volt német trónörökös, 
aki tagja a Rot-Weissnek. Ott voltak a művész-
kolónia tagjai is, közöttük Lilian Harvey, Willy 
Fritsch, Alpár Gitta, Linz Márta, Eggerth Márta, 
Mindszenthy Tibor és Brods?ky Miklós is, akik 
valamennyien szenvedélyes játékosok. 

Egyébként 4000 magánautó és 2000 taxi érke-
zett a versenyre a Rot-Weiss kapui elé. A jegyek 
árai most is 12 márka körül mozogtak egy-egy 
napra. A karosszék három napra 55 márka volt. 

i * 
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Németország bajnokságait hagyományosan augusztus 
elején rendezik Hamburgban. A verseny dacára a rossz 
gazdasági viszonyoknak, nagyszerűen sikerült. Naponta 
legalább 2500 főnyi közönség látogatta a versenyek ee 
a döntők napján az érdeklődők száma felnőtt hétezerre. 

A verseny bővelkedett meglepetésekben. Helyszűke 
miatt sajnos részletesen nem tudunk foglalkozni az ered-
ményekkel s csak a franciák teljes vereségére és Jae-
necke üstökösszerű felbukkanására mutatunk rá. Menzel 
és Aussem mint nagy favoritok megérdemelten győztek. 
A mieink szereplése nem volt a legjobb. Itt adjuk a rész-
letes eredményeket s ebből a figyelmes olvasó már min-
dent tudni fog. 

Részletes eredmények: 
Férfi egyes: 

Selejtezők: Kawaji—Dacker 6:2, 6:1. 5;7, 6:0; Siba— 
Gaslini 6:1, 3:6, 6:3, 5:7, 6:3; Avory—Lorenz 6:1, 6:3, 
6:4, 6:2; Rahe—Haanes 6:4. 6:2, 6:3; Sharpé—Heimann 
9:7, 6:2, 6:3; Hartz—v. d. Heide w. o.; Jaenecke—Hecht 
3:6. 6:1, 6:3, 6:3; Bemard—Smith 6:2. 6:4. 6:3: Artens— 
Tiibben 6:1. 6:2,3:6, 6:4: Fischer—Henkel w. o.: Dessart 
—'Gabrovitz 6:1, 6:1. 6:2; Zappa—Keller 7:5. 7:5, 8:6; R. 

Menzel—Sertorio 6:4, 6:1, 6:1; Pietzner—Vodicka 4:6 
5:7, 7:5, 6:4, 6:4; de Buzelet—Remmert 7:5, 6:2. 7:5; 
Wuariiii—gr. Zichy 6:2, 8:10, 6:2, 9:7; Blaum—Froitz-
heim w. o.; Dávid—Schwenker 6:4, 6:2, 7:5; H. Satoh— 
Heydenreich 6:4, 6:3 6:2; Habenl—Titscher w. o.; Brug-
non—Lindenstaedt 6:4, 6:3, 6:2; Malecek—H. Klein-
schroth w. o.; Kuhlmann—v. Eeck w. o. 

1. Forduló: Boussus—Haensch 4:6, 6:4. 8:6, 4:6. 6:2; 
Bovd—Nourney 5:7, 6:8, 6:3, 6:3, 6:1; Siba—Kawaji 6:0, 
6:4", 7:5; Avory—Rahe 6:2, 6:4, 7:5; Sharpé—Hartz 8:6, 
tens—Fisher 6:4, 4:6, 6:3, 4:6, 6:3; Dessart—Zappa 6:3, 
•tens—Fisher 6:4. 6:4, 6:3, 4:6. 6:3; Dessart—Zappa 6:3, 
11:9. 6:3; R. Menzel—Pietzner 6:0. 6:4. 6:3; de Buzelet— 
Wuarin 2:6, 6:1, 6:1. 6:2; Dávid—Blaum 6:1, 3:6, 6:3, 
6:4: H. Satoh—Haberl 13:11. 6:2, 6:4; Malecek—Brugnon 
3:6. 6:2, 6:4, 6:3; Kuhlmann—del Castillo w. o.: Maier— 
Frenz 6:8, 6:3. 4:6. 6:1, 6:4; Lester—Bolzano 6:2, 6:1, 6:2. 

2. Forduló: Bovd—Boussus 6:2. 6:4. 8:10, 6:2; Siba— 
Avorv 3:6. 6:4. 8:6. 6:1: Jaenecke—Sharpé 0:6. 9:7, 1:6, 
6:3. 6:2; Dessart—Artens 6:2, 6:4, 6:3: Menzel—de Bu-
zelet 2:6, 6:4. 6:2. 6:0; Satoh—Dávid 6:3. 6:2, 6:4; Male-
cek—Kuhlmann 7:9, 6:3. 6:0. 6:4; Maier—Lester 3:6, 6:3. 
6:1, 6:1. 
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Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség 
hivatalos versenyszabályai , 

Alapszabályok, Jogszabályok, 
Versenyszabályok. 

Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi rendel-
kezések, Gazdasági bizottság ügyrendje, Útmu-
tatás pályabirdk részére, Ténniszpályák építése, 
Vasúti kedvezményre vonatkozó utasítás, Egye-
sületi alapszabály, Egyesületi házirendszabályok 

ARA 
PENGŐ 

Megrendelhető KERTÉSZ TODOR ÉS W E S Z E L Y 
ISTVÁN RT. BUDAPEST, IV., VÁCI-UTCA 9. SZ 

3. Forduló: Boyd—Siba 6:4, 6:3, 6:2; Jaenecke—Des-
sart 10:8, 6:3. 6:3: Menzel—H. Satoh, 6:2, 6:3, 6:1, 6:3; 
Maier—Malecek 6:3, 6:1, 6:0. 

Elődöntő Jaenecke—Boyd 6:4, 1:6, 7:5, 6:8 6:3; R. 
Menzel—Maier 7:5, 6:2, 1:6, 2:6. 6:3. 

Döntő: R, Menzel—Jaenecke 6:2, 6:2. 6:1. 
Női egyes: 

Előmérkőzés: YYeihe—Adamoff 6:2, 6:1; Horn—James 
6:3. 6:4; Heeley—Haff 7:5, 6:2; Redlich—Fehlmann 7:5, 
9:7; Friedleben—Loewenthal w. o.; Peitz—Jedrzejowska 
6:4, 4:6. 7:5; Krahwinkel—Stitzel-Kaeber 6:2, 6:2; Kall-
meyer—Deutsch 2:6, 6:3, 6:2; Godfree—Kuhlmann 6:2, 
6:0: Hammer—Charpenel 6:1, 6:2; Payot—Münster 6:1, 
6:0: Rost—Trentham 8:6, 7:5. 

1. Forduló: Aussem—v.Ende-Pflügner 6:0. 6:3; Horn— 
Weihe 6:3, 6:2; Heeley—Redlich 9:7. 6:0: Peitz—Fried-
leben 6:2. 2:6, 6:4; Krabwinkel—Kallmever 8:6, 6:2; 
Ha,mmer—Godfree 10:8, 6:3; Rost—Payot 5:7, 6:3, 10:8; 
v. Reznicek—Baumgarten 2:6. 6:1, 6:0. 

2. Forduló: Aussem—Horn 6:3. 3:6. 6:2; Heeley—Peitz 
3:6. 8:6, 6:1; Krahwinkel—Hammer 2:6, 6:2. 6:2; Rost— 
v. Reznicek 6:4, 6:1. 

Elődöntő: Aussem—Heelev 6:2, 6:4: Rost— Krahwin-
kel 7:5, 7:5. 

Döntő: Aussem—Rost 6:1, 6:2. 
Férfi páros: 

Előmérkőzés: Boyd, Zappa—Pietzner. Keller 6:2, 6:3, 
6:4; Gabrovitz. gr. Zichy—Rahe, Frenz 3:6, 6:2, 4:6, 6:4, 
6:2; R, Menzel, Kleinschroth— v. d. Heide, v. Eeok w. o.; 
Wuarin. Fisher—Haanes, Smith 6:3, 3:6. 6:1. 6:0; Heit-
mann, Heydenreich—Sharpé, Lester 2:6, 3:6, 9:7. 6:3, 6:3; 
Siba, Vodiokia—Lorenz, Kuhlmann 6:4, 0:6. 6:4, 3:6, 6:2; 
Artens. Maier—Tüscher, Tiibben w. o.: Avory, Dávid— 
Blaum. Lindenstaedt 6:1. 6:2, 4:6. 6:1; Brugnon. Bemard 
—Hecht, Malecek 5:7, 7:5. 6:3. 11:9; H. Satoh. Kawaj i -
Schwenker. Remmert 6:0, 6:1, 6:4. 

1. Forduló: Boussus, de Buzelet—del Castillo, Macken 
thun w. o.; Boyd. Ziappa—Gabrovitz, gr. Zichv 9:7, 6:2, 
6:4; R. Menzel. Kleinscroth—Wuarin.Fisher 4:6, 6:3, 7:9, 
8:6, 6:4; Heitmann. Heidenreich—Siba, Vodicka 6:3, 6:0, 
3:6. 6:4; Artens, Maier—Avory, Dávid 6:3, 6:3, 6:2; 
Brugnon, Bemard—Sertorio, Gaslini 6:2, 6:3, 8:6; h. 
Satoh, Kawaji—Henkel. Haensch w. o.; Dessart. Nour-
ney—Haberl, Bolzano 6:4. 6:1, 4:6, 6:0. 

2. Forduló: Boussus. de Buzelet—Boyd, Zappa 0:6, 6:2, 
6:1, 6:3; R. Menzel, Kleinscroth—Heitmann. Heydenreich 
6:3. 6:3. 2:3 v. 1.; Artens. Maier—Brugnon. Bemard 7:9. 
6:4. 3:6. 6:3, 8:6: Dessart, Nournev—H. Satoh, Kawaji 
6:4, 3:6, 6:3, 6:4. 

Elődöntő: Boussus, de Buzelet—R. Menzel, Klein-
schroth w. o.; Dessart, Nourney—Artens, Maier 6:2, 6:4, 
7:5. 

Döntő: Dessart, Nourney—Boussus. de Buzelet 6:3, 
6:3, 5:7, 4:6, 6:0. 

Vegyes -páros: 
Előmérkőzés: Frl. Payot, Fisher—Frl. Haff. Denker 6:2, 

6:0; Miss James. Avory—Frl. Weihe,Mackenthum 6:3, 
7:5; Frl. Adamoff. de Buzelet—Frl. Münster, Jaeneckw 
6:4, 9:7; Frl. Peitz, Nourney—Frl. Baumgarten, gr. Zichy 
6:4, 6:4; Mrs. Godfree, Dávid—Frl. Kuhlmann. Hartz 6:1, 
5:7, 6:0; Frl. Hammer, Lorenz—Fr. v. Reznicek. del 
Castillo w. o.; Miss Heeley, Lester—Fr. Stitzel-Kaeber, 
Remmert 6:1, 6:4; Frl. Horn, Zappa—Frl. Jedrzejowska 
Frenz 6:4, 9:7: Frl. Rost, Maier—Frl. Loewenthal, Henkel 
w. o.; Fr. Friedleben. Hecht—Fr. Fehlmann. Wuarin 
6:2, 4:6, 6:4; Frl. Krahwinkel, Dessart—Fr. Redlich, Ha-
berl 6:1, 7:5; Miss Trenthamm, Sharpé—Frl. Kallmeyer, 
Schwenker 7:5, 6:3. 

1. Forduló: Fxl. Aussem, Boyd—Fr. Charpenel, Bemard 
6:2, 3:6, 6:4; Frl. Payot, Fisher—Miss James. Avory 6:1, 
6:1; Frl. Adamoff, de Buzelet—Frl. Peitz, Nourney 6:0, 
6:4; Mrs. Godfree, Dávid—Frl. Hammer, Lorenz 2:6, 6:2, 
6:0: Miss Helev. Lester—Frl. Hont. Zappa 6:1, 6:8, 6:2; 
Frl. Rost, Maier—Fr. Friedleben, Hecht 6:3, 8:6; Frl. 
Krahwinkel, Dessart—Miss Trentham, Sharpé 6:0, 6:1; 
Fr. Deutsch, R. Menzel—Frl. v. Ende. Plügner-Kuhlmann 
12:10, 6:3. 

2. Forduló: Frl. Payot, Fisher—Frl. Aussem, Boyd 6:4, 
6:4; Frl. Adamoff, de Buzelet—Mrs. Godfree. Dávid 9:7, 
6:4; Frl. Rost, Maier—MissHeeley, lester 5:7. 7:5. 6:3; 
Frl. Krahwinkel, Dessart—Fr. Deutsch, R. Menzel 
6:0. 8:6. 

Elődöntő: Frl. Payot, Fisher—Frl. Adamoff, de Buze-
let 6:2, 6:2; Frl. Krahwinkel. Dessart—Frl. Rost, Maier 
6:5, 6:3. 

Dötő: Frl. Payot, Fisher—Frl. Krahwinkel, Dessart 
8:6, 6:4. 

Női páros: 
Előmérkőzés: Charpenel. Adamoff—Horn v. Ende-

Pliigner 6:3, 8:6; Deutsch, Jedrzejowska—Kuhlmann, 
Weihe 8:6, 4:6, 6:2; Rost, Kallmeyer—Redlich, Baum-
garten 6:3. 6:3; Godfree, Trentham—Haff, Münster 6:4, 
7:5; v. Reznicek, Hammer—Stitzel-Kaeber, Loewenthal 
w. o. 

1. Forduló: Heeley,James —Charpenel. Adamoff 6:1, 
6:2; Rost, Kallmayer—Deutsch, Jedrsejowska 10:8, 2:6, 
6:3: Godfree. Trentham—v. Reznicek, Hammer 6:2, 6:3; 
Krahwinkel, Peitz—Fehlmann. Payot 6:4, 6:4. 

Elődöntő: Heeley, James—Rost. Kallmeyer 6:1. 6:0; 
Godfree. Trentham—Krabwinkel. Peitz 5:7.' 6:2. 6:2. 

Döntő: Godfree, Trentham—Heeley, James 6:3, 6:2. 

TUNGSRAM 
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M sáw&spmÉaM iennis-zháé huEdmlmmm&h 

(MO VE=bajnokság; mat>yar= lengyel; nemzetközi verseny.) 

I. A sárospataki MOVE nagysikerű tenniszversenyei 
során az orszáyoss MOVE-bajnokságok népes mezőnyé-
ben a MOVE-gárda idősebb éljátékosai mellett sok te-
hetséges fiatal játékost találtunk. A verseny legnagyobb 
meglepetése az egyre szebben fejlődő sárospataki i f j . 
Némedy Gyulának a férfi egyes és a férfi páros bajnok-
ságban aratott sikere: az egyesben, az egész mezőnyt — 
és többek között az egyik favoritot, vitéz Szombathelyit 
és a szintén igen tehetséges Pályit — végigverve, csaK 
a védő Fialátói szenvedett vereséget; míg a párosban, 
hatásosan támogatva partnerétől, a lendületesen játszó, 
de kissé túlsókat kockáztató Révaytól, az elődöntőig ju 
tott el. ahol a pataki párost csak igen heves küzdelem 
után tudta legyőzni az óbudaiak rutinos vitéz Szombat-
helyi—.Fiala együttese. Mégis, a férfi páros is az ifjúság 
diadailát jelentette e bajnokság védőjének, a nagysze-
rűen összejátszott és lendületes, eleven, modern tenniszt 
játszó Pályi—Sándor párnak fiatalos energiája igen ke-
mény és szép harcban győzelmet, aratott a mezőnygyőz-
tes vitéz Szombathelyi—Fiala pár felett. E győzelem ér-
tékét nem sokkal kisebbíti az óbudai páros tagjainak 
fáradtsága (v. Szombathelyi pl. e nap délelőttjén már 
63 gémet játszott le, délután pedig a férfi páros döntő 
előtt a vegyes páros döntőjét is lejátszotta), az óbudai 
páros ebben az utolsó mérkőzésében játszott a legszeb-
ben egészen a sorsdöntő szet végéig. A férfi játékok 
legfőbb és örvendetes tanulsága tehát a fiatalok előrt, 
törése volt (felemlítést érdemelnek a következők is: a 
nagy stílusban és igen rokonszenvesen, de kissé lassan 
mozgó Széchenyi Gyula gróf. a pomázi Róna, néhány 
szintén tehetséges, de a versenyrutin hiányát Némedy-
nél sokkal jobban eláruló pataki játékos, igv Harsányi 
és Kery). 

A hölgyjátékosok közül fölényesen emelkedett ki nagy 
biztosságával, erős ütéseivel és taktikai érzékével is a 
pompás formában játszó Vargháné, akinek nagy formá-
ját szépen kifejezésre juttatja a tavalyi bajnoknő, Götsy 
Irén felett a döntőben aratott nagyarányú győzelme is. 
Vargháné verte ki. hasonló fölénnyel, Ardey Annust is, 
is, a kerületi bajnoknőt, aki e vereségéért a nemzetközi 
verseny keretében rendezett kizárásos női versenyben 
aratott imponáló győzelmével szerzet kárpótlást. A höl-
gyek között kiemelendő még Széchenyi Hanna grófnő, 
aki ha nagyszerű ütéseit nagyobb mozgékonysággal pá-
rosította volna és különösen, ha az alacsonyra ugró 
labdákat nem ütötte volna sorozatosan a hálóba, köny-
nyen meglepetést is szerezhetett volna: Gözsivel szem-
ben a második szetben 5:0-ra vezetett, hogy végül ezt a 
szetet is elveszítse. Vályi és dr. Siskáné szintén a MOVE 
hölgyjátékosainak élgárdájába tartoznak. A vegyes pá-
ros bajnokság az óbudai vitéz Szombathelyi—Vargháné 
pár zsákmánya lett; a döntőt a nagv játékerőt képvi-
selő gróf Szécheny Gy.—gróf Széchenyi II. párral szem-
ben biztosan nyerték. 

A verseny a MOVE-gárda szép fejlődését bizonyította. 
Csak az volna kívánatos, hogy különösen a fiatal játé-
kosok levonják a játékokból, de főleg az eredmények-
ből azokat a tanulságokat, amelyekkel bőven szolgált e 
verseny: főképpen a biztos játék elsajátításának szüksé-
gét. a lendületes támadó játék értékét, az állandóan éber 
mozgékonyság nélkülözhetetlenségét, a helyes lábtech-
nika és testtartás nagy fontosságát. Szép, jó. hasznos 
ütést és kartechnikát eleget láthattunk e versenyeken, 
de legalább ugyanannyi lábtechnikai hibát, taktikai és 
egyéb botlásokat. 

II. A magyar—lengyel országközti mérkőzés jól indult, 
rosszul folytatódott, de szerencsére mégis jól végződött, 
A mostanában kitűnő formát kijátszó, és már a BSE 
versenyén is Poplawskyval szemben méltán megcsodált 
küzdőképességű Bánó Lehel, gyengébb kezdés után biz-
tosan verte kebdát, a szimpatikus, nagytehetségű, jól 

mozgó lengyel válogatottat, akivel Kehrling másnap 3 
szetben simán végzett (csupán a harmadik szetben en-
gedve küzdelemig ellenfelét). Talán ezek a győzelmek 
is okozták — no, de (ne vegyék e megjegyzést megszö-
lásnak kitűnő férfi válogatottaink) bizonyára az éjsza-
kába nyúló olv kedves sárospataki esték 'is, hogy a kö-
vetkező két mérkőzés nem várt szomorú eredménnyel 
végződött, előbb a Bánó—Schréderné vegyespáros, maju 
a Kehrling—Bánó férf i páros szenvedett vereséget a 
Stolarow—Volkmer, illetve a Stolarow—Hebda pártól. 
Ha jól is játszottak a lengyelek, a mieink ezekben a 
mérkőzésekben váratlanul gyengék voltak. Már-már a 
végső vereség előérzete feküdte meg a patakiakat, hogy 
aztán a következő napi mérkőzések fellélegzést hozza-
nak: a mieink visszanyerték kitűnő formájukat, míg a 
lengyeleken (legkevésbbé Hebdán) a fáradtság és csüg-
gedés vett erőt. Stolarow — aki nyilvánvalóan túlját-
szottá magát a nvári versenvszezónban — a nemzetközi 

v. Szombathelyi, Vargáné. gr. Széchenyi Hanna és Cjyula. 

versenyen csak egy szetig tudott az ismét pompásai, 
játszó Bánónak ellenfele lenni, Kehrling számára pedig 
a következő napi magyar—lengyelen már csak küzdel-
met sem jelenthetett. Volkmer is mintha legyengült 
volna: a nemzetközi verseny előmérkőzéseiii is egy-két 
szettben meglepően keveset mutatott, majd Zizovits Len-
kétől két szetben kapott ki a női egyes elődöntőjében. 
Nem érte tehát váratlanul a közönséget, ha a magyar -
lengyel női mérkőzésén két szetben biztos veresegei 
szenvedett az előbbi gyengébb formáját hősiesen le-
győző és már Schlossernéval, maj Zizivits-csal szem-
ben nagy biztosságról és küzdeni tudásról bizonyságot 
tett újra kitűnő Schrédernétöl. A magyar—lengyel mér-
kőzés állása ekkor már 4:2 volt a magyar színek javára. 
Az utolsó mérkőzés Bánó és Stolarow között. Bánó biz-
tos győzelmét, hozta. Stolarow valamivel pihentebb es 
ezért, jobb is volt, mint az előző napon, de sem tempót 
nem bírt, se erős ütései nem tudtak sikerülni. Bánó vi-
szont talán ép ebben az egyesében volt a legjobb. A ma-
gyar—lengyel mérkőzés se volt minden tanulság nélkül. 
Bebizonyosodtt. hogy a Szövetség igen helyesen tette, 
hogy a legjobb és legmegbízhatóbb játékosokat állította 
ki á nemzeti színek védelmére, azt azonban nem helye-
selhetjük. hogy Bánót a verseny alatt utaztatta Pestre 
(az amerikaiak miatt), de újra mutatta, azt is, hogy még 
ennek a kitűnő gárdának is a legkomolyabb küzdeni tu-
dásra és elszántságra volt szüksége a győzelemhez. Az 
ellenfelek — előre is tudhattuk — igen komolyak voltak, 
bár azt. hogy a párosokat ennyire jól fogják játszani, 
talán nem mindenki gondolhatta s velük szemben a ke-
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vesebbre értékelés álláspontja súlyosan megbosszulhatta 
volna magát. A mieink — a kritikus páros mérkőzések-
től eltekintve minden elismerést megérdemelnek, a len-
gyelek között feltétlenül Hebda szerepelt eredményeseb-
ben, főképpen kitűnő páros játékával. Egy-két év alatt 
továbbfejlődve és leszokva egy-némely fiatalos buzgó-
ságból eredő fogyatkozásáról (így- az out-labdák egét>„ 
sorozatának visszaadásáról) legelsőrendű játékossá fog 
válhatni. Jó ütései, változatos technikája, taktikai ér-
zéke. nagy elevensége és mégis józanul átgondolt és hig-
gadtan keresztülvitt akciói sok reményt kelthetnek. Sto 
larow kimerültsége miatt csak a magyar—lengyel páron 
mérkőzésein tudta érvényesíteni képességeit, amelyek 
pedig a nyár eleje óta mintha tovább fejlődtek volna. 
A legelső dolog, amire szüksége volna: a pihenés, ez 
labdafogásai és ütései biztosságán és régi erején kívül 
bizonyára a nagyobb mozgékonyságot is meghozná. 
Volkmer k. a. az egyesben csak itt-ott ragyogtatta kivé-
teles rátermettségét, a párosban azonban sok méltó el 
ismerést aratott igen eleven, lelkes, erős játékával és 
jól elgondolt labdáival. Ha megtanult szmesselni. volezni 
és ha ütéseit változatosabbakká teszi (nyesett labdát 
pl. sose ad), sokat fog még hallatni magáról. 

Itt emltíjük meg, hogy a versenyek bezáródásakor a 
MOVE elnöksége megkapó kis magyar—lengyel ünnep-
séget rögtönzött a pályán, dr. Pawlitzky István főszolga-
bíró, MOVE-elnök gyönyörű kis beszédével, a magyar és 
a lengyel himnusz eléneklésével. A versenyek dijait 
Windischgraetz hercegné volt kegyes kiosztani. 

III. A nemzetközi versenyek során válogatottaink szá-
mára csak a lengyelek, továbbá Zizovits Lenke és 
Schlosserné jelentettek erős ellenfeleket. Kukuljevics és 
a jól összejátszó nagyváradi Gottesmaiin dr.—Vajda par 
csak az elődöntőikig ..élhettek". E versenyek meghozták 
a magyar válogatottak számára a lengyeleken vett si-
keres re váns örömét: előbb a férfi páros döntőben sike-
rült biztosan kézben tartott és főkép Stolarow letörtségj 
miatt könnyű győzelem (amelyet azonban a magyar -
lengyelen is bizonyára megszereztek volna Kehrling és 
Bánó, ha akkor csak kb. annyira kitűnően játszottak 
volna, mint most), majd az egész verseny legizgalmasabb 
számában és faképpen a döntő szetben hatalmas küzde-
lemmel. Kehrling—Schrédernének sikerült legyőznie a, 
Hebda—Volkmer párost. A mérkőzés igazi hőse Schré-
derné volt, aki délelőtt Zizovitsot verte meg a női egyes 
döntőjében, majd egy vegyes párost játszott le, hogy 
a délutánt Volkmer legyőzésével (a magyar—lengyelen; 
kezdje, majd a Stolarow—báró Piretné elleni elődöntő-
vel folytassa. Ennyi küzdelem után végig játszani a 
döntő nagyszerű és bizony Pesten is ritkán látott izgai-
masságú mérkőzését és úgy játszani végig, ahogy Schré-

derné tette: hősi cselekedet volt, amely minden elisme-
rést megérdemel. Ezt az elismerést teljesen kiérdemelte 
Kehrling is, akit régen láttunk annyira „fiatalnak", erős-
nek, biztosnak, mint ezeken a versenyeken. Ez a föle-
nyes biztossága segítette át a férfi egyes döntőjében 
Bánóval játszott kritikus második szetjén is: az első 
szetet 6:2-re simán nyerve, Kehrling kissé elhagyta ma-
gát és Bánó 5:2-es vezetéshez jutott. A következő gé-
mekben Bánónak vezető állása is volt (30:0-ra is) s vé-
gül 45:15-re vezetve, két szetlabdája, melyeket azon-
ban — a második szetlabdánál talán egy kis taktikai 
hiba miatt is (kockázatos hálóhoz futás) — a kényes 
labdáknál kegyetlenül biztos Kehrlinggel szemben nen. 
tudott értékesíteni és így a második szet is Kehrling 
zsákmánya lett. E második szet után Bánó — helye-
sen — fel is adta a küzdelmet, hogy teljes erővel fe-
küdhessen bele a délután lejátszásra kerülő utolsó ma-
gyar—lengyel mérkőzésbe, a Stolarow elleni egyesbe, 
amelyek — mint már említettük — valóban nagyszerű 
játékkal biztosan meg is nyert. A férfi egyes két har-
madik helyét a két lengyel foglalta el, de Hebda közbe,i 
leadott egy szetet a nagy biztossággal játszó Szentey-
nek és a második szetjét csak nehezen nyerte Kukulje-
vics csel szemben. Se Szentey. se Kukuljevics teljesítmé-
nyét nem kissebbitjük, ha Hebdának e gyengébb szet-
jeit a fiatal lengyel takt ikai hibájából is származtatjuk: 
így Szeii'teyvel szemben helytelenül átvette ellenfele 
gyengébb és lassúbb labdájú biztosságra törekvő stílu-
sát. Kukuljevicset pedig talán (az első szetnek 0:2 kez-
det után 6:2-re nyerése után) kissé könnyebb ellenfélként 
kezelte. E szetjében mindenkép erőtlenül, bizonytalanul 
játszott. Hogy a pillanatnyi hangulat a csüggedés, fá-
radtság és hasonló tényezők mennyire jelentősek a ten-
niszben, erre a lengyelek adták a legszebb példákat. 
Stolarowról szóltunk már — rajta valósággal krónikus 
deprimáltság vett erőt — s míg Volkmer a pillanatnyi 
idegességnek a Zizovitscsal szemben leadott egész gém-
sorozatot köszönheti. Az első szetnél 5:4-re vezetett, de 
a kitűnő Zizovits egyenlít, sőt a következő gémben ve-
zet. Zizovits most következő szervisze kb. 30 centiméte-
res fault. Volkmer természetesen nem is fogja, ám a bíró 
right-ot ítél. Zizovits a következő labdával könnyű gé-
met csinál. Volkmer — akinek különben se „fekszenek" 
az ellenfél rövidre nyesett labdái — voltakép küzdelem 
nélkül adja oda az utolsó gémet is, majd egymásután 
ajándékozza a gémeket ellenfelének, hogy többé — 
bár a mássodik szet folyamán bíró-csere is volt — visz-
sza ne szerezhesse a vezetést, A hölgyek másik harma-
dikja. Schlosserné csak egy szetig tudott ellenfele lenni 
Schrédernének, aki a második szetet már könnyen 
nyerte. - - A férfi páros harmadikjai Szentey—Kukulje-
vics (Szentey szépen játszott Kehrlingék ellen is) és 
a Gottesmann—Vajda pár, amelyik a br.Vay—Kreto-
vics pár verte ki. a vegyes páros harmadikja a Sto-
larow—b. Piretné és a Szentey—Zirovits pár. 

b) A nemzetközi verseny keretében két kizárásos vi-
déki) egyes verseny is rendeztetett. A férfi egyes dön-
tőjét Nyeviczkey és Kretovics vívták. A döntő, amely-
ben Nyeviczkey győzött, — bár az egyik harmadik szet-
ben — hosszúra nyúlt, de végig igazi küzdelem és len-
dület nélkül való játékot hozott. E számban Széchenyi 
gr. kárpótolta magát a Move-bajnokságban Pályitól 
szenvedett vereségéért a M o ve 4>ajn okság mezönygyőzte-
sének. a most teljesen energiát,lanul játszó i f j . Némedy-
nek könnyű legyőzésével.. 

A női egyest biztos fölénnyel nyerte az e versenyek küz-
delmei folyamán eddigi legjobb formájához ért, sokat 
fejlődött és nagyon biztos Ardey Annus, a döntőben 
Sennyei bárónéval, az elődötőben a fáradt Csont Ilo-
nával szemben. E versenyszám meglepetése a nagyon 
tehetséges br. Reichlin Éva veresége az elődöntőben 
Sennyei bárónéval szemben. E napi gyengébb játékát (gi. 
Széchenyi Hannát is csak három szetben tudta legyőzni 
— igaz. hogy Széchenyi jobban, főkép mozgékonyabban 

Az Óbudai Torna Egylet csapata. 
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játszott, mint a Move-bajnokságokban) bizonyára a liosz-
szan elhúzódó versenyek bevégzése előtt megtartott es-
télynek köszönheti. 

Á versenyek nagy ós előkelő közönségétől, a verse-
nyeknek nagy fáradsággal biztosított sima és a hatalmai 
mezőnyhöz viszonyítottan, a két ízben zavaró zivatarok 
ellenére is. gyors lebonyolításáról nem feladatom szólani. 
De mintaképpen oda kell állítanom minden versenyren-
dező elé dr. Salac Tibort, aki mindennap reggel 7 órától 
a pályákon élt, hogy minden egyes mérkőzésnél szemé-
lyesen intézkedjen, a déli szünetben és a késő esti órák-
ban a továb biversenyeket és a kiírásokat készítette 
elő, majd az éjszakai órákig együtt maradt az ébren-
Jevő társaságokkal. Ez az egykézben tartott rendezés 
hozta meg a nagy mezőnyt, tette lehetővé a gyors tem-
pót és a minden zökkenő nélküli játékmenetet — és tar-
totta meglepő fegyelmezetten a nagy játékosgárdát is. 
Ha egy hiányt mégis felemiitek, azért teszem, mert min-

den versenyen. Pesten is, külföldön is érvényesül: a 
bírók gyakori tévedései, némelykor csak tapasztalatlan-
sága. Előfordult a nemzetközi verseny előmérkőzésein, 
hogy egyetlen szetben ötször-hatszor kellett a játékosnak 
korrigálni a bíró számolásbeli tévedéseit, az ant vagy 
right labdák megítélésének bizonytalanságairól nem is 
szólva. Helyes volna a bíráskodásnak intézményes javí-
tása, legalább olyképen. hogy az egyesületek egyszer-
egyszer arra is felhasználnák a játékosaikat egybegyüjtő 
alkalmakat, hogy a labdaleesés helyének biztosabb meg-
figyelésének és megállapításának módjáról a ritkábban 
előadódó hibapontokról stb. is valamikép szó essék. 

A versenyek 8—9 napra nagyvárosi képet varázsoltak 
a Move-páíyák vidékére és világvárosi képet magukra 
a pályákra. Minden elismerés megilleti a pataki Movet, 
hogy ezt lehetővé tudta tenni, de az egész ősi várost is, 
hogy ilyen teljesítményre volt képes. 

F. Boda István dr. 

fflagyvúwadi és h&l&zsvázi É@mmi$zw<gwsemye 

A Nagyváradi Sport Egylet jubiláris tennisz ver-
senye teljes sikerrel végződött. Érdekes, szép és 
izgalmas küzdelmekben gyönyörködhetett az elég 
nagy számban összegyűlt közönség. 

A verseny rendezőség teljes elismerést érdemel 
a jó játékerőt képviselő versenyzők összegyűjté-
séért, mint pedig a verseny gyors és zökkenés 
mentes lebonyolításáért. 

Az erdélyi játékosokon kivül ó románia Canta-
cuzino herceg, Botez és San Gallival képviseltette 
magát, Lengyelország színeit Stolarow, Poplavszky 
és Volkmer k. a. képviselte, Csehszlovákia részéről 
Nedbalek indult és magyar színekben Kehrling, 
Bánó, Drjetomszky, gr. Zichy, Ferenczy, Friedrich, 
Ritscher, Schréderné, Tihanyiné, Sárkány Lilly, 
Piret báróné és Ritscherné játszottak. 

A verseny majdnem teljes magyar diadalt ered-
ményezett. Kivételt képez a vegyes páros bajnok-
ság, ahol az elődöntőben a Kehrling—Sárkány pár 
a döntőben pedig a Bánó—Schréder pár szenve-
dett vereséget az igen jól összejátszott Stolarow— 
Volkmer lengyel együttestől. 

Megemlítésre méltó Schréderné győzelme a női 
egyesben, ahol dacára annak, hogy ellenfele már 
egy szettel és 4:2-vel vezetett, mégis győzött. Bánó 
is általában jól játszott, amit Stolarow feletti 6:3, 
6:2-es győzelme is bizonyít. Drjetomszky játéka a 
várakozásnak nem feleit meg, mig Zichy rapszo-
dikusan szerepelt. Kehrling csak annyira erőltette 
meg magát, amennyire éppen szükség volt. 

Részletes eredmények: 

Férfi egyes bajnokság: 

Elődöntő: Kehrling-Nedbalek 7:5, 6:3. 
Bánó—Stolarow 6:3, 6:2. 

Döntő: Kehrling—Bánó 6:4, 6:4, 7:5. 

Női egyes bajnokság: 
Elődöntő: Schréderné—Ritscherné 6:4 w. o. 

Volkmer k. a.-Tihanyiné 1:6,6:0,6:0. 
Döntő: Schréderné—Volkmer k. a. 3:6,7:5,8:6. 

Férfi egyes. Jubileumi dij. 

Elődöntö: Kehrling—Poplawszky 6:4, 6:1. 
Stolarov—Bánó 3:6, 7:5, 8:6. 

Döntő: Kehrling—Stolarow 6:3, 6:3, 8:6. 

Férfi páros bajnokság: 

Elődöntő : Stolarow, Poplawszky—Bánó, Drje-
tomszky 6:4, 5:7, 6:4. 
Kehrling, gr. Zichy—Ferenczy, Fried-
rich 7:5, 6:2. 

Döntő: Kehrling.gr Zichy—Stolarow, Pop-
lawszky 3:6, 6:0, 6:2, 6:2. 

Vegyes páros bajnokság: 

Elődöntő: Stolarow, Volmker—Kehrling, Sár-
kány 6:3, 6:4. 
Bánó, Schréderné—Nedbalek, Aszlán 
6:3, 6:2. 

Döntő: Stolarow, Volkmer—Bánó, Schréderné 
3:6, 6:4, 6:4. 

Férfi egyes II. osztály: 

I. Ferenczy (6:4, 6:4.) 
II. Steiner 
III. Wechsler és Simon 

Női egyes II. osztály: 
I. Ritscherné (9:7, 6:2.) 
II. Somogyi Klári 
III. Aszlán Baba és br. Piretné 

Vegyes páros IL osztály: 

I. Ferenczy—br. Piretné 
II. Ritscher—Ritscherné 
III. Friedrich Aszlán és Szász br. 
Kemény 

A nagyváradi verseny után következett a ko-
lozsvári nemzetközi tenniszverseny, amelyre majd-
nem az összes versenyző átrándult. 

Schréderné és Bánó visszautazott Budapestre, 
Poplawszky Lengyelországba, Zichy Hamburgba, 
Drjetomszky és Friedrich Ungvárra. 
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Ezen versenyzők pótlására megjelentek: Novotny 
és Frőhlichné Csehszlovákiából, Balázs Iván, Straub 
Elek és Silbersdorf pedig Budapestről, akiknek 
részvétele csak növelte az érdeklődést és a küz-
delmeket. 

Különösen áll ez Novotny megjelenésére, aki 
mindkét férfi egyes versenyben a döntőbe került 
és mindkét izben öt szetes mérkőzésre kényszeri-
tette bajnokunkat. Ilyen vagy hasonló nagy mér-
kőzést még nem nézett végig Kolozsvár közönsége. 

A román játékosok közül Cantacusino herzeg 
játéka magaslott ki, akinek Novotny ellen a har-
madik szetben két match labdája volt és csak a 
balszerencse ütötte el a győzelemtől. 

Sárkány Lilly kijavította a nagyváradi rossz 
eredményeit, amennyiben Aszlán Babát három 
szetben legyőzte és igy revánsot vett legyőzetése-
ért, valamint Kehrlinggel együtt megnyerte a 
vegyespárost, ugy Stolarow-Wolkmer, valamint 
Novotny-Fröchlichné pár ellen. 

A férfi párost biztosan nyerte a Kehrling-Balás 
pár, csak az elődöntőben adva le egy szetet a 
Stolarow-Ferenczy párral szemben. Szépen szere-
pelt Straub-Silbersdorf is, akik csak küzdelem 
után 4 szettben vesztettek Novotny-Nedbalek 
ellen. 

Különben a magyar játékosok teljes diadalt 
arattak, mert a női egyes bajnokságon kivül az 
összes bajnoki és II. osztályú számban győztek. 

Eredmények.: 
Férfi egyes bajnokság: 

Elődöntő: Kehrling—Straub w. o. 
Novotny—Stolarow w. o. 

Döntő: Kehrling—Novotny 6:4, 1:6, 6:2, 
3:6, 6:3. 

Női egyes bajnokság: 

Elődöntő: Volkmer—Arató 6:2, 2:6, 6:4. 
Fröchlichné—Aszlán 8:6, 6:4. 

Döntő: Volkmer—Fröchlichné 4:6, 6:3, 6:1. 
Férfi egyes. Hölgyek dijáért. 

Elődöntő: Kehrling—Bálás 6.2, 6:1. 
Novotny-Nedbalek 6:4, 6:0. 

Döntő: Kehrling—Novotnv 6.4, 3:6, 6:8, 
6:2, 8:6. 

Férfi páros bajnokság: 

Elődöntő: Kehrling-Balás —Stolorow-Ferenczy 
1:6, 10:8, 6 ;2, 6:1. 
Novotny- Nedbalek — Slraub-Si Ibers-
dorff 9:7, 4:6, 6:0, 7:5. 

Döntő: Kehrling-Balás —Novotny-Nedbalek 
7:5, 6:3, 6:1. 

Vegyespáros bajnokság: 

Elődöntő: Novotny-Fröhlichné—br. Piretne-hg. 
Contocusino 6:1, 7:5. 
Kehrling- Sárkány — Stolarow-Wolk-
mer 3:6, 6:4, 6:3. 

Döntő: Kehrling- Sárkány — Novotny-Fröch-
lichné 6:2, w. o. 

||/^ULYÁS PÁL, CIPÉSZ 
I I - W KÉSZÍT: díszmagyar., lovagló, és gaz. 
I I I DÁSZCSIZMÁKAT. UTCAI., ESTÉLYI. ES 
I -A SPORTCIPŐKET. 

|| B U D A P E S T , V., P Á R I S I - U . 4. F É L E M Q 

Férfi egyes. II. oszt. 

I. Ferenczy (6:1, 6:4). 
II. Wechsler 
III. Gábor és Brigié 

Női egyes II. oszt. 

I. Sárkány Lilly (2:6, 10:8, 6:3). 
II. Aszlan Baba 
III. br. Piretné és Kemény Erzsébet 

Vegyespáros II. oszt. 

I. br. Piretné—Ferenczy (6:2, 6:1). 
II. br. Kemény E.—Szász 
III. Veresné - Pusztai és Aszlán— 
Wechsler 

Férfi egyes ifjúsági. 

I. Segall (6:4), (7;5). 
II. Pusztay 
III. Wasserstrohm és Wartenberg 

Női egyes ifjúsági. 

I. Papp Magda 
II. Kenderesi Margit 
III. Frankéi Kató és Barabás Baba 
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Mátyásföld. 

A szép f e k v é s ű p á l y á k o n idestova több mint 
három hét ig ta r to t t a v e r s eny l ebonyo l í tása . B á r 
a v e r seny ag i l i s r endezősége mindent e l köve t e t t 
a siker é rdekében , még i s részben az ő eré ly te l en-
ségének tudható be az i l y hosszúra nyúlás . Ezze l 
e l lentében ál l azonban, h o g y mindazok , ak ik a 
ve rsenyen részve t t ek , ke l lemesen tö l tö t ték az üde 
környeze tben és szép ú j klubházban ide jüke t . Sok 

azonban a jóból is megárt! Kü l f ö l d i v e r s e n y z ő 
nem ve t t részt a Versenyen, az é l gárdábó l k e ve -
sen ve t t ek részt, annál tömegesebben indultak az 
igen j ó já t ékerő t k épv i s e l ő középk lassz isbó l . A 
l e g n a g y o b b meg l epe t és Aschner Pá l v e r s eny f e l -
adása v o l t R a d i c k e el len, az e lső szet 5:5 ál lása 
után, va lamint az Asehner -ke t tős v e r e s é g e a f é r f i 
párosban A d l e r — V é s z i t ő l . A női e g y e s t B o k o r n é 
biztosan nyer t e . 

Férfi egyes, nemzetközi: 1. 

Döntő: 3. Straub János (BEAC) és 
Aschner Kálmán (UTE). Radicke—Straub 5:7, 6:3, 6:3; 
Adler—Aschner K. 3:6. 6:2, 6:1. Főbb eredmények: Asch-
ner P.—dr. Kiss 6:2, 6:3, Rónai—Petri 8:6, 6:3; Vészi— 
Weiner 6:3, 6:3; Adler—Ziegler" 3:6, 6:3. 11:9; Radicke— 
Székely 6:3, 6:4; Rónai—Halter 6:2, 3:6, 6:3; Asch-

ner K.—Majoros 6:4, 6:3; Adler—Bánó Gy. 7:5, 6:3; Ra-

dicke—Aschner P. 6:6 w. o.!; Straub—.Rónai 6:0. 7:5, 
Aschner K.—Vészi 1:6, 7:5, 6:1. Vészi a második szetben 
5:2-re vezetett! Adler—Várady Szabó 6:2, 6:2. 

Női egyes, nemzetközi: 1. Bokomé (MAC). 2. Demko 
Eszter (BSE). Döntő: 6:1. 7:5. 3. Brandenburgné ( B L K E ) 
és Bozsikné (BSE). Bokorné—Bozsikné 6:1. 6:2; Demkó 
Eszter—Brandenburgné 6:1. 6:4. Főbb eredmények: Szap-
lonczayné—gróf Somsichné 7:5, 6:1; Bokorné—Szaplon-
czayné 6:3. 6:0; Bozsikné Latesz3:6. 8:6, 6:3; Demikó-
Baloghné 6:4. 6:4; Brandenburgné—Tóth M. 6:0, 6:2. 

Férfi páros, nemzetközi: 1. Adler, Vészi. 2. Aschner I\. 
Aschner K. Döntő: 6:4, 6:2. 3. Straub, Székely és Várady 
Szabó. Halter. Aschner P.. Aschner K.—Straub. Székely 
3:6. 8:6. 6:3; Adler. Vészi—Várady-Szabó. Halter 6:3, 
4:6, 6:4. 

Vegyes páros nemzteközi: 

Férfi egyes, 1. csoport kizárásával: 1. Adler (MTK ) . 
2. Székely (BEAC). 3. Majoros (MTK ) és Vészi ( I I I . ker.). 

Férfi egyes, /.—lll. csoport kizárásával: 1. Vadász 
(MTK) . 2. Károlyi (MAC). 3. Czétkus (Mátyásföld). 

Női egyes, 1. csoport kizárásával: 1. Tóth Maca (Má-
tyásföld). 2. Baloghné (Mátyásföld). 3. Kopeczky és 
Szaplonc zayné (Mát yás föld). 

íRécs hssfn&hság€iie 

Hosszú szünet után szerepelt ú jbó l P é c s vá rosa 
a nemzetköz i v e r s enyek p rog ram ján . T a l á n kissé 
későn tudat ták a n a g y ny i l vánosságga l v e r s eny -
rendezési s zándékukat , mer t a dupla ünnep da-
cára, csak e g y kü l f ö ld i és n é g y f ő vá r o s i v e r s e n y z ő 
j e lent m e g a startnál , azok e g y része is csak az 
utolsó p i l lanatban. A k ö r n y é k e z ő v i d é k ped i g 
e g yá l t a l án távo l maradt . Mindezek dacára a szép 
közönség e lőt t l e f o l y t v e r s eny szép és sikeres 
küzde lmeke t hozot t . 

Férfi egyes, Pécs város bajnoksága: 1. Straub János 
(BEAC). 2. Székely (BEAC). Döntő: 7:5, 6:3, 6:3. 3. Gaál 
(PAC) és Halter",(MAC). Straub—Gaál 6:2, 6:1: Szé-
tkely—Halter 4:6, 6:2, 6:4: Halter a harmadik szetbe-n 
3:0 és 4:l-re vezetett. 

Női egyes, Pécs város bajnoksága: 1. Schlosserné (Bu-
karest). 2. Bokorné (MAC). Döntő: 7:5, 6:0. 3. Dulánszky-
né ( PAC ) és Dömötörné (PACj . Schlosserné—Dulanszky-
né 6:1, 6:0; Bokorné—Dömötörné 6:3. 6:1. 

Férfi páros, Pécs város bajnoksága: 1. Straub. Szé-
kely. 2. Dulánszky, Gaál. Döntő: 6:3, 6:4, 6:3. 3. Láng. 
Herrfurth és Halter, Vásárhelyi Gyula (PAC) . 

Vegyes páros, Pécs város bajnoksága: 1. Székely, 
Schlosserné. 2. Halter, Bokorné. Döntő: 4:6, 7:5, 6:4. A 
MAC-párna,k hatalmas balszerencséje volt, A második 
szetben 5:4, 40:0-ra vezetett, azonkívül még két, tehát 
összesen öt meccslabdájuk volt. 3. Dulánszky, Dulán-
szkyné és Gaál, Cziráky. 

Férfi egyes, Pécs legjobbja: 1. Gaál (PAC) . 2. Du-
lánszky (PAC) . Döntő: 6:3, 7:5. 3. Weisz (PAC) és Láng 
(PSC). Dulánsziky—Láng 3:6. 6:3, 6:2. Gaál—Weisz 6:4. 
6:0. 

Női egyes, Pécs legjobbja: 1. Dömötörné (PAC) . 2. Du-
lánszkyné (PAC) . Döntő: 6:1. 5:7, 6:3. 3. Cziráky (PAC) 
és Schreiberné (PSC). Dömötörné—Schreibemé 6:4, 6:2. 
Dulánszkyné—Cziráky 0:6, 6:4, 6:4. 

Férfi páros, Pécs legjobbja: 1. Dulánszky. Gaál. 2. 
Láng. d>r. Mészöly. Döntő: 6:3, 6:2. 3. Debreczy, Wittels-
bach és Brucker, Weisz. 

Vegyes páros, Pécs legjobbja: 1. Dulánszky, Dulán-
szkyné. 2. Herrfürth, Cziráky. Döntő: 6:4, 9:11, 6:2. 3. 
Packner, Dömötörné és Hainess, Cseresznyés. 

Női páros, Pécs legjobbja: 1. Dömötörné. Cziráky ?. 
Dulánszkyné, Cseresznyés. Döntő: 6:3. 6:3. 

K E R E S S E F E L B I Z A L O 1*1 1*1 A B. 
P A T T A N Á S O S 

M I T E S S Z E R E ® 
S Z E M Ö L C S Ö S 

^ KOIMETIKAI INTÉZETÉT 
RÁNCOS # B U D A P E S T , VIII JÓYSEE HÖRUT 2 I. Ert TELEFON: J. $01 OJ 

Össres szépséghibák eltávolítását Nemzeti Színházzal Szemben. + Díjtalan tanácsadás! • Szolid árak ! • Kérjen Prospektust! 
„ S A V A G E " motoros helyi sovánvitást biztos sikerrel végzi . 

9 Ignáthné, Kolozsváru Linczegh Lufza 
W KOZMETIKAI INTÉZETÉT 

„ I G L L I N " szépitőszerek árusítása vidékre is 
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M hmp&swásí w<gms<gmyo 

A Kaposvári Turul Sport Egyesület mint minden év-
ben az idén is Szent Istvánkor rendezte hagyományos 
jól sikerült versenyét. Az idén a nehéz gazdasági viszo-
nyok miatt ugyan szerényebb keretek között mint ren-
desen, de azért változatlanul nagy sikerrel. A rewdezés 
kifogástalan volt. mint az már Kaposvárott megszokott. 
Polgár Kálmán, Littke Kálmáu és az agilis rendező Han-
ny Csaba munkájukat példásan végezték. 

A verseny nemzetközi jellegét Schlosserné indulása 
biztosította, aki azonban nem szerepelt itt olyan jól 
mint Pécsett, mert Bokonénak itt sikerült, revánsot ven-
nie pécsi vereségeért. A női egyes győztese így Bokorné 
(MAC) lett, aki az elődöntőben Tevelyné Kellauer Klá-
rit 6:2, 3:1 w. o.-ra vert, hogy aztán a döntőben óriási 
küzdelemben vegyen revánsot Schlossernén. A score mu-
tatja híven a nagy küzdelmet 7:5, 4:6. 7:5. Schlosserné 
az elődöntőben Sárkány Lilit verte három szetben 0:6, 
6:2, 6:0. Első ellenfelét Lnkey Erzsébetet 6:1, 6:0-ra 
verte. Inkey Erzsébetnek túlnehéz volt Schlosserné vá-
gott- labdáit megszokni. Sárkány Lili az egyik harma-
dik az angol Miss Buttlert verte 6:3, 6:3-ra. Az angol 
lánytól küzdenitudást és futótechnikát tanulhattak, akik 
megnézték játékát. A másik harmadik Tevelyné az első 
fordulóban Gsohwindt Editet verte. Nagy meglepetés 
volt Jankovich Marietta veresége az első fordulóban, 
akit a tehetséges kapsvári lány Válly Gabi vert meg 
6:4, 3:6, 8:6 aránybau. 

A férfi egyest "gróf Zichy Imre (MAC) nyerte meg. 
aki így odavéste nevét az aranyserlegre néhai Takáts 
Imre, Kehrling Béla és Artens nevei mellé. Pár évvel 
ezelőtt még mint ismeretlen, de tehetséges versenyző 
itt Kaposvárott mutatkozott be Zichy Imre és fejlődésé-
nek legszebb jutalma, hogy neve most odakerült a leg-
jobbak mellé. Nem voltak nagyon erős ellenfelei, de 
hogy szetet nem vesztett az jó formájának legfőbb bi-
zonysága. Az elődöntőben Székelyt (BEAC) verte biz-

tosan 6:4, 6:3-ra, s a döntőben Radickét 6:4, 6:3, 6:3-ra. 
Radicke az elődöntőben Straub Jánost verte 6:3, 3:6, 
6:l-re. Straub.nak. hogy harmadik lehessen előzőleg a 
kaposvári Maverral is meg kellett küzdenie. A score 
2:6, 6:4. 6:2. 

A férfi párost Zichy, Radicke nyerték könuyen. 
A döntőben Straub, Székelyt verték 6:0, 4:6, 6:2, 6:2 
arányban. A legjobb kaposvári párt, Mayer—Némethet. 
Straub—Székely verik 6:2, 6:2-re. 

A női párost' Tevelyné, Gschwindt Edith pár nyerték 
a döntőben 7:5, 8:6-ra győzve az előző egyes döntőtől fá-
radt Bokorné, Schlosserné pár ellen. A győztesek előző-
leg Sárkány, Jankovich párt verik 6:3, 6:4-re. A MAC 
fiataljai igen bizonyrtalanul játszottak. Harmadikak az 
Inkey Erzsébet, Miss Buttler és a Sárkány. Jankovich 
párok lettek. 

A vegyes párost Székely. Schlosserné nyerték Straub, 
Tevelyné ellen 6:3, 6:2-ré. Harmadikak Zichy, Janko-
vich és Radicke. Bokorné párok lettek. 

Az ifjúsági férfi egyest az igen tehetséges Máhr Igar 
nyerte Szegedi ellen. A 16 éven aluliak versenyét a fiúk-
nál Mikovhioh nyerte, második Pintér, harmadikok 
Csurgó és Simon, a lányoknál első Sipos Ili, második 
Húsvét Margit, harmadik Sav M. és Stém Ilona, 

A Somogyvármegyei Legjobbjai versenyek ered,mé-
nvei: 

'Férfi egyes: 1. Mayer dr. KTSE, 2. Mahr KTSE, 3. 
Németh dr. KTSE és Szegedi KRSC. (Döntő: Maver— 
Mahr 6:4, 6:0. 8:6). 

Női egyes: 1. Tevelyné KTSE. 2. Maver Emma KTSE. 
3. Németh Ilonka KRSC és Konczné KTSE. (Döntő: Te-
velyné—Mayer 3:6. 6:1. 6:0). 

Férfi páros: 1. Mahr—Németh KTSE. 2. Pomezsánszkv 
—Hanvi KTSE. 3. Balázs—Frank KLTE és Mahr-
Riegel KTSE. (Döntő: Mahr. Német—Pomezsánszkv. 
Hanvi 9:11. 6:7. w. o.i. 

M Muslmp^sí &&éh@£Ííyw>ár<DS <M8il®lk<£&.é§í ŰHte Sport 

I. Férfi egyes az I—II. csoport kizárásával: 1. Bikár 
Deán (BBTE). 2. Dr. Szolnokv Zoltán (BEAC). 3. Dr. 
IMe.sko Lajos (MOVE) és Berger György (III. ker. TVE). 

II. Női egves az I. és II. cs. kizárásával: 1. Mentovich 
Gabriella (Unió LTC). 2. Medveczkv Sári (BEAC). 3. 
Köpeczy Mária (PSE) és Jankovich Marietta (MAC). 

III. Férfi páros az I. és II. csoport kizárásával: 1. Bi-
kár Dean. dr. Heinrich Antal (BBTE). 2. Pfaff Ernő, 
Szemethi Béla (Beszkárt) 3. KoUetioh Sándor, Bruck 
Ferenc (PSC) és Kleiszner László. Párducz Géza (ATE). 

IV. Vegyes páros, az I. és II. cs. kizárásával: 1. Batta 
Márta. Bikár Deán (BBTE). 2. Inándy Dezsőné (BLKE), 
Pfaff Ernő (Beszkárt). 3. Antal Józsefné. Kolletich Sán-
dor (PSC) és Schummer Aranka, dT. Szolnoky Zoltán 
(BEAC). 

V. Férfi egyes, az I—V. csoport kizárásával: 1. I f j . 
Issekutz Béla' (BBTE). 2. Dr. Plesskó Lajos (MOVE). 
3. Steimetz Aladár (KAC ) és Faragó László (MAC). 

A Budapest Székesfőváros Közlekedési Részvénytár-
saság Sportegyesülete első versenyének ismertetése alkal-
mával minden elismerésünk, a versenyrendező egyesü-
leté. Hatalmas, háromszázas mezőnyt gyűjtött össze a 
nyár derekára. 

Versenyzőink, akik ezen a versenyen elindultak, egy 
tapasztalattal lettek gazdagabbak. Áz egyesület kiváló 
vezetősége pazar bőkezűséggel megteremtett sporttele-
pén szemet megnyugtató, sőt gyönyörködtető dús nö-
vényzetű parkban'elhelyezett hat pályán versenyezhet-
tek.' 

A jókarban tartott pályák, valamint kényelmes öltö-
zők, mind csak fokozzák a játékosok versenykodvét. A 
lubház tetőterraszán. melyről az egész sporttelepre ki-
látás van, nem egy versenyző csapta össze elragadtatás-
sal a kezét. 

A verseny a rendezőségen kívüli álló okok miatt el-
húzódott (csapatbajnoki döntők), rontva sportszerűsé-
gét. A sokféle szempont, amit a rendezőségnek figye-
lembe kellett vennie, a verseny sima lebonyolítása miatt, 
olykor-olykor nem sikerült közmegelégedésre. A vidéki 
versenyzőink, akik nagy számban keresték fel a versenyt, 
voltak talán a legmostohább elbánásban. Minden remény 
megvan azonban arra nézve, hogv ezt az agilis rendező-
ség a jövőben ki tudja küszöbölni. 

Rátérve a verseny méltatására, a Budai Torna Egylet 
fiatal játékosának hármas győzelmével kell kezdenünk 
a verseny ismertetését, Bikár Dean teljesítménye nem 
mindennapi. Köszönheti ezen abszolút szép győzelmét 
szorgalmának, nagyszerű helyezkedési érzékének és re-
mek fizikumának. Játéka fejlődés alatt áll. Nagyon he-
lyes irányt követve, először a labdabiztonságot szerezte 
meg és most fokozatosan javítja játékát, Szervize az. 
ami már játékban tudja őt tartani. Most már áttérhet a 
keménvebb játékmodorra is. 

Elöljáróban megemlíthetjük if. Issekutz Bélát (BBTE) 
és dr. Pleskó Lajos (MOVE) urakat ds. akiknek igen 
előkelő helyezésük dicséri játék kiválóságukat. Issekutz 
nyerte az első öt csoport kizárásos versenyét; nyerve 
ezzel első, de nem utolsó díját, míg dr. Pleskó második 
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helyezést érve el ebben a számban, majd az eisö és má-
sodik csoportok kizárásával rendezett nagy férfi egyesben 
harmadik lett. 

hsehuxz (BBTE)—Dr. Plesskó (MOVE) 
a Beszkárt verseny finalistái. Acsay I. felv. 

A verseny részletes ismertetését alább közöljük. 

I. Férfi egyes az I—II. csoport kizárásával. 

Száznégy indulóból Bikár Dean kerül ki győztesen. 
A döntőben dr. Szoinokyt veri izgalomtól mentes két 
szetben 6:1. 6:0. Szolnokytnak nem egyszer volt negy-
venes állása, gémet mégis csak egyet sikerült csinálnia. 
Árnyéka volt önmagának. Bikár győz Dembitz ellen 6:3. 
0:0-ra; dr. Tamássy ellen 6:3, 6:2-re; Stecovits ellen 6:1. 
5:7, 6:l-re; Kolletich ellen 6:1, 6:4-re; dr. Pleskó ellen 
6:4. 6:2-re; sokan meglepetést véltek ettől a mérkőzés-
től. Dr. Szolnoky ellenfelei voltak Werner 6:3, 6:6 w. o.. 
az ellenfél erős pontatlanságnak köszönheti eredményét: 
Fischer w. o.; dr. Nadnyi 6:3, 6:4; szép ellenállást tanúsí-
tott a berettyói játékos; Raiehle 3:6, 8:6, w. o.; sorshú-
zással döntve el a továbbjutást; Weisz K. 6:1. 6:1, ezen 
a mérkőzésen játszott a legjobban; Berger 9:7, 7:5. Ber-
ger legalább is háromszetes küzdelmet érdemelt volna 
játékával. Berger ütötte el pompás játékkal az UTE 
Weisz Lászlóját, valamint Pfaffot a másodiknak kivett 
Beszkárt játékost. Dr. Plesskó, hogy harmadik lehessen, 
legyőzi először Hoffert 6:4. 6:3-ra. majd Kisst 6:4. 6:4-re; 
meccslabdában bővelkedő mérkőzésen győzi le Szemethi 
Bélát is, nem mindennapos eredménnyel 8:6, 5:7, 8:6-.ra: 
Nagy Imrét 6:4, 6:0-ra: Kleisznert 6:2," 7:9, 6:4-re; Kleisz-
ner igen pechesen játszotta végig a versenyt, rajta kívül 
álló okokból. 

A fiatal III. ker.-ista Berger imponáló harmadik helyét 
MTK Molnárjának 6:4. 6:3-as legyőzésével, majd dr. Da-
láry 6:1. 6:2-es; Pfaff 6:4. 6:2-es; Pfaff. mint annyi so-

kan. nem tudja képességeit a délelőtti játókban kifej-
teni. 

A mezőny ..futottak még" rovatába kerültek az alábbi 
szép és érdekes mérkőzések. Bihari—Politzer 6:1. 13:11; 
Kiss—Csoknyay 6:3, 4:6. 6:4; Fehér—Ferenczy 7:5, 9:7; 
Kertész—Zsoldos 0:6. 6:3. 7:5-re; a verseny alapos meg-
lepetése. Zsoldosnak nem telik erőből harmadik szetre. 
Pethő—dr. Hüttner 12:14. 6:2, 6:4; mérkőzések az első 
fordulóban. A Tamássy—Timár 6:4, 4:6. 7:5-ös mérkőzés: 
v. Tóth—dr. Markovich 6:1. 1:6. 10:8; Michel—Bihari 1:0. 
6:3, 6:2: Szemethi—Schaffer 6:4. 8:6; Nagy—dr. Della-
Donna 7:5, 8:6. szetlabdákban bővelkedő 'mérkőzés di. 
Della-Donna részéről; Reichle—Battlay 3:6, 10:8, 6:5. 
Battlayn a kényszerszünet lábrándulás miatt erősen meg-
látszott; Mátéffy—Schweiger 3:6, 6:2, 6:4, Schweiger 
örökösen betegeskedik: Seregély—Kertész 6:1. 7:5, Sere-
gély a Zsoldost verő Kertészt győzi le aránylag köny-
nyen; Jónás—Petheő 2:6. 7:5. 6:3, Petheőnél a verseny-
rutin hiányzik: Germán—Halkier 4:6, 6:2. 6:2, Halkier 
szép stílusából hiánvzik az eredménvesség: dr. Dalárv-
Borsos-Szabó 6:2. 7:9, 6:4; dr. Stern'—Ross 0:6. 6:2. 6:2. 
a fiatal Beszkárista ugyancsak megijesztette az FTU 
drukkereket. A harmadik fordulóban nevezetes mérkőzés 
volt a helyezetteknek már ismertetetett eredményein kivül 
Stecovits—Bittera 6:4. 6:4. Bittera nincs versenvbe.n 
még: Vadász—Székely (FTC) 6:0. 4:6. 6:1, Székelynek 
csak két szetre telük az erőből; Kleiszner—dr. Hegvi 
6:3. 9:7: Mibel—v. Tóth 6:3. 6:1. aránylag könnyű győ-
zelem: Nagy—dr. Hidassy 7:5, 6:3. dr. Hidassy nincs 
formában: S'teimetz—dr. Heinrich 5:7. 6:0. 7:5, urak. ke-
vesebb pingnpongozást; Pfaff—dr. Stern 6:2, 4:6. 6:2. 
Pfaffnak többet kellene versenyeznie. A negyedik fordu-
lóban Koletich—Vadász 9:7. 6:4-es eredménye; Kleisz-
ner—Michel 2:6. 6:3. 8:6-os; dr. Plesskó—Nagy 6:4. 6:0; 
dr. Plesskó forhand-ágvúzásaival tehetetlen a MAC-játé-
kos; Weisz K.—Steimétz 13:11, 3:6, 6:3, tenniszt meg-
hazudtoló játék; Weisz L.—Jónás 5:7, 6:2. 6:3, a fiatal 
MTK-ista jól tartotta magát, 

II. Női egyes az I. és II. cs. kizárásával. 
A harmincas mezőnyből Mentovich Gabriella szerzi 

meg a győzelmet. Győzelmének értékét erősen aláássa 
ideges versenyzése. Rengeteg, lépten-nyomon reklamálá-

Berger ( I I I . K. T. V. E.) Pfaff (Beszkárt) 
Acsay I . fe lv . 

sai nem jó fényt vetnek sportszerűségére. Győz először 
Bódis k. a, ellen 6:2. 6:2-re. majd Schummer k. a. ellen 
6:3. 6:2-re; Fényesné ellen kétszer 6:4-re; az elődöntő-
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ben Jankovich Marietta ellen 6:2, 8:10. 6:2-re; és a don-
tőben hihetetlen hosszú, idegeket tönkretevő háromsze-
tes játék után 5:7, 9:7. 8:6-ra Medveczky Sári ellen, mi-
kor is az ellenfélnek meccslabdája volt és a második 
szetben öt-kebtőre vezetett. 

Medveczky k. a., a második helyezett küzdelmesen 
jutott el helyére. Weinréb k. a. ellen győz 6:4. 10:8-ra: 
Párduczné ellen 6:4, 5:7, 6:l-re; Párducnénak csak két 
szetre tellik a versenyzése: Batta Mártát az elsőnek ki-

legyőzik először Borsos. Keményt w. o.-vel: Hoffer. Hal-
kiert 6:2, 6:3-ra; Germán. Bihari párt 6:2, 6:4-re; Kleisz-
ner, Párducz párt 7:5, 6:2-re. Az alagi pár csekély ellen-
állása érthetetlen; KoHet.ich, Bruck párnak az első har-
madik pár legnagyobb érdeme, hogy az elsőnek kivett 
Zsoldos. Battlay pár legyőzése volt." hely előtt 6:2, 6:4-
re; legyőzik még a Grosschmied. dr. Hüttner párt 6:1, 
6:0-ra: a Krokovits. Pintér párt 6:2, 6:3-ra. A Kleiszner, 
Párducz pár. a másik harmadik együttes nem szerepelt 

Berger (111. K. T. V. E.) Weisz K. (MTK) (Ácsai J. felv.) 

vett ifjú hölgyünket 6:2. 5:4, w. o.-ra; Batta k. a, ért-
hetetlenül adja fel mérkőzését a fent emiitett végered-
ménnyel: nem sportszerű, hisszük, hogy többé ez nem 
fog versenyéletében előfordulni; eredményei nem erre 
predesztinálják: Köpeczy Máriát 8:6. 3:6. 6:3-ra. A két 
harmadiknak felfutott hölgyünkről szólva Köpeczy Má-
ria és Jankovich Marietta eredményei azok. amelyek ön-
magukban is kritikát gyakoroltak a játékuk felett. Kö-
I>eczy 6:3, 6:2-re győz Fischmann ellen először, majd 
hatalmas iizdelemmel győz Lichtigné ellen 7:5, 6:8, 8:6-
ra, viva a mezőny legkiizdelmesebb mérkőzését: Vecseyt 
6:2, 6:3-ra: Jankovich k. a., a másodiknak kivett ve, 
senyzőnk győz Binyóczy-Beskó ellen 6:0. 10:8-ra: kissé 
elbizakodva, majd pompás formában Szemethiné ellen 
6:3. 6:2-re. félő. hogy a szép fejlődésre jogosított MAC-
hölgy szélsőséges játékmodort vesz fel. 

értékesebb és megemlítésre méltó eredményei e szám 
nak még az alábbiak voltak: Párduczné—Dénes Magda 
5:7, 6:0. 6:4. Dénes Magda nincs felvértezve a nagy küz-
delmekre; Vecsey—Inándyné 7:5, 5:7. 6:3. a kétszer is 
abbahagyott mérkőzést ugyancsak nehezen tudták dtll-
lőre vinni: Szemethiné—Borsos Katinka 8:10. 6:1, 6:2; 
Vecsev—Mednyánszkv 3:6. 7:5. 6:2, a ping-pong vilá^-
bajnoknő szép ellenállást tanúsított. 

III. Férfi páros, az I—I I csoport kizárásával. 
Bikár. dr. Heinrich együttes aránylag könnyen győzi 

le az ötvenötös mezőnyben ellenfeleiket. A döntőben 
Pfaf f , Szemethi párt 6:3. 3:6, 6:3-ra győzik le. A Besz-
kárt pár nem operált eredményesen, nem voltak egy-
öntetűek. A győztesek először Kiss, Szutrély együttest 
győzik le 6:3. 6:0-ra; majd Acsay, Sass párt 7:5, 6:2. 
6:3-ra; a BBTE pár összeszokottsága erősen kiütközik; 
Weisz. Vadász együttest 7:5. 6:2-re az elődöntőben 6:4. 
3:6 6:2-re a Kolletich. Bruck párt. Bruck felesleges sok 
mozgást visz játékába. Kolletich játéka eTŐsen hajlik 
a rapszodikus felé; P fa f f , Szemethi pár, a másodikok, 

a nevéhez méltóan. Az elődöntőben legalább is nagyobb 
ellenállást kellett volna kifejteni Pfaf f . Szemethi pár 
ellen. Győznek Vermes, Laukó ellen 6:1, 6:0-ra; dr. Hi-
dassv. dr. Szolnoky ellen 6:0. 7:5-re; Michel, Lissauer 
ellen 6:1, 6:3-ra. 

Megemlíthető mérkőzése a számnak még: Stecovits, 
Solti—Makrai. Grünfeld mérkőzés 9:7. 2:6. 6:4-re; Nviri. 
dr. Nadánvi—Bakos, Hoffmann 6:4, 7:5-re; dr. Hidassy. 
dr. Szolnoky—Faragó. Nagy 7:5, 6:4-re; Faragó boka-
rándulással játszotta végig a versenvt; dr. Della-Donna, 
dr. Daláry—Ti már, Mátéffy 4:6. 6:2,' 16:14; Germán, Bi-
hari—Jónás, Molnár 6:2. 3:6, 7:5; az ellenfél is győzhe-
tett vobia; Nyiri. dr. Nadányi—Tamássy dr., Záborszky 
7:5. 6:4; Michel. Lissauer—dr. Della-Donna, dr. Daláry 
6:3. 6:0; érthetetlen a BSE pár összeroppanása; Germán. 
Bihari—Nyiri. dr. Nadányi 2:6, 6:3, 9:7: berettyóiak re-
mek ellenállása dicsérendő. 

IV. Vegyes páros az I—-II. cs. kizárásával. 

Harminchatos mezőny. Első lett Batta. Bikár pái. 
Batta Márta megértő partnere Bikárnak. Legyőzik Pin-
tér, Weinrébet 6:2, 6:l-re; dr. Daláry. Borsost 6:3, 6:3-ra; 
Weisz, Deutscht 6:2, 6:2-re; Deutsch Márta indiszponált 
volt; egy házimérkőzés jellegével bíró játékban dr. Hein-
rich. Vécsey párt 8:6, 6:2-re; az elődöntőben Kolletich, 
Antalnét 6:2. 9:7-re: Kolletich eleste a mérkőzést erősen 
befolyásolta; a döntőben Pfaf f . Inándyné t 4:6. 6:3, 6:l-re; 
győzelmük csak a második szet közepén volt vitás. A/, 
ellenfélnek itt váratlanul megtorpant az ellenállása. 

A második Pfaf f . Inándyné pár legyőzi Vermes, Kö-
peczyt 6:0. 6:3-ra; Lissauer. Mentovichot. 6:8. 6:4. 6:4-re; 
a vártnál nagyobb fokú ellenállást csa:k Pfaff nagyszert! 
játéka tudta ellensúlyozni. Battlay, Battlavné 6:1. 6:0; a 
BSE pár formán kívül játszott; dr. Szolnoky. Schummer 
együttes volt az elődöntőben az ellenfelük. A kétszeres 
9:7-es eredmény is mutatja állóképesebb voltukat. 
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A mezőny legnagyobb küzdelme volt a Kolletich. An-
talné—Kleiszner. Párduczné találkozás 3:6, 7:5. 7:5-rt, 
ezen győzelemmel jutott a pestújhelyi pár a harmadik 
helyre. Bár talán dr. Hidassy, Medveczky pár le nem 
szkreccselése mást eredményezett volna' 4:6, 6:3. 5:5 
w. o. állású mérkőzés az ellenfél győzelmét is eredmé-
nyezhette volna. 

I>r. Szolnoky, Schummer párnak, a másik harmadik he-
lyezettnek éppen a helyrejutásért volt a legkiizdelme-
sebb játéka. Zsoldos, Lichtigné párt győzik le 2:6. 6:4, 
6:2-re. 

Megemlítésrem éltó. mint távmérkőzés a Lissauer, 
Mentovich—Vadász, Dénes küzdelem 6:4. 14:16. 6:2-re. 

V. Férfi egyes, az 1—V. cs. kizárásával. 
Mint említettük, i f j . Issekutz Béla hódította el itt a 

pálmát a nyolcvannégves mezőnyben. Győz elsőnek a 
BEAC Hoffmannja ellen 6:2, 6:l-re; Szutrély ellen 6:2, 
6:0-ra; Pintér ellen 6:1. 6:4-Te; Stecovits ellen remek 
küzdelemben 4:6, 6:4. 6:2-re; Csaplár ellen 6:2, 6:2-re. Az 
elődöntőben Steinmetz ellen 6:4. 6:3-ra és a döntőben dr. 
Plesskó ellen 5:7, 6:1, 6:3-ra. 

Dr. Plesskó győz Tamás ellen 6:2, 6:3-ra; Kertész el-
len 6:2, 8:6-ra; Acsav ellen 6:1. 6:3-ra; Nviri ellen 6:1. 

6:3-ra; az elődöntőben a lerándult Faragó ellen 4:6, 6:2, 
6:0-ra. Dr. Pleskó játékát a bombaerejű forhand és a 
remek helyezkedés jellemzik. 

Steimetznek, az elsőnek kivett játékosnak be kellett 
érnie a harmadik hellyel. Schlésinge-r ellen győz 7:5. 
7:5-re; Bruck ellen 6:2, 6:4-re: Jónás ellen 6:1. 6:4-re: 
Faragó kapitánynak, a második harmadik helyezettnek 
erős meccset kellett vívnia a helyért Krokovitscsal Bar 
erősen befolyásolta öt a nem is tenniszen szerzett boka-
rándulása. Eredményei: Farkas 7:5. 6:3; Timár 6:3, 8:6: 
Párducz 7:5, 6:3; Krokovits 5:7, 6:3. 6:2-re. 

Érdekesebb mérkőzés volt: Szutrély—Klein 8:6, 4:6, 
7:5-re; Szabados—Vermes 6:0, 4:6. 6:2-re: Bánlaky— 
Hajdú 5:7. 6:1. 7:5-re; Lissauer—Makrai 4:6, 6:0. 6:3-ra. 
Stecovits-Csoknyay 62. 6:8. 6:2-re; Hoffer—Szabó 5:7, 
6:1, 6:2-re; Fisch'er—Záborszkv 6:2, 7:5-re: Báiüakv—Ger-
mán 6:2. 3:6. 6:2-re; Konta—Ross 5:7, 6:2, ' 6:4-re; 
Glanc—Grosschmied 4:6. 6:2, 6:3-ra; Stecovits—Raiehle 
4:6, 6:2. 6:l-re: Acsav—Schaffer 1:6. 6:3. 6:4; Jónás—Lis-
sauer 6:3. 6:3-ra; Nyiri—dT. Tamássy 6:2, 4:6, 7:5-re. 

A nagysikerű versenyt Acsay, Szemethi és Sass ren-
dezőség a legjobb belátásával rendezte. Befejezésül pom-
pásan sikerült díjkiosztó vacsora volt. 

M sw,éh@§§<ghéwwáwi w<&m,E<gé1k®'zi Éemmís%wewseMtje 

Ünnepélyes külsőségek között, színes zászlóerdővel fel-
díszített pályákon, nagyszámú és előkelő közönség jelen-
létében. melynek sorában ott láttuk dr. Havranek Jó-
zsef alispánt, gvöri Gschwnidt Ernő karmány^főtanáesost. 
Kertész János kormányfőtanácsost stb., folytak le a 
székesfehérvári versenyek. 

A benevezett pesti versenyzők Drjetomszky kivételé-
vel mind elindultak s így a szép tenniszért lelkesülő 
fehérvári közönség sok szép és izgalmas mérkőzésnek 
lehetett tanuja. 

A férfi egyes versenyt. Székesfehérvár bajnokságáért 
a kitűnő formában levő Gabrovitz Emil nyerte. Fölénye-
sen győzte le összes ellenfeleit, bizonyos, hogy Kehr-
ling után ma ő a legjobb .magyar játékos. Második he-
lyezett a tavalyi fehérvári bajnok. Bálás Iván lett. Bá-
lás jó formában küzdötte végig a versenyt, de a kiváló 
Gabrovitz ellen az ő játéka sem volt elegendő. Harma-
dikok Jacobi Roland dr. és Straub János lettek. .Tacobt 
dr. Bailástól kapott ki 6:2, 6:3-ra, Straubot Gabrovitz 
gvőzite le 6:1 w. o. (Straub a férfi párosTa tartotta ere-
jét,) 

Igen szép játékot produkált még a BBTE i f jú reménv-
sége Radicke is. aki Balástól kapott ki 3:6. 6:1. 6:0 
arányiban. 

A női egyes versenyt Székesfehérvár bajnokságáért 
Bokor Béléná nyerte, nívés és szép játék után. a szépen 
fejlődő Gschwindit Edith ellen 6:2. 6:2 arányban. Har-
madikok br. Schell Marietta és Lichtigné lettek. A férfi 
páros nyílt versenyt öt szetes ádáz küzdelem után Ja-
cobi dr., Radicke pár nyerte a jól összeszokott Straub 
.1., Székely kettős ellen. Jacobi dr. nagy nyugalma, tel-
jes biztonsága és Radicke fürgesége segítette a jól 
játszó budai párt a megérdemelt győzelemhez. A 6:4. 
7:5, 2:6. 6:8. 7:5 score mutatja a heves küzdelmet. A 
vegves páros versenv Jacobi dr.. Bokorné—Bálás. 
Gschwindt Edit.h .között dőlt el. .Előbb 1:1 arányban 
abbainmaradt mérkőzést másnap Gschwindt Ernő gyö-
nyörű kastélyában élőiről kezdték s azt Jacobiék 6:2, 
6:3 arányban nyerték meg. 

A kizárásos női egyest Gschwindt Edith nyerte meg-
szokott. stílusos, nagy tudású játékával, s oly nagy fej-
lődésről tett tanúságot, hogy még egv-két ilven ered-
mény s nyitva előtte az első osztály. 

A férfi egyes junior verseny Dávidházy százados 
zsákmánya lett, aki már a hadsereg versenyen bizony-

ságot tett kifejlett tennisztudásáról. A döntőt három ke-
mény szetben nyerte a szintén igen jól jászó Hardy Dre-
her Béla ellen. A női egyes junior versenyt a rutinirozot-
tabb Lichtigné nyerte erős küzdelem után br. Schell 
Marietta ellen. A* scotc 6:2. 4:6, 6:3 volt. Harmadikok 
Flöttmanné és csalai Kég l Marietta lettek. 

A szépen sikerült verseny után dr. Havranek József 
alispán osztota ki keresetlen szavak kíséretében a szebb-
nél-szebb díjakat. 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk nyéki Nagy 
Árpádról, aki a legnagyobb szeretettel s agilitással ve-
zeti a szépen fejlődő székesfehérvári tenniszsportot, va-
lamint dr. Vidovich Ernő újságíróról sem, aki minden 
igyekezetével azon volt. hogy a pesti versenyzők a le-
hető legkellemesebben érezzék magukat, az ősi koronázó 
városban. 

Részletes eredmények: 

I. Férfi egyes nyílt, Székesfehérvár bajnokságáért. 1. 
Gabrovitz Emil (MACI. 2. Bálás (MAC) . 3. Jacobi dr. 
(BBTE) és Straub J. (BEAC). 

II. Női eayes nyílt, Székesfehérvár bajnokságáért. 1. 
Bokorné ÍMÁC). 2. Gschwindt E. (FTC). 3. Br. Schell 
Marietta (SzAK) és Lichtigné (FTC) . 

III. Férfi páros, nyílt. 1. Jacobi dr.. Radicke (BBTE). 
2. Straub. Székelv (BEAC). 3. Gabrovitz. Hardv Dreher 
(MAC) és Hoffmann. Vizváry (SzKE). 

IV. Vegyes páros, nyílt. 1. Jacobi dr., Bokorné (BBTE-
MAC) 2. Bálás Gschwindt (MAC-FTC). 3. Majoros. Lich-
tigné (MTK-FTC) és Radicke (BBTE), Kégl Adél 
(SzKE). 

V. Női eayes. az országos l. csoport kizárásával. 1. 
Gschwindt Edith (FTC). 2. Br. Schell Marietta ( G v A K l . 
3. Flöttmanné ( PLE ) és cs. Kégl M. (SzKE) . 

VT. Férfi egyes, junior. 1. Dávidházv János (SzSE). 2. 
Hardv Dreher (MAC). 3. Pék dr. (SzKE) és Vizvárv Gv. 
(SzKE). 

VI I . Női egyes, junior. 1. Lichtigné (FTC"). 2. Br. 
Schell Marietta ( G v A K ) . TII. cs. Kégl Adél (SzKE) és 
cs. Kégl M. (SzKE). M. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIinillllllllllM 
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Szeptember másodikától kezdődőleg rendezi a Mgyar 
Athletikai Club Magyarország 1931. évi nemzetközi ten-
niszbajn ok ságait, 

Abajnokságok az idén minden előző felülmúló páratla-
nul nagy mezőnyt gyűjtenek össze. A férfi egybsen 
a védő R. Menzeí ellen felvonulnak Boyd és Zappa ar-
gentiniaiak, Sato és Rawachi japánok, Jeanecke és 
Haensch németek, Siba, Nowotn, stb. csehszlovákok, de 
Buzelet és Bemard franciák, Kienzl, Eifermann, Haberl, 
Bawarovski osztrákok, Teoniczki lengyel, Wuarin svájci, 
Mishu és Cantunuzeno herceg románok, Gaslini, Sertorio, 

KÜLFÖLDI HÍREK. 

Lévai verseny. 
Eredmények. Férfiegyes: 1. Bánó Lehel, 2. dr. Rudis 

Brünrn. 3. Révay József. Somogyi Béla, 
Férfi páros: 1. Bánó Lehuel, gr. Révay J. 2. dr. Rudis, 

Bárczy Oszkár. 
Női egyes: 1. Weidenhofer Józsefné, 2. Bárczy Emese 

fiatal tehetség, aki Perhácsné legyőzésével került a dön-
tőbe. Tihanyiné kikapott Fischer Rokitól, szintén nyitra.1, 
aki II. versenyt ínyeri. Nyitna sok új tehetséget mutatott. 
Igy Valent is, aki a II. férfi egyest nyeri dr. Bittera 

ellen. Vegyes páros: 1. Bánó, Tihanyiné, 2. Révay, Wel-
denhoferné. 3. Bárczy, Bárczyné. dr. Rudis, Szilassy Sári. 

Bánó végig kitűnő formát játszott, Révay ideges volt, 
dr. Rudis elleni meccsét az eső is zavarta. Nagy tehetség 
a fiatal gr. Nváry József. Bárczy Emese egy kis szorga-
lommal az elsők között lehet. A versenyt jól sikerült 
bankett fejezte be, amelyen a szép díjak "kerültek kiosz-
tásra. 

A rendezőség Schultz Gyulával, márkus Barnával az 
élén nagyon figyelmesek és kedvesek voltak. Révay Ist-
vánt külön megemltem. 

Anglia—Wales 6:2 (Newport). 
Lvsaght—Williams 6:4, 7:5: Metcalf—Morgan 6:3. 5:7. 

6:4;" Nut'hall—Sweet-Escott 6:0. 3:6. 6:0; Vinall—'Tuekett 
0:6, 6:2, 3:6; Lysaght, Nuthall—1Tuckett, Williams 4:6, 

Del Bono olaszik, Maier spajnyol stb.. stb. és természete-
sen Kehrlinggel az élen a legjobb magyar versenyzők. 

A női egyesben a világbajnokságban második védő 
Hilde Krahwinkel ellen felvonulnak: honfitársnője Kall-
mayer, a svájci Pajot, a francia bajnoknő Mathieti, a 
lengyel Jedrzejowska, az olasz Riboli stb. s természete-
sen Baumgarten és dr. Sckrédernével az élén a legjobb 
magyar versenyzők. A bajnokságok így olyan verseny-
nvel szolgálnak a magyar közönségnek, amilyen még 
nem volt soha Magyarországon. 

* 

4:6, 4:6; Metcalf, Vinall^-Tueket, Williams 2:6. 6:3, 6:4. 
6:4; Metcalf, Vinall—Phillips, Ridd 6:4, 6:4. 6:1. 

* 

Skócia—Angilia 8:7 (Peebles). 
Collins—Powell 6:4. 6:2, 6:1; Collins-Sharpe 4:6, 3:6, 

6:3, 6:8, Hill—Scarpe 5:7, 6:3. 6:3, 1:6, 0:6; Hill—Powell 
6:3, 6:2, 6:3; Miss Mason—Miss Sterry 5:7. 4:6: Mrs. Ro-
bertson—Miss Trentham 5:7. 7:5, 6:4: J. G. Collins, W. 
A. R, Collins—Peters. Powell 4:6, 6:3, 6:3, 6:1: J. G. 
Collins, W. A. R, Collins—Sharpé. Corper 4:6. 7:9. 10:8, 
6:4, 6:1: Hill, Hawks-iPeters. Powell 6:4. 8:6, 3:6, 6:3; 
Mrs. Robeirtson. Miss Mason—Miss Sterry. Miss Trentham 
7:5. 4:6, 5:7: Collins. Mrs. Robertson—Peters, Miss Trent-

ham 5:7. 1:6; Collins. Mrs. Robertson—Cooper, Miss 
Sterry 3:6. 6:1, 6:3; Wood-Hawks. Miss Mason—Cooper, 
Miss Sterrv 2:6, 3:6; Hawks, Miss Mason—Peters. Miss 
Tirentham 2:6, 2:6. 

* 

Anglia—Írország 7:1 (Dublin). 
Lester—iScroope 4:6. 6:4, 6:3; Dávid—Mc. Guire 4:6, 

7:5. 6:4; Avory—Crouin 3:6. 6:3. 6:2; Ritchie—Mc. Weagh 
4:6, 7:5, 6:3; Lester, Avory—Mc. Guire. Scroope 7:5, 6:4; 
Lester, Avory—Crouin, Mc. Weagh 9:7. 7:5; Dávid, 
Ritchie—Orouin, Mc. Veagh 6:0, 3:6, 7:9; Dávid, Ritchie— 
Scroope, Mc. Guire 6:2, w. o. 

* 

Harvard-Vale—-Yorkshire 7:4 (Lorkshire). 
Bascombe—Smith 3:6, 1:6; Hoilloway—Banks 6:3, 6:4; 

A lévai verseny rész/vevői. 
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Breese—Chamberlain 7:5. 4:6. 6:1; Rvan—Harrison 2:6, 
6:2, 6:2: Hill—Burrows 6:2, 6:3; Tower—Francé 4:6. 4:6: 
Hill, Ingraham—Burrows, Burrows 9:7, 6:3; Hill. Ingra-
ham—Smith, Banks 6:1. 6:4; Breese. Holoway—Chamber-
lain, Harrison 0:6, 3:6; Ryan, Bascombe—Burrows. Bur-
rows 6:8. 6:4, 3:6: Rvan. Bascombe—Banks. Smith 6:4, 
1:6, 6:2. 

* 

Harvard-Yale—Lanoashire 7:2 (Blundellsands). 
Hill. Ingrahaan—Pevemont, Park 6:0. 8:6; Hill. Ingra-

ham—Radcliffe, OharMon 6:4, 6:4; Hill, Ingraham—Ire-
land. Baker 7:5. 7:5; Holloway, Breese—Pevemont. Park 
1:6. 6:3. 1:6; Holloway, Breese—Radcliffe, Charlton 8:10. 
4:6: Holloway, Breese—Ireland. Baker 3:6, 6:0, 6:4. 

* 

Lancashire-Cheshire—Harvard-Yale 9:6 (Manchester). 
Crea—Breese 1:6, 4:6; Woosnam—Rvan 6:3. 7:5; 

Wedd—Hill 1:6, 2:6: Pyemont—Bascombe" 6:3. 4:6. 6:1; 
Hollins—Ingraham 6:1. 4:6. 6:1; Antrobus—Hollowav 
6:3, 5:7, 6:2; Pvemont. Wedd—Ryan, Bascombe 6:8, 4:6; 
Pvemont. Wedd—Hollowav, Breese 4:6, 7:5. 7:5: Pve-
mont, Wedd—Hill, Ingraham 7:5. 6:1; Hollins, Antrobus— 
Hill, Ingraham 0:6. 8:6. 3:6: Hollins, Antrobus—Ryan, 
Bascombe 3:6, 2:6; Hollins. Antrobus—Hollowav. Breese 
w. o.; Radcliffe, Woosnam—Hollowav, Breese 7:5. 7:5; 
Radcliffe, Woosmann—Hill. Ingraham 2:6, 3:6: Radcliffe, 
Woosnam—Ryan. Bascombe 6:1, 6:2. 

* 

Welsh (Newport) bajnokságainak végeredményei: 
Férfi egyes: Satoh—Williams 6:4. 6:3, 6:1. — Női 

egves: Miss Hemmant—Miss Morfev 6:3, 5:7. 6:3. — Férfi 
páros: Satoh. Takasu—Nuthall, Tuckett 6:3, 10:8. — Ve-
gves páros: Satoh. Miss Hemmant—-Williams, Mrs. Dyson 
3:6. 6:2, 6:2. 

* 

Dél-Afrika—Skócia 9:1 (Pollokshields). 
Kirbv—Collins 6:0. 6:3; Kirby—J. G. Collins 6:3, 6:2; 

Ravmond—J. G. Collins 8:6. 4:6. 6:3; Raymond—Collins 
6:1? 6:1: Harris—Graig 6:3. 6:3; Farquarshon—Hill 6:2, 
6:3; Kirbv, Farquarshon—Collins, W. A. R. Collins 6:4, 
6:8, 8:6; Kirbv. Farquarshon—Hill, Oraig 6:2. 6:4; Rav-
mond, Harris—Hill, Craig 6:2, 6:4; Ravmond, Harris— 
Collins. Collins 6:8, 6:4, 3:6. 

* 

Le Touquet (Fronciaország) fürdő bajnokságainak vég-
eredményei: 

Férfi egves: Bemard—Boussus 8:6. 6:2 6:4; Bernard-
nak az elődöntőben Shields szkreccsel elutazás miatt. 
A női egyest Mme Mathieu nyerte Sign. Valerio ellen 
6:3. 6:2: Mme Mathieu az elődöntőben Frl. Rostot győzi 
<le 6:4 5:7, 6:3-ra, míg Sign. Valerio Mlle Adamoffot 6:0, 
3:6. 6:4-re. A férfi párost Cochet-val szintén Bemard 
nyeri Rogers, del Castillo pár ellen 6:4. 6:4, 7:5-re, 

BELFÖLDI HÍREK. 

A Pápai Sport Club versenye. 
Augusz-tus 14—16-án kezdődtek és a közbejött eső 

miatt 20-án fejeződtek be Pápa város 1231. évi tennisz-
bajnokságai a PSE tenniszszakosztályának kitűnő ren-
dezésében. A versenyen az összes helyi versenyzőkön kí-
vül Győr és Szombathely legjobbjai vettek részt. A ver-
senyen különösen a PSE versenyzői szerepeltek nagyon 
szépen, amennyiben öt bajnokság körül otthontartottak, 
azonkívül rengeteg helyezés értek el. A győri verseny-
zők közül Lippay Ili, Bakács László és Sámson László, 
a szombathelyiek közül Horváth György és Ungár Ist-
ván játszottak jól. A bajnoki számok győztesei tisztelet-
díjakat, a helyezettek szép plakettokat kaptak. Rész-
letes eredmények: 

Férfi egyes bajnok Barcsv PSE. 2. língár SzSE. 3. Ba-
kács GyTE, Horváth SzSE.' Döntő: 0:6. 7:5, 6:2, 7:5. 

Női egyes bajnok Merclné PSE. 2. Lippar Ili GyTE, 
з. Török Juci PSE. Tinner Erzsi GyTE. Döntő: 6:2," 6:3. 

Férfi páros bajnok Horváth. Ungár SzSE, 2. Doczklik. 
Sámson GyTE, 3. Kolbe dr.. Süle PSE. Grünbaum. Pol-
lák PFC. Döntő: 6:4, 6:4, 6:1. 

Vegyes páros bajnok Barcsy. Merglné PSE, 2. Kovács. 
Kolbe Ilus PSE. 3. Bakacs. Lippav Ili GyTE, Horváth. 
Török Juci SzSE—PSE. Döntő: 6:2, 3:6, 6:3. 

Női páros bajnok Lippay Ili, Timmer Erzsi GyTE. 
Merglné, Török Juci PSE. Döntő: 6:0, 6:4. 

Itt említem meg, hogy egyesületem idém mindent meg-
tesz, hogy városunkban a tenniszsport fejlődését bizto-
sítsa s evégből az idén már hat klubközi mérkőzést ren-
dezett, melyek eredményeit az alábbiakban közlöm: 

Május 21. PSE—Kőszegi SE 5:2 Kőszegen. 
Június 4. Szombathelyi SE—PSE 5:2 Pápán. 
Június 14. PSE—Kőszegi SE 6:5 Pápán. 
Június 21. PSE—Pápai FC 8:3 Pápán. 
Jllius 26. Győri TE—PSE 7:4 Pápán. 
Augusztus 9. Győri TE—PSE 9:2 Győrben. 

Szeptember 8-án Kőszeggel, 13-án pedig Körmenddel 
játszunk városközi mérkőzést a dunántúli kerület áltat 
kiírt Jurisich Miklós serlegért, 

Horváth Andoi. 
* 

Helyreigazítás. Múltkori számunkban a Balatonföldvári 
versennyel kapcsolatosan sajnálatosan téves eredmény 
került, mely elkerülte figyelmünket. 

A férfi egyes Balatonbajnokság döntőjének eredménye 
и. i. nem mint írtuk Haberl (Ausztria) győzelmét ered-
ményezte, hanem a versenyt Bálás Iván (MAC) nyerte, 
aki egy délután egymás után verte Straub Eleket 
(BEAC) majd egész rövid pihenés után Haberlt is meg-
adásra kényszerítette. Győzelme így kétszeresen értékes, 
emellett játéka egyike volt legjobb játékának, amelyet 
valaha produkált. 

* 

A Pécsi Athletikai Club házibajnokságainak végered-
ményei: 

Férfi egyes: 1. Gaál. 2. Dulánszky. 3. Zeigler és Pál-
f fy . — Női egves: 1. Dulánszkyné. 2. Paikáné. 3. Erdélyi 
és Cziráky. — Férfi páros: 1. Dulánszky, Ziegler. 2. Pál-
f fv, Debreszay. 3. Gaál, dr. Vásárhelyi és Brucktier. 
Weisz. — Vegyes páros: 1. Dulánszky házaspár. 2. Her-
furt, Cseresznyés E. 3. Dr. Hámory, Cziráky és Debreezy, 
Zalmsz M. — Női páros: 1. Dulánszk, Cseresznyés E. 2. 
Paikáné. Czriáky. 

* 

A Földművelésügyi Minisztérium SE háziversenyének 
végeredményei: 

Férfi egyes: 1. Majzon. 2. Gyursánszky. 3. Janicsek 
és dr. Moldován. — Női egves: 1. Csentcz. 2. Harmati. 
3. Horn és Tessénvi. — Férfi páros: 1. Majzon, Ecserl. 
2. Janicsek. dr. Moldován. — Női páros: 1. Majzonué, 
Csemcz. 2. Horn, Nóvák. — Vegyes páros: 1. Majzon 
házaspár. 2. Gyursánszky, Unger. 3. Janicsek. Horn és 
Ecseri. Harmati. 

* 

Polgári Lövész Egylet, Abonv bajnokságainak vég-
eredményei: 

Férfi egyes: Thalv Kálmán. — Férfi páros: Adorján, 
Thalv. — Női egves: Csliilag. — Vegyes páros: V. Ho-
monnay és neje. 

* 

Kaposvári TSE—Kaposvári Remény SC 8:4. 
Férfi egyes: Majer dr.—Szegedi 6:0. 6:1; Rieger— 

Chriszt 6:3, 7:5; Maár—Kalocsa 6:3. 6:0: Csajági—Páhi 
6:2, 2:6. 6:2; Hanvi—Köpe 5:7. 2:6. — Női egyes: Ma-
jer—Német 4:6, 9:7, 6:2; Váfli—Hegyi 6:2. 4:6, 6:0. — 
Vegves páros: Majer, Csajági—Szegedi. Németh 5:7, 
11:13; Hányi, Váli—Chriszt, Hegyi 6:2, 7:5. — Férfi pá-
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roa: Maár, Rieger—Szegedi, Chrsizt 3:6. 3:6. — Női pá-
ros: Majer, Váli—Németh, Hegyi 1:6, 6:3, 6:2. 

* 

Lipótvárosi SE—Váci SE 6:4. 
Férfi egyes: Lovesányi—dr. Szijjártó 6:1, 7:5, 6:1; 

Héber—Tihanyi 6:4, 6:8,' 7:5, 8:6; Beszterczey—Prohász-
ka 6:0. 6:3; Murányi—Szentgyörgyi 3:6, 3:6: Nagel— 
Thurv 2:6, 1:6. — Férfi páros: Lovesányi, Héber—dr. 
Szijjártó, Tihanyi 9:11. 6:1. 6:2; Beszterczey, Nagel—dr. 
Gsomor, Szentgyörgyi 6:4, 3:6, 6:1; Beszterczey. Nagel— 
Thury. Prohász'ka 6:3, 6:2; Beszterczey, Nagel—Szent-
györgyi. Prohászka 4:6. 3:6; Nageil. Görög—dr. Szijjártó. 
Speidí 5:7 4:6. 

Weidenhofferné és Bárczy Emese. 

Az Ungvári Athlétikai Olub versenyének végeredmé-
nyei: 

Férfi egyes: 1. Friedrcih. 2. Drjetomszky. 3. Báró Vay 
és gróf Nemes V. — Női egyes: 1. Sternné. 2. Branden-
burgné. 3. Bokorné és Wiedenhof férné, — Férfi páros: 
1. Drjetomszky, Friedrich. 2. Báró Vay, gróf Nemes. 
3. Csongár. Hankovich és dr. Kertész, Kálmán. — Ve-
gyes páros: 1. Drjetomszky, Bokorné. 2. Friedrich. Bran-
denburgné. 3. Gróf Nemes. YViedenhofferné és br. Vay, 
Barkász. — Női páros: 1. Sternné, YViedenhofferné. 2. 
Bokorné, Braudenburgné. 3. Grosz. Halmy és Barkász, 
Böhm. 

A fenti versenyszámok Kárpátalja bajnokságaiért 
folytak, míg az alábbiak Ungvár város bajnokságaiért: 

Férfi egyes: 1. Br. Vay. 2. Gr. Nemes. 3. Csongár és 
dr. Horeis. — Női egyes: 1. Sternné. 2. Grosz. 3. Bar-
kász és Böhm. — Férfi páros: 1. Br. Vay, gr. Nemes. 
2. Dr. Horeis, Kási. 3. Csongár. Hankovics és Vanyek. 
Kontrakovics. — Vegyes páros: 1. Gr. Nemes. Sternne. 
2. Br. Vay, Barkász. 3.'Dr. Kertész. Halrnv és Sajó, Lend-
vainé. 

* 

Pestújhelyi SE—Kispesti AC 8:2. 
Férfi egyes: Kolletich—Wölzl 6:1, 6:2; Mátéffy—Stei-

metz 4:6, 6:3, 2:6; dr. Antal—Olen 6:2. 6:4. — Női egyes: 
Köpeczy—Steimetz 6:2. 6:3: dr. Antalné—Solymossyne 
6:0, 6:1. — Férfi páros: Kolletich, Bruck—Wölzl. Oláh 
6:2, 6:2; Mátéffy, dr. Antal—Kiss. Szutrily 7:5. 1:6. 6:1. 
— Vegyes páros: Kolletich. dr. Antalné—Wölzl, Dröch-
ilich 3:6. 6:3, 6:4: Mátéffy, I'ongorné—Steimetz, Steimetz 
6:4. 4:6. 6:1. — Női páros: Köpeczy, Pongorné—Steimetz. 
Dröehlich 6:4, 6:4. 

* 

Postás SE—Sashalmi TC 4:4. 
Gruber—Szigethv 6:0. 2:6; Németh—Géczy 6:3, 4:6, 8:6; 

v. dr. Derecskev—Géczv Z. 4:6. 6:4. 2:6; Flesch—Riineg 
6:8. 6:1. 6:8: Krupczer—Vaczula 6:3. 6:0; Kiss—Ifkovics 

A TENNISZ ÉS GOLF 
novellapöluAzoMnak eredménye: 
Lapunk karácsonyi számában hirdetett novella pályá-

zatunkra tíz pályamű érkezett be. A pályamüvek közül 
a zsűri a ..Best of Three" címűt íeélte legjobbnak. A no-
vellát lapunk 10. és 11—12. számában le is közöltük. 

Anyertes pályamű szerzője dr. Várady Miklós a Szö-
vetség érdemes tanácstagja, kinek a dijat egy „Kehrling'' 
versenyütőt kiadtuk. 

6:1, 6:1; Krupiczer. Kiss—Szigeti. Ifkovics 6:4, 4:6. 2:6; 
Németh. Flesch—Vaczula, Rimeg 6:2. 6:3; Krupiczer, 
Gruber—Géczy testv. 4:6, 15:13. 

Gyöngyös—-Pásztó 4:3. 
A városok közötti mérkőzés végeredményei: Férfi 

egyes: Russ—dr. Tóth 7:9. 6:3. 6:3; Kertész—gr. Alrna-
ssy 1:6. 6:2, 4:6; Jellinek—Braun 2:6, 6:2, 6:1. — Női 
egyes: Grosz—dr. Bartáné 6:4. 6:2; Jonap—Ertseyné 8:fi. 
6:2. — Férfi páros: Jellinek. Kertész—gr. Almássy, dr. 
Tóth 6:8. 5:7. — Vegyes páros: Drexler, Jónap—Braun, 
Ertseyné 8:10. 6:3, 2:6. 

* 

A szolnoki Tisza Eevezös Egylet július hó 10—12. nap-
jain tartotta idei kerületi versenyét. A versenyen a ti-
szántúli ikerület legjobbjai vettek részt, így a verseny 
szép küzdelmet nyújtott. A verseny szenzációja az volt. 
hogy a TEE fiatal játékosa Mocsárv Dénes, a férfi egyes-
ben megverte br. Vay Miklóst, akin meglátszott, hogy a 
képviselőválasztások következtében nem rendelkezett 
kellő tréninggel. Eredmények: 

Férfi egyes 16 induló. Elődöntő: gr. Nemes Vince— 
Mocsárv D. 6:3, 6:1; Romek Béla—Farkas Andor w. o. 
Döntő: "gr. Nemes Vince—Romek B. 6:2, 7:5, 6:2. 

Női egyes 7 induló. Elődöntő: Sternné—Dömötör B. 
7:5. 6:1: Kockáné—Fé,nyesné 3:6. 6:4. 6:3. Döntő: Stern-
né—Koczkáné 6:0, 6:2.' 

Férfi páros 8 induló. Elődöntő: Romek, gr. Nemes V.— 
Leitner. Frank 6:3. 2:6, 6:2; br. Vay, Farkas—gr. Nemes 
J., Mocsárv 8:6, 6:2, 8:6. Döntő: Romek. gr. Nemes—br. 
Vay, Farkas 6:2. 6:1. 6:1. 

Vegves páros 7 induló. Elődöntő: br. Vay. Dömötör 
E.—Nadányi. Sternné 6:3. 6:3: Romek, Koczkáné—Mo-
csáry, Fényesné 6:0, 6:3. Döntő: br. Vay. Dömötör—Ro-
mek! Koczkáné 6:4. 6:1. 

Ifjúsági egyes 8 induló. Elődöntő: Romek—Frank 6:0, 
6:1; gr. Nemes V.—gr. Nemes J. w. o. Döntő: Romek— 
gr. Nemes Vince w. o. 

* 

A második lillafüredi verseny szeptember 8-ikán ve-
szi kezdetét. A verseny nagysikerűnek Ígérkezik. A 
fürdő igazgatósága átitatva a sport szeretetétől, még 
két pllyát építtetett, ugy hogy ezévben már ez maga 
is garantálja sportbéli sikerét. 

A számos érdeklődésből következtetve, ez évben is 
számos versenyzőnk keresi fel a versenyt, ami igy leg-
jobb uton van, hogy legnépszerűbb versenye legyen a 
magyar tenniszéletnek. 

A versenyt, mint tavaly, bridge, piug-pong verseny és 
bál egészíti ki. 

HIRDETÉSEKET FELVESZ 
T E L . : 381-12 

llRDETÉSI OSZTÁLYUNK 
B U D A P E S T , VI., A N D R Á S S Y - U T 54 

OROS HIRDETŐ. 
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M A G Y A R 
ATHLETIKAI 

CLUB • MARGITSZIGET 

M A G Y A R O R S Z A G 

N E M Z E T K Ö Z I 

TENNISZ 
BAJNOKSÁGAI 

1931. szeptember hó 2—10=ig 
naponta délután 3 órától a 
margitszigeti center courton 

R é s z i v e s z n e k : Auszt r ia , Argent ína , C s e h s z l o v á k i a , F r anc i a -
ország, Japán, Jugosz láv ia , N é m e t o r s z á g , R o m á n i a , Svá j c , 
S p a n y o l o r s z á g stb. l e g j o b b j á tékosa i és K c h r l i ü ^ 
Bélával a z é l e n a z ö s s z e s m a g y a r v e r s e n y z ő k . 

Hely árak: Bér le t j egy az összes na= 
pókra P 10'— Napi jegy P 2 ' - Napi-
jegy a döntők napján P 4"-, 2 ' - és 1 ' -

Jegyek elővételben a Kertész és Weszely cégnél (Váci=utca 9.) kaphatók 
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MUNKASTATISZTIKA. 
Rovatvezetői SZEMETI BÉLA. Tel.: 338 -35. 

Pontverseny éllésa egyénenként és egyesületenként 
1931. augusztus 31-ig. (UTE, SzKE. BBTE, FTC, OTE. 
Dunántuli, Alföldi. Pestvidéki kerületi bajnokság. Bala-
tonföldvár. BSE, MTK, KYC. BSzKRT SE. GyAC. PAC, 
KTSE versenyének eredményei alapján.) 

Urak: 

1. Kehrling MAC - — 138 pont 
2. Gabrovitz MAC 109 „ 
3. gr. Zichy MAC 87 , 
4. Bánó L. BBTE 70 „ 
5. Straub J. BEAC 50 „ 
6. Székely BEAC 50 » 
7. Balázs I. MAC - 47 „ 
8. Bikár BBTE 47 „ 
9. Friedrich MAFC 34 . 

10. László SzSE 33 , 
11. Radicke BBTE 33 „ 
12. Ferenczy MAFC — — — — 28 „ 
13. Straub E. BEAC - ... 28 „ 
14. Rónay MLTC 26 „ 
15. Kleiszner ATE 25 „ 
16. Vadász MTK 25 „ 
17. Kirchner MAFC - - 24 „ 
18. Weisz L. UTE 22 „ 
19. Dr. Csermák KEAC 19 „ 
20. Majoros MTK 17 „ 
21. Nikolich MAFC 17 . 
22. Krepuska MAC 16 „ 
23. Hubert L. BBTE 13 „ 
24. Mauthner MAC 13 . 
25. gr. Nemes V. SzTEE - - 13 „ 
26. Dr. Pétery MAC - 12 . 
27. Kirchmayr MAC 12 . 
28. Pfaff BSzKRT 12 „ 
29. Heinrich A. BBTE 12 , 
30. Szombathelyi OTE 12 „ 
31. Dávidházy SzSE 12 , 
32. Varga L. BLKE - 12 „ 
33. ifj. Issekutz BBTE 12 „ 
34. Darás NZTE 11 » 
35. Drjetomszky MAC 10 „ 
36. Bittera NZTE 10 „ 
37. Dr. Szolnoky BEAC 10 „ 
38. Adler MTK - - 9 . 
39. Szemeti BSzKRT - 9 „ 
40. Halter MAC 9 . 
41. Dr. Jacoby BBTE 8 „ 
42. Pethő KTSE 8 „ 
43. Dr. Pleskó MOVE t — 8 „ 
44. Fischer BBTE 7 „ 
45. Battlay BSE 7 „ 
46. Fehér UTE 7 . 
47. Fiala OTE - - 7 „ 
48. Dr. Herzum MLTC 7 „ 
49. Steinmetz KAC — — _ — 7 » 

50. Petry RLTC 
51. Bánó Gy- MAC - „ 
52. Kövér BSE 
53. Fazekas BBTE 
54. Hesp ATE 
55. Kerner OTE 
56. Bleyer RUE ... 
57. Kolletich PSC 
58. Gál PAC 
59. Dr. Tóth BBTE 
60. Dzurik KEAC 
61. Bruck PSC 
62. Vészi 111. ker 
63. Leiner UTE 
64. Kiss K. UTE -
65. Zsoldos F IC 
66. Strasser MLTC 
67. Demkó V. BSE 
68. Székely UTE 
69. Schlésinger UTE 
70. Hoffmann NZTE -
71. Civin SzAK 
72. Horváth L. SzAK -
73. Novobatzky SzTE ... 
74. Lang PSC --
75. Jónás MTK 
76. Br. Vay DEAC - -
77. Dulánszky PAC 
78. Várady Szabó MAC 
79. Hándler III. ker 
80. Lakner BEAC — -
81. Kádár SzTE -
82. Jancs OTE 
83. Silbersdorf BLKE -
84. Dr. Csonth GyAC -
85. Polyánszky BEAC -
86. Hardy Dreher MAC — 
87. Ritscher FTC 
88 Della Donna BSE — 
89. Demkó E. BSE 
90. Berger III. ker 
91. Gr. Széchenyi GMTC 
92. Arató BBTE 
93. Dr. Kiss BBTE 
94. Papp BBTE _ 
95. Kaffán RAC ... 
96. Dr. Hegyi RAC 
97. Hubert BBTE 
98. Dr. Balázs BEAC -
99. Riedt KAC 

100. Kluger PSC 
101. Gonda PSC 
102. Schramek BSE 
103. Molnár MTK 
104. Gyarmathy MAFC ... 
105. Janczer MLTC 
106. Makróy MTK - -
107. Szentgály GMTC 
108. Kedves A 
109. Gurek KYC 
110. Párducz ATE 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
-1 
4 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

pont 
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111. Faragó MAC 
112. Fleischmann GyAK 
113. Jellinek GyAK 
114. Mayer KTSE 
115. Németh KTSE 
116. Mahr KTSE - ... - ... 
117. Rieger KTSE 

Hölgyek: 

1. Sárkány Lili MAC - 80 pont 
2. Bokorné MAC 70 » 
3. Baumgarten UTE 68 
4. Wienerné FTC — — 67 „ 
5. Schréderné BLKE 42 n 
6. G Baitlrock L MAC 40 „ 
7. Sternné BTVC - 31 n 
8. Balla M. BBTE 31 » 

9. Tevelyné KTSE ... - 29 w 
10. Tihanyiné FTC 25 v 
11. Brandenburgné BLKE 22 „ 
12. Ritscherné FTC 22 n 
13. Jankovich M. MAC 22 „ 
14. br. Pirelné BBTE 21 H 
15. Demkó E. BSE 20 n 
16. Gschwindt E. FTC — 18 » 

17. Szentgyörgyiné KEAC 18 „ 
18. Récsey R. NTE 15 » 

19. Markoviciné MTK 15 n 

20. Surgolh Erzsébet KTSE 13 n 

21. gr. Szapáry G. MAC 12 n 

22. Lachmanné MAC - 12 „ 
23. Jendrassyk BEAC 12 „ 
24. Párduczné ATE 12 n 

25. Mentovics G. UNIÓ 12 n 
26. Tólh A. MLTC _ 12 ff 
27. Vargáné OTE - — - 11 „ 
28. Gözsy Irén GMTC 11 n 

29. Kisfaludy I. BBTE ... 9 » 

30. Inándyné BLKE - 9 „ 
31. Dr. Oberschall M. MAC ... 9 „ 
32. Lates Csilla BEAC 8 „ 
33. Deutsch M. MTK 8 n 
34. Dr. Csonthné GyAC 7 n 
35. Madarászné FTC 7 n 
36. Bozzai Emiké KTSE 7 „ 
37. Filátz M. BSE 6 n 
38. Surgothné K I SE 6 „ 
39. br. Schell M. GyAK 6 n 

40. Pilisi Baba KYC - 6 n 

41. Medveczky Sári BEAC 6 „ 
42. Havasy Zs. UTE 5 
43. Sass M. KEAC - - 5 n 

44. Horválhné SzSE — — — 5 n 
45. Táby K- RUE 5 n 
46. gr. Széchenyi H. GMTC 5 n 

47. Dénes M. MTK 3 n 
48. Tassyné BSE 3 >* 

49. Kégl M. SzKE ... _ ... 3 n 
50. Kégl I. SzKE _ ... 3 n 

51. Récsey M. NTE ... _ 
52. Bozsikné BSE 
53. Hellebrontné MAC -
54. Tóth M. SzKE 
55. Gál M. SzAK 
56. Makóné NZTE 
57. Fülöp Márta ZMSE — 
58. Köpeczy PSC 
59. Hertelendy MAC 
60. Br. Reichlin Éva GyAK -
61. Dömötörné PAC — — — 
62- Dulánszk>né PAC 
63. Pintér Zs. III. ker 
64. Ortnerné UTE ... ... 
65 Kissné KEAC 
66. Baloghné MLTC -
67. Engelné BSE — 
68. Schummer A. BEAC 
69. Antalné PSC 
70. Sukei KTSE -
71. Buttler KTSE 

Egyesületek : 

I. 

1 MAC -
2. BBTE ~ 
3. BEAC --
4. FTC 
5. UTE 
6. MAFC ... 
7. BLKE -
8 MTK -
9. KTSE -

10 BSE 
11. MLTC -
12. SzSE 
13. KEAC -
14 ATE -
15. OTE 
16. BTVC — 
17. NZTE ... 
'8 B S z K R T -
19. GMTC -
20. NTE - ... 
21. PSC 
22. SzTEE ... 
23. UNIÓ -
24. PAC 
25. GyAK ... 
26. RUE 
27. 111. ker. ... 
28. GyAC ... 
29. KAC - ... 
30. SzAK ... 
31. MOVE ... 
32. SzKE ... 
33. KYC 
34. RLTC ... 
35. SzTE ... 
36. DEAC ... 
37. RAC - -
38. ZMSE -
39. PEAC - -

4-+ 

+ + 

464 
217 
143 

5 
43 

104 
14 
56 
12 
21 
37 
45 + 
23 
32 + 
27 + 
0 

24 
21 
3 
0 

14 
13 
0 
8 
2 
5 
8 
2 
8 
6 
8 
0 
1 
6 
5 
3 
2 
2 
1 + 

+ 13 = 

+ 24 = 

+ + + + + 

11. 
249 
61 
27 

139 
74 
0 

73 
26 
57 
32 
13 
5 

24 
12 
11 
31 

2 
0 

16 
18 
3 
0 

12 
4 
8 
5 
1 
7 
0 
2 
0 
8 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 = 

713 pont 
278 . 
170 , 
144 , 
117 „ 
104 _ 
87 . 
82 . 
69 . 
53 „ 
50 , 
50 „ 
47 , 
44 
38 . 
31 , 
26 , 
21 . 
19 . 
18 „ 
17 . 
13 „ 
12 . 
12 » 
10 „ 
10 „ 
9 , 
9 „ 
8 , 

• 8 » 

8 . 
8 . 
7 -
6 „ 
5 . 
3 . 
2 . 
2 , 
1 . 

F E L E L Ó S S Z E R K E S Z T Ő É S K I A D Ó T U L A J D O N O S 

K E H R L I N G B É L A . 
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Revelation 
G o l f 
A Z A N G O L 

P A R K B A N 
A LEGÚJABB AMERI-
KAI JÁTÉK, MELY MIN-
DENKI ÁLTAL AZON= 
NAL ELSAJÁTÍTHATÓ. 

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 -40. 

E R D E K E S • E G E S Z S E G E S 

S Z Ó R A K O Z T A T Ó • S P O R T 
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TENNISZ 
HUROZÁS 

ATLÉTIKA 
SPORT= ÉS UCCAI CIPŐK 

KERTESZ ES WESZELV 
IV., VÁCIM. 9 

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

TOCH 
MANO 
B U D A P E S T , IV., 
VÁROSHÁZ=U. 16. 

Saját műhely. Egyesületek ked-
vezményben részesülnek. 

1 
S P O R T P Á L Y Á K 
TENNISZPÁLYÁK ÉS UTAK 
= ÉPÍTÉSÉT, JAVÍTÁSÁT VÁLLALJUK 

SZÁLLÍTUNK 
legjutányosabb feltételek mellel. speciális kötőanyaggal kevert 

VÖRÖS SALAKOT, 
ienniszpályákhoz és utakhoz. 

FEKETE SALAKOT 
fuvardijmegtérités ellenében szállítunk futtballpályákrü és fel-
töltésekre. — A MAC. BSzKRT. BSE. BEAC, BLKE stb. 
szállítója 

HAZAI Ú T É P Í T Ő ÉS S A L A K T E R M E L Ö 
VÁLLALAT B U D A P E S T , N Á D O R . U . 6 

TELEFON • A U T O M A T A 813-96. 

Egyesült Kő-, Könyvnyomda. Könyv- és Lapkiadó Rt. V., Tátra-utca 4. Telefon : 224—07. — Felelős Somogyi L. Pál. 




