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mai műsora

(Városi Színház)

Fél ll-k o r : BSzKBT—BVSG.
12-kor: FTC—BTK.
.Pontoz: Kibarcgyk lengyel,

Csöpp (Kassa) és llille r (Sze
ged). Az első mérkőzést Károlyi 
és Spitzef, a másodikat Tokaji -és 
Nagy felváltva vezeti.

A torinói olasz-magyar teniszm érkőzés 
szom bati számát, a párost elvesztettük

20 fokos hideg volt Ujveibászon 
s a Ferencváros 48 ómi utazás
után állt ki

F eiencváros—Dulcis 
4:0 (0:0)
Az L félidőben fáradtan, szünet 
után lendületesebben játszottak 
a zöld-fehérek
G ó llö v ő ; Sáros! d r,, Kiszely, Kiszely, Sáros! d r.
Péntek d é le lő tt helyett csak este érkezett
a Ferencváros U jverbászra

újverbiisz, január 13.
Kalandos utazás után érkezett 

meg pénteken este hét órakor Ujver- 
bászra a Ferencváros csapata.

A  Balkánon végig hatalmas hóvi
harok dühöngtek s a gyorsvonat is 
nem egyszer elakadt. Belgrádban 
így azután lekéstek a csatlakozást s 
délelőtt helyett csak este érkezett 
meg a csapat ide.
, A  negyvenriyöícórás út alaposan 
összetörte a társaságot, pedig háló
kocsin utaztak a fiúk.

IJjverbászcn meleg -fogadtatásban 
volt. része a zöld-fehér gárdának. Az 
összetöri játékosok azonban siettek 
a szállodába s nagy sietés közben 
Sárosi dr.-t az állomáson felejtették. 
Jó negyedóráig bolyongott Sárosi dr! 
a városban, míg egy futballbarát 
szánkón a többiek után vitte.

Szombaton reggel a hőmérő alapo- 
1 sán megijesztette a ferencvárosiakat 
és a helybelieket is. Húsz fokot mu
tatott a null fok alatt! Szerencsére 
délelőtt kissé enyhült az idő.

Délelőtt, nagy búcsűjárás volt a 
Ferencváros tanyáján. A  játékosok 
alig győzték adni az. autogramokat. 
Egy nagybajuszű bácsi mindenáron 
eg’y  ötliteres borral teli fonottüveget 
akart Sárosi Béla nyakába akasz
tani, Sárosi Béla azonban ezt nem 
fogadhatta el. (Más ferencvárosi já
tékossal esetleg nagyobb szerencséje 
lett volna a bácsinak...)

Tizenegy órakor ebédelt a Ferenc- 
S J atar  sétát tettek a fiúk s 
A iiide^ e3||ár-kez.dödött a mérkőzés, 
■mié v v t  lenere is közel kétezer né- 
Zoje VOit a Mérkőzésnek.

KfjfJSS!? Ouícis-góllal 
Kezdődik a m érkőzés

“ “ *^ar»Mfcveásétö
p«encvIros p  , 1  ? két csaPat:

Szoyka dr . ' f rahnkaK — Polgár, 
Lázár ti-. -‘ "m eri, Sárosi III., 
Kiszely, OyetvoA JaJeab’ Sárosi dr,

Duicisz:
SSÍICS —  Ménesi, Dra-
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Magyarország 
ma Korcsolyázó 
KaínoKsága

sza&adkorcso:yazas
J e S y e k  I —  p _ 3 _ _  p

gin — Finta, Longaver, Polivás II. 
—  Lakics, Pál, Rapp, Gömöri, Jan- 
jekovics.

■ Az első veszélyes támadást a Dul
cisz vezeti s a 3. percben már nagy 
védést kell Pálinkásnak bemutat
nia.. Kezdetben a ferencvárosiak elég 
bizonytalanul mozognak, zavarja 
őket a pálya feltűnő kis mérete. 
Komoly akciót szinte nem is látni 
hosszú ideig, Az elsó negyedóra után 
kezdenek belejönni a zöld-fehérek 
s Kiszely egymásután eregeti a lö
véseket az újyerbászi kapura. Az. 
irányzók azonban legtöbbször rossz.

A  labda Igen könnyű s erre is pa
naszkodnak a pestiek. A  ferencvárosi 
balszárny mindig veszélyes, ha lab
dát kap, de ez elég ritkán történik 
meg.

Szünetben néhány cserét hatá
roznak el. A  Ferencváros jobbfede
zete Pósa, jobbösszekötője meg 
Horváth 11 . ieSZ. A  Dulcisba Rapp 
helyett a topolyai Demus áll be.

Lendületesebb lesz 
a Ferencváros

, A  ^időben lényegesen job- 
f,aa játszanak a zöld-fehérek, jffilén- 
kebb, lendületesebb ez a játék a 
48 órás út már nem látszik annyi
ra a játékosokon. Szép akciókat 
vezet a Ferencváros, szögletet is 
ér e1, de a l0 ‘ Percben majdnem 
golt kap. Ekkor a Dulcis támad 
Szoyka hibáz és csak «  kapufa 
menti a zöld-fehéreket. A  vissza
pattanó labdát Pósa szögletre vág
ja. A  14. percben viszont a Ferenc
város ér el szögletet. A jól játszó 
Gyetvai küldi be a labdát és Sá
rosi dr. élesen fejel a kapuba. 1.0.

Eddig a Dulcis még valamennyi
re bírta az iramot, de most lassan 
visszaesik. Egy-két támadást még 
vezet, de a zöld-fehérek védelme 
résen van. A  22. percben Sárosi dr 
szép labdát ad Gyetvainak, az 
gyorsan küldi vissza s a középre 
húzódott Kiszely 16 méterről a fel
ső sarokba bombáz. 2:0.

Most már összeroppan a Dulcis 
a Ferencváros játéka nagyon tet
szetős. A 30. percben Gyetvai el
fut, beadását Kiszely a hálóba fe
jeli. 3:0.

A  Ferencváros szögletet ér el, de 
Suhai rosszul lő. A  44. percben 
Gyetvai elcsíp egy kifelé tartó 
labdát, beadja és Sárosi dr. fordu
lásból bevágja. 4:0.

Gyetvai
rem ekül Játszott

A nehéz talajon a a nagy hideg
ben & Ferencváros kielégítő játékot" 
lyujtott. Az I. félidőben még sehogysem 
boldogultak a zöld-fehérek. Ekkor 
nagyon látszott játékukon, hogy 48 órát 
ültek a vonaton.. Szünet után azonban 
valamennyire magára talált a Ferenc
város és azt nyújtotta, amit az itteniek 
várták tőle. A  Dulcis lelkes, küzdeni 
tudó ellenfélnek bizonyult,

(Folytatás m 2-ik oldalon}.

A z  i d é n  i s  l e s z  K K ,
de csak márciusban dől el, 
hegy milyen rendszer 
szerint
Húsvétkor Berlinben lesz a német—magyar 
mérkőzés -  Szeptember 29-én Budapesten 
a magyar—jugoszláv

Megalapította a Duna Kupát
Magyarország, Jugoszlávia és Románia

Zászlódíszben fogadta az ’ MLSz 
épülete szombaton délelőtt a nagy 
nemzetközi értekezlet, résztvevőit,. 
A. vendéglátó Magyarországon kí
vül hat nemzet képviselői tették 
eleget az MLSz meghívásának és a 
háború folytán nehéz -helyzetbe ju
tott némzetközi sportérintkezés 
ügyén segítendő, leültek a vadász
utcai zöldasztal köré.

A  következő külföldi kiküldöttek 
jelentek meg a nemzetközi értekez
leten: '

Németország: Linnemann.
Olaszország: Mauro, Goppola.
Csehmorva védnökség: Pelikán,

Gürtler dr.. Valousek, Tesar.
Svájc: Eicher.
Jugoszlávia: Popovics.
Románia: Juga dr.

B em elegítés"»»
Khloyber lovag, az MLSz ház

nagya fogadta a vendégeket a szö
vetség elnöki szobájában, ahol jó
fajta barackpálinka és borpárlat 
ellensúlyozta a cudar hideget.

A z MLSz egész vezérkara felvo
nult Gidófalvy Pál dr. miniszteri 
biztos vezetésével a vendégek üd
vözlésére.

Fél 12 óra tájban vonultak a 
vendégek és a vendéglátók a ta
nácskozó teremmé átalakított iro
dahelyiségbe, ahol a külföldi veze
tőkön kívül még a kővetkezők fog
laltak helyet a tárgyaló asztal kö
rül: vitéz Ginzery Dénes, Fábián
József, Gálffy Endre, Holló Zoltán, 
Vághy Kálmán, Tóth István, vitéz 
Kemenesy Sándor,

Az „előcsatározások" 
nem sok jóval kecseg
tetnek
A  délelőtti értkezlet 1 óráig tar

tott, akkor ebédelni mentek az ér
tekezlet résztvevői. A  tanácskozás 
bizalmas volt, arról délben még 
nem adtak ki semmiféle hivatalos 
közlést.

Annyit azonban megtudtunk, 
hogy főként a KK. problémájával 
foglalkoztak az első felszólalások. 
Már az első hozzászólásokból ki
derült, hogy elvben mindenki a KK 
megrendezése mellett van. Nagy 
érdeklődéssel várták Linnemann 
felszólalását, mert hiszen a német

SÍ, JÉGHOKI, 
KORCSOLYA
r u h á z a t  és i s i  i z e ?  el  és

S H O B O  ÉS P L Ö K L
sportérubázaibsn, V I., Vilmos császár, 
ó t  38. éa I V ,  V Acl-a . 40. szám .

álláspontról eddig senki' sem tu
dott semmit, márpedig a jövendő 
KK szempontjából nem lényegtelen, 
hogy vájjon német csapatok haj- 
landók-e . bekapcsolódni ebbe a küz
delembe? Hogy vájjon bécsi csapa
tok visszatérhetnek-e a számukra 
oly sók' dicsőséget .hozott KK  küz
dő porondjára?, Hogy a prágai 
csapatok szereplésének, nem lesz-e 
valami akadálya?

Linnemann felszólalása az ügy 
nagy szeretetéröl, egyben nagy dip
lomáciai készségről . tett tanúsá
got. Linnemann kijelentette, hogy 
a német labdarúgás szívesen kap
csolódnék be a K K  és általában a 
középeurópai vándordíjak küzdel
meibe. Ezen áz elvi kijelentésen 
túl azonban nem mehet, mert a 
részletek megtárgyalására nincs 
felhatalmazása. Szívesen hallgatja 
meg tehát a terveket, ezekről ott
hon jelentést tesz és azután leg
közelebb majd nyilatkozik a német 
szakhivatal.

A  másik felszólalás, amelyet 
Szintén nagy érdeklődéssel várt az 
egész értekezlet, Mauro-é, az olasz 
födelégátusé: volt. Mauro diplomá
ciában még túltett Linnéméi;nnon is. 
ö  is elvben a legnagyobb készséget 
jelentette be a KK-ban való rész
vételt illetőleg, aggodalmát terjesz
tette azonban élő azért, mért hi
szen a KK-nak pontosan megálla
pított alapszabályai vannak. Előbb 
ezek megváltoztatását kellene el
végezni, csak akkor lehetne áttérni 
az új tervek megvitatására. Hogy 
éppen a változott viszonyokhoz 
alkalmazkodó új rendszert akarják 
fesztelen beszélgetés során kiter
velni az értekezlet résztvevői és 
a z u t á n  kerülhet majd sor a 
szabályokba való öntésre, ezen át
siklott a nagy olasz sport-diplo
mata.

Ezen a vonalon tehát nem hozott 
még lényeges eredményt a délelőtti 
értekezlet.

„ig y e n e s b in 11 
a Délkeleteurópa Kupa
Amiben már eddig is komoly és 

érdemleges eredményt mutathat fel 
a budapesti nemzetközi értekezlet, 
az az új Délkeleteurópa Kupa fel
állítása, (Valami jó  nevet kellene 
kitalálni ennek a Kupának, mert 
így szörnyen hosszú a  neve.)

Az ú j küzdelem nyitva áll vala
mennyi dunai állam előtt, eddig már 
biztos Magyarország, Jugoszlávia és 
Románia részvétele. Abban is meg
állapodott ez a három ország, hogy 
az u t á n p ó t l á s  csapatával ren
dezik meg ezt az újszerű küzdelmet. 
A  három ország képviselői már ab
ban J» találkoztak, hogy *  Kupa

mérkőzéseit ' nem az illető ország 
fővárosában, hanem nagy vidéki 
sport gócpontokban fogják megren
dezni. Kiszivárgott hírek szerint az 
első’ ilyenhemtr'magyar-román talál
kozás színhelye Temesvár lesz.

Reméljük, hogy Olaszország és 
Németország- is -. csatlakozni . fog 
éhhez a vándordíjhoz és a Csehmor
va védnökség számára is megnyílik 
majd a csatlakozás lehetősége.

M egrend ezik  a KK -i, 
de csak m árciusban  
dö ntik  el, hogy hogyan
Ebéd után újra összeült az érte

kezlet és folytatta a KK  ügyében 
délelőtt megkezdett tárgyalásait. Mi
után elvileg az összes érdekelt aK K  
megrendezése mellett nyilatkozott, 
áttértek a részletek megtárgyalásá
ra. Itt már több nehézség merült 
fel. Az olaszok húzódoznak attól a 
rendszertől, amely beleviszi a forró 
nyárba a K K  mérkőzéseket. Goppola 
elmondta, hogy az olasz labdarúgó 
vezérek már régóta törik a fejüket 
újabb rendszer kidolgozásában. így  
merült fel az az ötlet, hogy hárem 
városban rendeznék meg —  évenként 
váltakozóah —  a K K  mérkőzéseit, 
úgy, hogy először négy-négy csapa
tot vonnának össze egy-egy, össifesex 
tehát két városban és szombat-va
sárnap ezek éldöntenék maguk közt 
a döntőbejutást. A  rákövetkező va
sárnap találkozna azután a döntőbe 
jutott két csapat a harmadik város
ban és ugyanott játszanának a vesz
tesek is a harmadik-negyedik he
lyért.- A  magyar, jugoszláv és a ro
mán képviselők, egyhangúan a régi 
rendszer mellett foglaltak állást. As 
olaszok is beismerték, hogy a régi 
rendszer a legjobb és hangoztatták, 
hogy azon csak kényszerűségből 
szeretnének változtatni. ’

Végül úgy határozott az értekez
let, hogy kérdőíveket fog kibocsá
tani valamennyi érdekelt szövetség
nek és ezen az íven február 15-ig 
bejelentik a szövetségek, hogy mi
lyen rendszert javasolnak az idei 
K K  lebonyolítására. -

Elhatározták azt is, hogy március

Egyenruhái, 
polgári ötiönyt

előnyős feltételek 
m ellett késeit

Hagy Kálmán
HL, Kossutfj C.-U- m
(S a já t hás) f e l :  Í-83GS8 
A l a p i t t a i o t i s  } $ $ $ ,

A
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9-én és 10-én tartják meg a KK és 
az EK közgyűlését. A  közgyűlés 
színhelyét még nem jelölték ki, elv
ben azonban kimondták, hogy az a 
„legjobban megközelíthető helyen* 1 * * * * * * * 9 * 11' 
legyen.

Mösvá4lí@r iess 
a m agyar-ném a! váló* 
gátolt m érkőzés

. A  nemzetközi értekezlet közben 
tárgyalások folytak az MLSz és 
Línnemann német szakhivatali ve
zető közt a tavaszi magyar-német 
válogatott mérkőzés napjáról és 
színhelyéről. A  magyar kiküldöttek 
húsvét vasárnapját javasolták, Lin- 
nemann pedig június 9-ikét. Minden 
remény megvan arra, hogy a néme
tek elfogadják majd a magyar ja
vaslódat és akkor március 24-én a 
berlini olimpiai, Stadionban játszik a 
magyar csapat a német csapattal.

Megállapodott az MLSz Popovics- 
csai, a. jugoszláv szövetség főtitká
rával és eszerint a magyar-jugoszláv 
mérkőzés szeptember 29-én lesz Bu
dapesten. %

Duna kapáért játszik, 
tavasziéi a magyar, 
jugoszláv és rom án 
válogatóit
A  délelőtt megkezdett tárgyalá

sok a Délkeleteurópa Kupáról a dél
után folyamán — amikor látszott, 
hogy az EK ügye újból halasztást 
szenved — gyors és végleges megol
dáshoz vezettek; Magyarország, Ju
goszlávia és Románia megalapította, 
a Duna Kupát, amelyért voltakép
pen három fronton fog küzdeni a 
három ország labdarúgógárfiája. A 
nagy kupáért az A ) csapatok mér
kőznek, külön díjat imák ki az után
pótlás — a B) válogatottak ■— csa
patainak és külön kis kupáért fog
nak mérkőzni az ifjúsági válogatot
tak is.

A  tavasz folyamán Budapesten 
lejátszandó magyar-román és 
magyar- jugoszláv mérkőzések 
már a Duna Kupáért fognak 

menni.
A z A ) csapatok mellett az ifjúsági 
válogatottak is megütköznek egy
mással elömérkőzésként Budapesten. 
Ugyanazon a napon a B) válogatot
tak román, illetve jugoszláv terüle
ten fognak találkozni.

Ha azután az EK mégis megvaló
sul és abba felveszik Jugoszláviát 
és Romániát is, akkor a Duna Kupa 
■mérkőzések e három ország A ) vá
logatottjai között beszámítanak majd 
az EK-ba is.

A  J á t é k v e z e t ő k  
p r & is 'é m á i
Az estébe belenyúló tanácskozások 

végén a magyar JT által felvetett 
kérdések kerültek szőnyegre. Általá
nos helyeslés fogadta azt a javasla
tot, hogy a jövőben a nemzetközi 
mérkőzések vezetésére ne egyénileg 
kérjék fel vagy jelöljék ki a játék
vezetőket, hanem az illetékes ország 
szövotségc címére menjen a meghí
vás és az a szövetség jelölje ki a já
tékvezető személyét. Ezzel elejét ve
szik az egyéni összeköttetések alap
ján eszközölt meghívásoknak és el
érik azt, hogy az illető országból 
mindig a legjobb formában levő já
tékvezető kapja a megbízást.

A  többi, javaslatot a F IFA, illetve 
a KK  játékvezető bizottsága elé 
utalta az értekezlet. Mauro és Peli
kán, mint a F IFA  vezetőségének 
tagja, pártolni fogja a magyar ja
vaslatokat a nemzetközi szövetség
ben.

J& magysr vendégsze
retet dicsére®©
Este 7 órakor ért véget a szom

bati értekezlet, amelynek végén 
Mauro meleg hangon köszönte meg a 
vendégek nevében az MLSz magya
ros vendégszeretetét.

— A magyar vendégszeretet köz
mondásos és ezt már sokszor volt 
alkalmunk élvezni, de most mintha 
még melegebb volna ez a fogadta
tás, mint rendesen — mondotta 
Mauro.

Gidófalvy Pál dr. örömmel állapí
totta meg, h o g y  a nemzetek közötti 
béke és egyetértés ügyét szolgálta 
ez az  értekezlet és Isten áldását kér
te az értekezleten képviselt orszá
gokra,

*>
Szombaton este a Cíellért-szálló 

különtermében az MLSz díszvacsorát 
adott külföldi vendégeinek tisztele
tére.

SZABADBAN TARTJA 
MAI ELSŐ EDZÉSÉT A WMFC

i NB-be igyekvő csepeliek ugyancsak 
:n nekilátnak a tavaszi elökészületek- 

noha az első bajnoki mérkőzésük 
: március 3-án lesz.

Nagy tervszerűséggel készülünk a 
szí idénvre — mondta Benes Ernő 
ző. — Tavasszal már véglegesen ki 
-luk éoí*eni az őszi NB-esapatunka .

délelőtt egyébként tervünktől él
én nem a tornateremben, hanem a 

pályánkon, a szabadban tartjuk első 
MU&t, --- ---------------——

F eren cvá ro s  -  D u leis 4:0
(Folytatás az első oldalról)

A Ferencvárosból Pálinkás hibátlan
nak bizonyult, az első félidőben volt 
néhány bravúros védése, szünet után 
kevés dolga akadt. A hátvédek a 
csúszós talajon néhányszor hibáztak. 
A fedezetsorból Sárosi III. tetszett a leg
jobban. A szélsőfedezetek közül Hámori 
volt a gyengébb, ezért is cserélték ki. 
Elől találjuk a csapat legjobb emberét: 
ez Gyctvai. A Ferencváros elsősorban 
neki köszönheti a győzelmet. Utána 
Kiszely emelkedett ki, kár, hogy nem 
volt szerencséje a lövésekkel. Sárosi dr 
a II. félidőben adott egy kis ízelítőt 
tudásából. Két gólja remek volt.

A Dulcis csapatából Krsztics, Ménesy, 
Drágulj Finta, Gömöri és Rapp tetszett.

NYILATKOZATOK ;
Tóth Lajos drs Kár, hogy a pálya

nagyon havas volt. A labda is fcűl- 
könnyűnek bizonyult.

Dimény Lajos: Szép és durvaságoktól 
mentes mérkőzés. A Dulcis meglepően 
erős. A  mi csapatunk az utazástól kissé 
fáradtan játszott.

Doilnka László, a Dulclg elnökségi 
tagja: Végtelenül örülök, hogy ilyen
szépen sikerült ez a mérkőzés. Az első 
félidőben a Dulcis még bírta erővel.

Freyt István, a Dulcis intézője:
A Ferencváros jobb, de az első félidőben 
mi is rúghattunk volna egy-két gólt.

*

A Ferencváros vasárnap délelőtt 
fél 11-kor indul Zomborba, ahová 
fél 1-kor érkezik. Ott délután a ZsAK- 
kal játszik.

»

Három mérkőzés
sel bővült a Hun
gária portyája
Az egyiptomi és törökországi ajánlatok 
mellett a legvalószínűbb : 17-én B o rovó,
20-án és 21-én Szabadka

A  Hungária kitűnő portyaeredmé
nyei meghozták a gyümölcsüket. A 
kék-fehérek nyakra-főre kapják a: 
újabb meghívásokat. A  számos ki
sebb ajánlat mellett három komo 
lyabb is „befutott" Törökországból 
Egyiptomból és Jugoszláviából.

— A legvalószínűbb a jugoszlávia 
portyánk, — mondta Preiszmann La. 
jós, a kék-fehérek „pénzügymlnisz 
tere". — Először is azért, mert Gc 
rögországba utaztunkban már elvi 
lég megállapodtunk a jugoszlávok 
kai, másodszor, mert ezeket a mér
kőzéseket tudnánk a legkönnyebbe; 
beleilleszteni a portyamenetrendiínl: 
be. Nem kellene hazafelé kerülőt esi 
nálnunk, a fiúknak szabadsághosz 
szabbításokat kérnünk, stb. Ebben 
az esetben 17-én Borovóban, 20-án 
és 21-én Szabadkán játszanánk...

—- És Egyiptom és Törökország?...

—- Mi kaptunk tőlük ajánlatokat 
is erre elküldtük a feltételeinket. Ha 
elfogadják, akkor természetesen el
megyünk — a kettő közül valame
lyikhez... így további egy héttel ki
tolódna a portyánk, de január végé
re mindenképpen ' végeznénk. Min
denesetre holnap estig biztosan meg
tudunk mindent. A csapat után uta
zott Fodor dr. vasárnap estig már 
végleges eredményről tud beszá
molni...

Az már biztos, hogy a Hungária 
nüsora további három mérkőzéssel 
bővül, mert a kék-fehérek vezetősége 
már benyújtotta a szövetségnek a 
portya meghosszabbítása iránti ké
relmét, illetve a fent említett határ
napokat. Természetesen azzal a ki
kötéssel, hogy hétfő estig végleges 
választ ad az ellenfelek kiléte felöl.

EÍ2HS! ■á'TSBBHW’

Bábel
a Vadász-ufcában

A  Vadász-utcában jártunk teg
nap este. A  futballház csupa lobo
gó, Hja, persze, most folyik a nem
zetközi labdarúgó értekezlet. No 
ide bekukkantunk egy percre — 
gondoltuk —- s már indultunk a 
kapu felé.

A  kapualjban vörös futószőnyeg 
és mindenütt nemzeti színű lobogó
dísz jelzi, hogy nagy napok vir
radtak az MLSz-re. A  sötét udva
ron még áll a magyar labdarúgás 
karácsonyfája. Szinte halljuk, hogy 
irigykedve sóhajtozik. Ma nekem, 
holnap neked. Karácsonykor még 
őkörüle forgott a világ. Kivilágí
tott ágai mellett ünnepelték a sok
szoros válogatott játékosokat. A 
fény. a pompa most már a nem
zetközi értekezletnek szól.

Az emeletre érve már halljuk is 
a beszédeket. Valaki franciául be
szél stentori hangon. Ha egy pilla
natra abbahagyja, rögtön bábeli 
hangzavar támad. Mindenki a sa
ját nyelvén igyekszik leszűrni a 
hallottakat.

Az ülés titkos, mi is csak a fo
lyosón maradhatunk tehát. Először 
csalódottan távozni akarunk, de 
aztán kisül, hogy itt is történnek 
érdekes, feljegyezni való dolgok.

Az egyik sarokban fényképész- 
börze folyik. Négy-öt fotoriporter 
egész sereg felvételen vitatkozik. 
Versenyeznek, hogy a délelőtt ké
szített képeken kinek sikerült egy 
felvételre minél több külföldit fel
vennie. E gy alacsony, sportruhás 
fiatalember nyert. Hét külföldi fut- 
ballvezér is van az egyik felvéte
lén.

Közben az ülés hevesen folyik 
tovább. Egyik-másik szónok szinte 
kiabálva beszél. Most Khloyber 
Viktor háznagy jön ki egy percre. 
Az altisztet taxival küldi Brigitta 
kisasszonyért. Pohl Brigitta az 
MLSz tisztviselőnője és öt nyelven 
beszél. Ú gy látszik, nagy szükség 
van reá.

Később Vághy Kálmán jön kJ egy 
kicsit levegőzni. Borbélyt rendel.

___ Olyan sok volt ma a munkám,
hogy még borotválkoznom sem volt 
időm —  mondotta.

Közben megérkezik az altiszt, Bri
gitta kisasszony nélkül. Nincs ott
hon. Erre mégegyszer elzavarják, 
hogy vasárnap reggelre rendelje be a 
kisasszonyt.

Most öt perc dohányszünet követ
kezik. De csak Mauro és Tessar jön 
ki egy percre. Tessár az öltözőbe 
megy, ahol Vághyt már borotválják
is.

A  esel* futbalivesés *  kabátjából

akar valamit kivenni. Közben nagy 
szórakozottságában a borbély szap
panos táljába teszi a szivarját. Za
vartan kér érte bocsánatot.

A  szünetnek vége. Ismét megindul 
a heves vita. Nekünk viszont másfelé 
van dolgunk s így nem is zavarun* 
tovább... P. B.

Amikor nincs bajnokság, minden
féle tréfás mérkőzéseket szoktak 
megvívni, főleg, ha nincs hideg. 
Ilyenkor kerül sor a Kövérek—Sová
nyak mérkőzésére, amelyen minden
ki rengeteget kacag, a nagyhasúak 
gúnyosan szidják a csontvázakat, a 
soványak pedig a mangalicákat.

Van aztán, amikor a Nősek és a 
Nőtlenek mérkőznek, ahol úgyebár, 
mennyi rengeteg alkalom van tré
fálkozásra, egymás ugratására, kü
lönösen ha a nejek és a „nemnejek" 
is jelen vannak.

A srácok is ismerik az ellentétek 
hálás mivoltát és jól ismerjük a 
Mezítlábasok és Cipösök örök harcát 
a játszótereken.

A magam részéről néhány ú j el
lentét-mérkőzést merek ajánlani a 
jövőre. Egy Kicsik—Nagyok mérkő
zést szépen föl lehetne használni a 
lapos, avagy a magas játék propa
gálására. Szépen nyélbe lehetne ütni 
egy Lajhárok— Gazellák mérkőzést, 
amelyen a Lajhárok csapatában ösz- 
sze lehetne gyűjteni a lassú, de tech
nikás játékosokat, a Gazellák csapa
ta pedig csupa gyors játékosból áll
na. Kedves olvasóm, nem állítanál 
össze csak úgy tréfából egy-két ilyen 
csapatot ?

Nem hiszem, hogy egy Durvák— 
Szelídek mérkőzést meg lehetne ren
dezni, mert nincs az a huszonnyolcáé 
csonttörő, aki ne a Szelídek csapa
tába jelentkezne. Ugyanez a veszély 
fenyegetne egy Okosak—Buták m ér
kőzés megrendezése esetében. Csak 
akkor derülne ki, hogy mennyi okos 
játékosunk van. Föltéve persze, ha 
mindenki önként jelentkezhetne abba 
a csapatba, amelyikbe akar. Még 
talán egy Hangyások—Normálisak 
mérkőzést nyélbe lehetne ütni. Annyi 
bizonyos, hogy a Hangyások csapata 
nem szenvedne kapushiányban.

Aztán mi lenne, ha egy Szeszesek 
—Tejesek mérkőzést rendeznénk f  
Ki lehetne kötni, hogy ha a Szesze
sek győznek, akkor egy hordó sört, 
ha pedig a Tejesek győznének, akkor 
egy kanna tejet ütnének csapra. 
Majd küzdenének oroszlánképpen a 
Szeszesek

fis persze sportszerűen élnéqpk a 
mérkőzés előtt, nehogy kikapjanak...

Bők Maid.

1200 pengős pályázat (ö k ö lv ív ó  m é rk ő zé s e k k e l!)
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Beérkezési határidő I. 20, déli 12 óra Beérkezési határidő X- 20, déli 12 óra

BTK—WMTK (ökölvívás) BTK—WMTK (ökölvívás) .. .. . .s ......

BVSC—M. Posztó (ököiv.) BVSC—M. Posztó (ököiv.)

Genova—T ioreotina oo««oo i Genova—Fiorentiua ....oo oo.c.So.oooo

Milano—Torino íí6o..s...e«« Milano—Torino .O...oo0o0 eoo„.„;.oo000

Lasio— Modena »..cmcc<,
5
í .

Lazio—Modena co«c.o0<»..0

Hovara— Trlestina ooooo© 00*o«oSooo<»oe Novara—Triestina ooo0«o

Bologna—Kogohs o»o« .ooc«® ooooooo»o«oo® >
2£ Bologna—Roma c.o0-.ee»o

ojfíB VCEBÍUJIS— ik-Enií rosisos .s ooooooSoooaoa Juventus— Ambrosiana ...

Pőtversenys A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba. egyébként csak holt

versenyt dönt eL
<4»

Pőtverseny i A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba. egyébként csak holt

versenyt dönt eL

V©s2©sSa—Ligruria ®ooo.o 0oo0oo800o©o«, k> Venezia—Liguria

papolt— oo«o»o«oooo© oooo»oooo*oo® *fi
Napoli—Bari 0o«o.o.o.o00
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A  beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
iclyegct keli mellékelni. Aki hetenkint 
,tnéi több szelvényt küld, az tegyen

A beküldő aláveti magát a feltételek- 
;-.ek. Minden szelvényhez ép és for- 
ea’omban levő használatlan 10 filléres 
lélyeget kell mellékelni. Aki hetenkint 
.ínéi több szelvényt küld, az tegyen

Az Idi^ttsbladet cikke

a sport óriási sze
repéről a katona 
lelki életében

sp oű  az önn eve lés  iskolá ja "
A  stockholmi „Idrottsbladet" egy 

fiatal német katona levelét közli, 
amelyet az Lengyelországból írt 
svéd sporttársainak:

„...A sport, az edzés és a verseny
zés adott nekem erői minden meg
erőltetés, minden fáradság és ne
hézség elv'jelesére. Az, hogy mit tud 
a z  ember nyújtani, a z  a  felkészült
ségétől függ. Gyakran gondolok a 
sportra, a sok versenyre, amelyen 
résztvoHem. fis arra, hogy mit kap
tam a sporttól... Minden lényegtelen
ség eltűnik, ha az ember farkassze

met néz a halállal; ugyebár nagyon 
jelentős, hogy a sport mégis élénken 
szerepel emlékezetünkben ? Bizony- 
sága annak, hogy a sportra fokozat- 
tabb szükségünk van a nehéz idők* 
ben."

A  svéd lap még hozzáteszi:
„Szinte hihetetlen, de így van. A  

katona, akinek a harctéren sok 
egyébre is leéli gondolnia, sportlapot
kér, sporttársai iránt érdeklődik, 
sportkérdésekkel foglalkozik. A sport 
nem „békebeli időtöltés", a sport: as 
önnevelés iskolája".

kV

HAMAROSAN ELDŐL, HOGY LESZ-E 
V.T JÁTÉKOS A GAMMABAN

A Gamma játékosai szorgalmasan 
készülnek a tavaszi idénynyitásra. 
A játékosok rendszeresen végzik a 
tornatermi edzéseket, amelyeket még a 
jövő héten is végeznek, mert a h-des 
időjárás miatt nem mehetnek a szabadba. 
A vezetőség viszont lázasan keresi Sós 
utódát, de egyelőre nem sok sikerrel.

__ Több felé tárgyalunk _ _  mondta
Fiala Antal intéző. — Hamarosan eldől, 
hogy milyen eredménnyel. Lehet, hogy 
már vasárnap sikerrel végződnek a tár
gyalásaink. A legtöbb reménnyel kecseg
tet az a tárgyalás, amit az egyik nagy- 
kiubbal folytatunk. Nekik tartaléksorban 
olyan játékosuk van, akit mi nagyszerűen 
tudnánk használni.

K O SÁRLABDA
AZ ÖTÖDIK FORDULÓ

Szombaton este a Műegyetem torna- 
írnokában zsúfolt ház előtt játszottak 
kosárlabda!ajnolcság ötödik fordulóját.

első mérkőzés mindjárt nagy meg
vetéssel szolgált. A Vívók fiatal g..r- 
ja megérdemelten győzte le a forman- 
vüli BBTE csapatát. Részletes ered- 
íny:

Knöpfler remekei
SÍ AC—BBTE 36:25 (23:13). Vezette:
ityási. A VÁC pompás küzdelemben 
ratlanul két vállra fektette a budaiak 
ipatát. Knöpler és Laube elsőrangú 
jesitményt nyújtott. A buda.ak telje-
1 letört csapat benyomását keltették,
isárdobó: Knöpfler (22). Láübe
>eh (6-6 ) és Fórra! (2). sietve Tlchy 

(9), Kenéz (8), Stolpa (5): Tóth

Eszékinek nem ment a játék 
252. Cserkészek—MAFC 21:22 (12:13).

Vezette: Hulényi és Nonn. A nap máso
dik meglepetése. A cserkészek fej-fej 
melletti küzdelemben győztek a műegye
temi csapat ellen. Eszékinek, a techni
kusok gólzsákjának nem ment a dobás, 
főleg ez magyarázza a vereséget. 
A cserkészek ezzel 'első győzelmüket 
aratták. Kosárdobő: Serényi (9), Salgó 
(8), Kormos I. és Bátori (3—3), Lovas 
és Kormos XI. (2—2). illetve Eszéki (9), 
Sidó (5), Szabó (4), Kapás (3) és Hévízi.

Hengerelt a BSzKRT
BSzKRT—BEAC 33:9 (13:3). Vezette: 

Badacsonyi és Baku. Kosárdobő: Szamosi 
14, Sólymost 6. Kardos. Mátyási I. 4—4. 
Velkey 3, Otte 2, illetve Szerdahelyi 4. 
Szatmáry, Stolpa II. 2—2 és Sárvölgyi.

A MAI KOSARLABDABAJNOKI MtSOB 
IV. osztály

9 érakor: BEAC I V —Gamma (Fazekas 
és Jánosházi). 10: BSE—MAFC • III.
(Kardos és Lukács). 12: MRTSE—MOVE 
RAFC (Mih&tszky és Gáthy).

U I. osztály
11 órakor: MTE—BEAC in. (Velkey és 

Enyedi).
Valamennyi mérkőzés a Műegyetem 

tornatermében kerül eldöntésre.

KÉSZÜL MAR A BT,ASZ SORSOLÁSA
Szép Jánossal, a BLASz irodavezetőjé

vel (aki mellesleg a MAFC válogatott 
játékosa) beszéltünk a sorsolás felől:

— Már nagyban folynak a sorsolási 
munkálatok — mondta Szép János. — 
Barcsay János ügyvezető foglalkozik a 
nagy munkával és majdnem biztos, hogy 
a jövő héten kedden már kész is a sor
solás. l egalább is a szeniorok sorso’ása 
készen lesz. Az ifjúságiak és a kölykök 
sorsolása valószínűleg a Jövő hét . végére 
készül el.

C S A L Á D I ÜNNEPSÉG 
A  L IL Á K N Á L

Az újpesti játékosolt és vezetők 
nevére a napokban levelet kézbesí
tett a posta. A  levélke tartalma: 
Zsengellér Gyula, a csapat sokszoros 
válogatott közép csatára folyó hó
20-án, szombaton délután 6 órakor 
az újpesti római katolikus templom
ban örök hűséget esküszik Balsay 
Olga úrleánynak. Az újpesti játéko
sok és vezetők természetesen testü
letileg ott lesznek az esküvőn.

A n g l i a
A hadibajnokság tegnapcsti eredményei

Dél A), Arsenal—Millvrall 4:1, Charl- 
tón—Tottenham 1:5 (0 , Claplon—Nor- 
wich 1:1, Southand—Crystal P. 3:1.

Dél B). Brentford—Aldershot 4:3, 
Reading — Brighton 1:0, Fulham — 
Southampton 4:1, Porismouth—Chelsea 
1:2, Queens Park—Bournemouth 2:1.

Közép. Birmingham—Leicester C. 3:2. 
Luton—Northampton 6:2, Wolverhamp- 
ton—West BromWich A. 2:0.

Kcletközép. Mansfield T.—Notts 
County 6:4.

Északnyugat. Bolton W.—Oldham 3:0. 
Délnyugat. Bristol C.~Tornuay 1:3, 

Cardiff C.—Nev/port 1:0, Plymouth— 
Bristol R. 2:0, Swindon T.—Swansea 0:1.

, i —T .... —

Bécsben már január 21-én elkezdik a, 
tavaszi bajnoki idényt. Az első forduló 
párosítása: Amateure Fiat—PC Wien,
Austriac-WSC! Rapid—'Vienna, Adtaira— 
’Wfl.cker.

A KSSE fiatalokkal javltja fel tavaszi
csapatát. — Feltétlenül szerzünk egy-két 
új játékost — mondja Domonkos Intéző.

PALYAZAT1 Ü Z E N E T E K
Iszeriesz L., Hoós J„ Lesán J.: Rend

ben. Löwinger L . : Csak az általunk jel
zett összegű bélyeg volt mellékelve,

Dndika: 48 p. Borndt A.: Az őszi Pályá
zat során senki sem kapott Nemzeti Sport 
jelvényt. Előre s Megkaptuk, rendben. Az 
általános csoportban mindenki résztvesz: 
az is, aki egy szelvényt küld s az iá, aki 
húszat. Itt nincs semmiféle előírás arra 
vonatkozóan, hogy hány szelvényt szabad 
beküldeni. Hollós András: A II. forduló
ban több szelvényre csak , a tippeket irta. 
Bartók I . : Rendben. Éviké: 44. Balatoni 
X.i 46.
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Meddig futottak el 
g i edzők f

összegezés az eddigi 
négy szakériekezlet 
után

Szerényén, cséndbén kezdték riuű- 
Itájukköz az édzök. Natfl kérte őkét 
rá senki, ők ínaguk határozták él, 
hogy a kezükbe veszik a fontos 
szakkérdések megoldását. Az első 
értekezletükét még az edzötéstülét 
kis hivatalos helyiségében tartották, 
alig fért be á sok érdeklődő és — a 
fekete tábla, amely nemcsak hasz
nos kelléke maradt végig az edzők 
szakértekezleteinek, hanem — jel
kép is. Jelképe a frázisok nélküli
szakszerűségnek.

A  szerényen elvetett kis mag szé
pen kihajtott s ma már az edzőtes
tület szakszerű munkája elvégezte 
azt a

belső honfoglalást,
amely szükséges volt ahhoz, hogy 

edzői hivatás megkapja azt a 
megbecsülést, elismerést, amely meg- 
*” eí! A  zsúfolt kis szobában meg
rendezett első szakértekezlet után 
a szövetség hivatalosan Is felkérte 
okét a szabadon elvállalt munkára, 
a viták színhelyéül megkapták a 
naf y tanácstermet, a Szövetség ré
széről egyre több érdeklődő jelent 
meg, a negyedik szakértekezleten 
pe&ig a miniszteri biztos ténylegesen 
elhatározott tervekkel honorálta az 
edzők munkáját, kötelezővé tette

minden NB- és NBB-egyesület ré
szére edző szerződtetését, komoly 
díjazású pályázatot tűzött ki az if
júság nevelésében sikert elérő edzők 
részére s egyben bejelentette, hogy 
a szövetség mindenben karöltve akar 
dolgozni az edzőkkel, az edzötestü- 
lettel, a jövőben az edzőket semmi
ből sem szabad kihagyni. Az edző- 
testület képviselői például éppen úgy 
résztvesznek a nemzetközi labdarúgó 
kongresszus ünnepi összejövetelein, 
mint akármelyik más labdarúgó tes
tület vezetői.

Az edzötestület vezetősége joggal 
lehet büszke munkájára. Maguk az 
edzők is hálásak lehetnek Vezetőik
nek, Tóth István elnöknek és Senkey 
Imre főtitkárnak, hogy ezzel az ön
ként megkezdett munkával rövid 
Mö alatt

kiharcolták a magyar edző 
helyét a magyar labdarúgás 

napja alatt,
az akció következményeképpen egy 
®efeg állástalan edző kenyérhez jut- 
“ ^ végu i pedig az edzők büszkék 

stneh arra, hogy nekik köszönheti 
ója a labdarúgás, ha a korszerű 

iaoaarugds tanulságai most már 
altalanosan átitatják az egész labda
rugó sportunkat.

e r s d j t i á n y a 'k
Nézzük meg, hogy ez alatt a 

tT,£y . ,®kezlet alatt voltaképpen 
s ût°ttak el az edzők és 

®itanlokelVeket sikerült kikristályo-

góztntf^fök egy Pillanatig sem haü- 
hogyaU8?m ~  ^gyon helyesen! -  
ni: üazafsál akarják eldönte-
mindenkm»if r °bb rendszer> amelyet 
hl. Erre J *  1 >Ja7cö teless égé kÖvet-
lítéttük mé^atk°Z?an mi ls thegem- 
darúgó az elsö MkSz-féle láb- 
liában e!ött’ h°gy An9*
csapat k C é t e r t L T * 1*  ? Úndf  
szeri", mert a ti*?11 mgo1 rend'
angol edzők test7£l 9’ ^ 9y ak estulete elrendelte

m ert „   ̂ rend,-

. • * *
Azért játszanak ia„  aelte
* »  , w t e K  ^ f f ’J

I™r';  'OUtMr r t v E  rt., 
velősen így fejezte ki a
szakértekezlet előtt ezt a gondolatod 

—  Bem az egyik) sem a másik 
rendszert nem akarjuk senkire sem 
rákényszeríteni. Az a célunk, hogy 
megismertessük mindenkivel ezeknek 
a rendszereknek minden kis réseié■ 
tét. A tavaszi idény istán újra elő■ 
vesszük ezt á témát és akkor alkal
muk lesz az edzőknek beszámoiníők 
°  tavaszi idény tapasztalatairól.

AZ edzők tehát most eljutottak 
Idáig. Egymás között megbeszélték a 
Különféle rendszereknek, főleg a két 
uralkodó korszerű rendszernek; az

olasznak és az angolnak, minden kis 
részletét. Elméleti téren egyelőre 
vége a vitának s a hétfőhöz egy hét
re rendezendő szakértekezleten már 
az erőnléti kérdésekre térnek át.

Érdemes azonban egy kis sereg
szemlét tartani azok fölött a leszűrt 
eredmények fölött, amelyekben nem 
volt ellentét a különféle rendszerék 
hívei között.

Az esizőtestfilet lel*
• a ■

Rövidesen egy kis „döntvénytárat" 
lehet összeállítani azokból a fontos 
tSzakdönivényekbőV, amelyeket áz 
edzötestüle.t összessége elfogadott, 
mint vezérlőelveket.

.Nézzük Végig ezeket a vezérlőel
veket:

1. Rendszer kell, mért rendszer 
nélkül nem lehet játszani. (Ezt az 
aranyigazságot néhány csökönyös 
ember felírhatja a naptárára. Az 
„ösztönösek11, az „ihletettek", a „sza- 
badságosok“  elgondolkozhatnak ezen 
a mondaton..)

2. Gyorsabbá kell tenni a ma
gyar játékot. (Ezen is elmereng 
hét . a „technikás Idjhár-stílus“  el 
szánt barátja.)

3. Az ellenfél három előretólt
csatárát akkor is le kell fogni, ha 
ml vagyunk támadásban. (Idézzük 
csak Senkey Imrét ennek a fontos 
mondatnak a méltatására: „Ha ezé
már tíz évvel ezelőtt kimondtuk 
volna, bizony nem tudom, hogyan 
festett vöhw, például a magyar-olasz 
mérkőzések statisztikája...")

4. Az olasz rendszer a védőszel
lemű, az angol rendszei pedig a 
támadőszellemfi a két korszerű 
rendszer között. (Ez a megállapí
tás is sók tévedést oszlatott el. Ezen 
a ponton sem volt vita, sőt a leg
utolsó szakértekezleten maga Erb- 
stein Ernő, az olasz rendszer felkért 
ismertetője is lerajzolta és bebizo
nyította, hogy az angol rendszer 
miért támadóréndszér és az olasz 
miért védöszeltemű, azaz óvatosabb. 
Nagy haladás, hogy ebben a tekin
tetben komoly szakemberek között 
többé már nincs vita.)

5. Nem arról van sző, hogy Vala 
milyen meglévő rendszerről áttér
jünk egy másikra- Arról van szó, 
hogy az általában rendszertelen 
magyar labdarúgásnak rendszert 
kell adni. (Ez is fontos döntvény, 
Nem az égylk rendszerről kell át
térni a másikra, hanem rendszerte
lenségből rendszerbe. Az értekezle
tek alatt elhangzott ugyan, hogy 
nem jó sem az olasz, sem az angol 
rendszer, ellenben a magyar rend
szer a legjobb, — ennek a rendszer
nek a bemutatására azonban senki 
sem vállalkozott. Ezzel a „rend
szerrel" tehát úgy vagyunk, mint 
Kálmán király a boszorkányokkal...)

6. A  rendszert és a taktikát nem
szabad összetéveszteni. A  rendszer 
az alapfelállást jelenti, a játékosok 
fó" kötelességeit, mozgási lehetősé
geit, általában: a játékosok elhe
lyezkedését a pályán. A taktika a 
részmegoldásokat jelenti. (Ezt a 
két fogalmat sokan összetévesztették 
és ebből sok zavar adódott. Ezzel a 
döntvénnyel az edzötestület kivégez
te azt a tetszetős álokoskodást, hogy 
„olyan rendszerben kell játszani, 
ahogyan a helyzet éppen megkíván
ja." Ez képtelenség. A  rendszer, az 
alapfelállás mérkőzésről mérkőzésre 
Ugyanaz. Képtelenség a szélsöfedeza- 
tét egyszer szélsőre, másszor össze
kötőre állítani, hátvéddel egyszer 
szélsőt, legközelebb összekötőt, majd 
középcsatárt fogatni — főkötelesség
képpen. Ez rendszertelenség. Ezzel 
égy csapat önmagát Zavarhatja csak 
meg. A  taktika azonban válóban vál- 
tózhatik, aikalmazkodhatik ellenfél
hez mert a taktika a részmegoldá
sokat jelenti, a partdobás különféle 
taktikai megoldásait, egy-egy külö
nösen veszélyesebb ellenfélnek a szo
rosabb szemmeltartását, a szabadrú
gás különféle megoldásait stb., stb, 
Egy és ugyanazon a rendszeren b*- 
lüi száz és száz taktikai megoldás 
lehetséges — a rendszer keretéin be
lül. Erbstein még felvetette a „játék- 
felfogás" fogalmának kérdését, vagy
is Például korszerű iátékfelfogás ál 
kahnkssá teszi a játékost arra, hogy 
akármelyik korszerű rendszerben 
tudjon játszani.)

Végül pedig az edzők egyetemesen 
a sportra és az edzőkre egyaránt 
károsnak bélyegzett minden olyan 
elméletet, amely szinte fölöslegesnek 
tekinti az edzőt, mert hiszen Valaki 
nagy tehetséges, vagy nem, vagy 
9Vors, vagy nem, vagy tud játszani,

— ..— M M — W W W— —

vagy nem. Nem valószínű, hogy az 
edzők között valakinek akadjon bá
torsága ezt a „harakiri-elméletet" 
még egyszer fölhozni.

A j á n l a t
a nái©2af©tt csapatnak
A  szövetségi kapitány nem volt 

jelen a legutolsó szakértekezleten (a 
harmadikon ott volt), —- maga a 
minisztert biztos mentette ki azzal, 
hogy a kapitánynak fontos elfog
laltsága van. Az edzők mégis felve
tették a válogatott csapat rendszeré
nek a problémáját is.

Erről Senkey Imre főtitkár ezt 
mondottá:

—  Ne feledkezzünk meg, hogy 
ezeket a szakértekezleteket a válo
gatott Csapat rendszerbeli ingadozá
sa, hozta létre. Ha nem is dönthetjük 
el az egyes klubcsapatok rendszerét, 
a válogatott csapatnak rendszert 
kell ajánlanunk.

Ez az utolsó sző nagyon fontos: 
„ajánlanunk." Az edzők tehát csak 
— mint szaktanácsadószerv — taná
csot adnak a szövetségi kapitány
nak. A. szövetségi kapitány ezt a 
tanácsot vagy megfogadja, vagy 
nem.

A  vita folyamán Senkey Imre fő
titkár volt az angol rendszer egyik 
szószólója. Az „olasz" tábort Erb
stein Ernő vezette mint bemutató és

vitázó. Érdekes, hogy mind Senkey, 
mind Erbstein

a válogatott csapat részére a* 
angol rendszert ajánlja. 

Erbstein azzal az Indokolással aján
lotta,, hogy a szövetségi kapitány 
tetszésszerinti nagy anyagból válo
gathat és ki tudja választani ehhez 
a rendszerhez a szükséges embere
ket. Erbstein a klubcsapatokat fél
tette az angol rendszertől, mondván: 
klubcsapatnak nincs olyan nagy 
anyaga, amelyből a legalkalmasabb 
egyéneket ki tudja, választani. A  
válogatott csapat esetében azonban 
ez a kifogás kiesik.

@ @ f@ I@ s e lE e ü . . .
Az edzőtestület eddigi munkája 

tehát teljes sikert aratott. Tágjai 
közt tisztázta a fogalmakat, kigyom
lált egy sereg tévhít-dudvát, megve
tette az alapjait az edzői tudás ki
szélesítő munkájának. A  munka ter
mészetesen befejezetten, mert az ed. 
zötestülel vezetősége nem akarja 
letenni a munkát, nem akár pihenni 
babérjain. Sorra kerülnek a többi 
kérdések is, lesznek gyakorlati vi
ták is kint a pályán. Az edzötestü
let nagy lendülettel kapcsolódott be 
a munkába s ennek a lendületnek 
nem szabad ellányhulnia.

Rövid időn bélül az edzőtestület 
teljes választ ad arra a kérdésre, 
hogyan kell „jól futballozni..."

A Hungária ma vissza, 
vágó mérkőzést Ját
szik Görögország 
válogatott csapatával
A  Ferencváros Zomhoibanr 
az utolsóelőtti poityaméikőzését 
vívja

padlő.iű, kicsiny öltözőt kaptunk aa 
egyik kapu mögött s az öltözőből mintegy 
50 méteres utat kellett megtennünk & 
közönség sorfala között a pályára,,

Lelátó nincs a pályán, csak as egyik 
oldalon láttam 5—6 soros kőlépcsőt.

Lehet, hogy ez nyáron ülőhelynek szá- 
mit, most azonban álltak rajta a nézők. 
Míg a pálya bejárójától az öltözőig ér
tünk, bizony bokáig sárosak lettek a 
cipők. Amikor a Keleti pályaudvaron bé- 
rakodtunk, az egyik fiú nagy nevétve 
újságolta a többinek, hogy 

Taki bácsi sárcipőt is hoz magával 
fez útra.

Akkor bem szóltam semmit, most azon
ban láthatta á. tagom, hogy Takí bácsi 
semmit sem csinál ok nélkül. A mérkö- 
zés után a fiúk csak úgy hevenyészve 
magukra csavarták a melegítő ruhákat, 
aztán megindultunk a tapsoló és váll- 
veregető tömeg között kifélé á.2 autó
buszhoz. Tulajdonképpen nem is men
tünk. A közönség kisodort bennünket. 
Nyakig sáros volt mindén fiú, éppen 
ezért siettünk haza a szállóbá. hogy be
bújjunk a jó meleg fürdőbe. Nágy 
c -  ..is volt számunkra, amikor közöl
ték velünk, hogy

a központi fűtés Csak reggel működik 
és délután még langyos vizet séhl 

lehet kapni.
Bizony hiába kapott este mindenki jő 
kiadós gyúrást, ez fürdő nélkül crak fél
megoldás. Szerintem ez volt az oka, hogy 
másnapi ellenfelünket nem tudtuk 
magunk alá gyűrni a második félidőben 
úgy, ahogy szerettük volna. __
Bzalonoki meccsén a gö-ög válogatottat 
„csak”  á:l-re győzte le a Hungária. 
Szerk.) Igaz, hogy éz az ellenfél Sokkal 
erősebb volt, mint az első, de tény aá 
is, hogy a labdárafnenéseknél sókkor 
maradt le a gárda félméterrel, vagy 
ennél is kevesebbel s valószínűleg nem 
maradt volna le, ha az izomzatúk még
kapta volna a megfelelő ápolást, ami? 
már megszokott.

A a a a d ő s  s á r b a n  
a eierSi válojstetl 
ellen

Szép küzdelmet vívtunk a görög váló- 
gatottal 7-én. Néha bizony úgy festett a 
dolog, hogy teljesen egyenlőerejü ellen- 
felelt mérkőznek a pályán. Fair meccs is 
volt, csupán a görög balfedezet durváa- 
kodott. amíg erélyes játékvezetői figyel
meztetésben nem részesült. A tasbiek 
keményen játszottak, de nem durván.

A görögök lelkesedése és gyorsasága 
csodálatos.

Amikor góljukat nagy kavarodásból a
balösszekötőjük berúgta, a fiúk szerint 
annyi erőt adott a rúgásba, hogy utána 
összeesett és jajgatott. Nem lehet tudni, 
hogy fájdalmában, vagy örömében . . .

Ezt a mérkőzést más pályán játszottuk, 
mert az elsö mérkőzés színhelyén nagyon 
feltúrtuk a talajt. Enhek a pályáhák a 
berendezése éppen olyan, mint a másiké 
volt. Igen kezdetleges., Itt a talaj a vál-

Rék-fehéreink és zöld-fehéreink 
változatlanul tovább portyáznak. A 
Hungária pénteken játszotta Görög
országban a negyedik portyamérkö- 
zését. A  kék-fehérek 2:1 (1:0)
arányoan legyőzték Athén váloga
tott csapatát. Cseh és Titkos rúgta 
a Hungária góljait.

Ma a kék-fehérek visszavágó mér
kőzést játszanak Görögország válo
gatott csapatával. A  Hungária a 
múlt vasárnap Szalonikiban játszott 
először a görög válogatottal s akkor 
2:1 arányban győzött. Ma a vissza
vágó mérkőzés Athénban lesz. Most 
nehezebb a Hungária helyzete.

Athénban jobban látogatják a mér
kőzéseket, no meg a görög váloga
tott tagjai Inkább athéni játékosok
ból kerülnek ki s így Athénban ott
honosabban mozognak. A  kék-fehé
rek eddig nem szenvedtek vereséget 
s talán a veretlenséget sikerül ma is 
megőrizniük.

A  Ferencváros portyája tizedik s 
egyben utolsóelőtti mérkőzését Vívja 
Zomborban. Ellenfele az ottani vas
utas csapat, a ZsAK lesz. A zombori 
csapat jóképességü e erre a mérkő
zésre meg is erősítik. A  Ferencváros 
tehát nem veheti félvállról a mérkő
zést.

A k a r  Ö n  g ö r ö g ü l  t a n u l n i  ? 
-  v e g y e n  ó r á k a t  a  V ö r ö s  
T a k á c s t ó l !
Kalmár sérülése - Milyenek a szaloniki 
pályák -  A kék-fehérek eltévedt 
báránykái
és más apróságok a Hungária görögországi 
portyájáról

(Az alábbiakban Takács Béla, a kék
fehérek népszerű erőnléti edzője be
számol a Hungária görögországi nap
jairól.)

Ath£n, január 9, kedd. 
Szombaton délelőtt először szokásos 

sétánkat végeztük el, aztán egy kis 
görög nyelvleckét tartottam á tagoknak. 
A  fiúkat ugyanis éléinté kissé zavarba 
hozta, hogy

a görög I és 2 draéhujisoh nincs 
szám, hanem Csak Írás,

fin, mivél boldog gimnazista kóromban 
görögös voltam, még csak el tudom 
olvasni a görög felírást, tagjaim azon
ban kivétel nélkül „görögpótlósok’ ’ vol
tak. Megmagyaráztam tehát nekik, hogy 
,,ena" az egyél jelent, „dió”  pádig kettőt. 
Párszor elismételtük az „eua-diot", aztán 
valaki kisütötte, hogy ezt

könnyű megjegyezni.
Arra kell gondolni, hogy ..enni diót’’ . 
Aztán kimutattam a tagoknak, hogy ők 
Is tudnák valamicskét görögül. TUrtták. 
hogy pentatlon magyarul ötpróbáf, 
deltádon pedig tízpróbát jelent. Ezekután 
már mégismerkedtünk az ötössel és a 
tízessel is, a fiúk tehát tóár rnóst. nagy
szerűen tudják, hogy melyik az egy- 
két-Őt és tíz drachmáa —

H ó qo n d o k  S zalonik i- 
ben

E/.ekután a mérkőzéseinkről Írok 
néhány sort. Azt már mindenki tudja 
otthon, hogy január 6-án Szálonlkiben 
játszottunk az ottani válogatott ellen és 
4:0-fa győztünk. A mérkőzés külsőségei
ről még á következőkét írhatom:

Szaloniki ben 20 esztendeje hem volt hő. 
Most aztán bőven hullt a fehér isten
áldás.

20 centiméteres hő borította a pályát.
A  dérék szalohikiek természetesén tanács
talanok Voltak, hogy mit csináljanak a 
rengeteg hóval, (fin szívesen áttelepítet
tem volna a hüngáriaúti Pálya gyepére.) 
Végeredményben az időjárás jött a meg
oldással. Megenyhült az idő és meg
szüntette a Bzálónikiek, fejtörését. A hő 
egyszeriben elolvadt. Ennek természetes 
következményé az lett, hogy 

a pálya télé lett öt-hát négyzet
méteres tócsákkal.

Érdekes: ahol viz Volt, ött kemény
maradt a pálya, ahonnan a víz le tuáött 
folyni, ott csúszós sál' lett. Az egésznek 
a közönség látta a hasznát. Jól mulatott 
a sok esóren, csúszkáláson. Természe
tesen ezen a nehéz talajoh a mi játéko
saink fejlettebb technikájuk révén sók
kal biztosabban álltak a lábukon. Nagy 
fölényben voltunk az egész meccs alatt és 

a 4:0-és gőlarány nem Is fejezi ki 
híven áz erőviszonyokat.

Volt még legalább lű-—12 olyan lövésünk, 
amelyből kis szerencsével gólt érhet
tünk volna el, mert ezek csak centi
méterekkel mentek el a kapufa fölött, 
vagy mellett. Ha a görög hátvédek nem 
állnak olyan jő lábon a szerencsével, 
öngólcsúcsot javíthattak volna, annyi 
labda pattant róluk szögletre.

A játékvezető jól vezette a mérkőzést. 
A kis csinnéket, dánosokat, kézzel való 
lökéseket rém fújta le ugyan, ds ment
ségére szolgál, hogy akkor sem fújta le, 
ha a miéink csinálták.

A  p á lyá kró l va * y  ró sz- 
s ó t ,  va g y  s e m m it...

A pálya berendezése bizony nagyon 
kezdetleges. Nem is tudom: van-e nálunk 
ilyen rossz kültelki pálya. Hideg, kő-

Cézsadomb - Zsiposul - Kávéláz 
ÉTTEREM,

JAZZ. (BILI t A nc .

tozatosság kedvéért nem csúszós, hanem 
ragadós volt.

Olyan rendes vendégmarasztalő 
Baracska volt,

hogy amikor ráléptem á pályára, a, 
második lépésnél lehúzta a lábamról a 
sárcipőmet. Kénytelen voltam le is venni 
— a tagok nagy derültéé^-: közepette —, 
mert nem tudtam volna benne járni.

Kapásból jól lehetett rúgni a labdát, 
de a földön nem. A. lapos labdák rendre 
megfeneklettek a feneketlen sárban.

■Legjobbjaink azok *b*k nem
állítgatták a labdát, hanem kapásból 

vágták: Turay, Kis, Bíró.
íg y  ls volt néhány mutatós támadás, 
amikor sikerültek a kapáspasszok. Lőni 
azonban természetesen igen nehéz ilyen 
sáros labdával.

Mi van  M llllerre l és 
Kalm árral ?

Itt említem még, hogy Müllcrt csak 
azért cseréltük ki a szünetben, mert íieki 
sok lett volna kétszer egymásután ilyen 
nehéz talajon játszani a hosszú szünet 
után. Sajnos,

Kalmár megsérült
és így Wudinak megint be kellett állnia 
Kalmár helyére. Kalmár húzódását, 
szorgalmasan kezeljük, remélem, hogy a 
gyógyulás nem lesz hosszádalmas. Kal
már ugyanis azt mondja, hogy azonnal 
megállt, amikor a lábába nyilait a fájás. 
Jenő természetesen nagyon elkererédett. 
A fiúk azzal vigasztalták, hogy ha meg 
is sérült, a kötelességét már megtette. 
Ez Így is van. Azt a beadást, amivel a 
mérkőzést tulajdonképpen megnyertük, 
csak Kalmár fejelhette be a S»rog 
hálóba,

1 5  s ^ e r í ,
ira b b  portyameccs,
e ltévedi bárányt*ák

Hogy jó sportot nyújtottunk ezen fe 
mérkőzését! is, mi sém bizonyítja jóbbán, 
mint az, hogy Athéüben , hétfőn este 
mindjárt a megérkezésünk Utáh le
kötöttek bennünket egy Ötödik görög
országi mérkőzésre. -Ez a mérkőzés 16-áia 
lesz Athénben. Nagyon jó benyomást 
keltett az is, hogy

a mi játékosaink nem ragadtatták ét 
magukat,

amikor a második félidőben a görög bál
fedezet rugdosni kezdett. Nem rúgtuk 
vissza. Nálunk ugyanis már szállóige 
lett Schaffer Spéci következő mondása: 
„Ha iuegrűg az ellenfél, ne rúgd vissza! 
Gólt rúgj nekik inkább,  ̂mert a rúgás 
esetleg csak hat napig fáj, a gúl azon
ban hat hónapig.'*

Este vacsora után egy rosszul értel
mezett megbeszélés miatt két részre 
szakadt a gárda, öt fiú velerh maradt s 
mi beültünk egy kis kávéhézba feketéz- 
ni. (Egy csésze valódi török kávé 
3 drachma, azaz 15 fillér!) A gárda 
másik része egy tánchelyiségbe tévedt* 
ahol magyar táncosnők lépnek fel. 
A fiúk természetesen szorgalmasan tap
soljak a honfítársnőknek. Hogy kik Vél* 
tak a táneös mula+óbah, ásóim nk a heveit 
nem árulhatom el az otthonmaradt 
feleségekre való tekintettel. Bizonyára
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minden feleség tudja, hogy 
melyik csoporttal rándult ki . . .

férje

E g y  m a g y a r  e «J a ^  
vJszojiíagságai a kék- 
fehérek keréfeeji

Még vasárnap reggel jött hozzánk és 
azóta állandóan velünk van egy Neu 
Jancsi nevű magyar íj.ú, aki most itt 
Görögországban edzősködik szép siker 
rel. Csapata ugyanis jelen pillanatban 
csoportjának élén áll. Neu Jancsi nem 
volt válogatott, még csak nagyegyleti 
játékos sem volt és így bizony én nem 
Ismertem, a fúk nagy része azonban úgy 
üdvözölte, mint régi jó barátot. Nekem 
a vörös haja tűnt fel ismerősnek s aztán 
kiderült, hogy

a fiú hajdanában együtt szokott a 
csapattal átázni a vidéki mérkőzé

sekre.
Be is mutatkozott annakidején, sajnos, 
nevek tekintetében igen gyenge a 
memóriám. Ismerőseim 60 százalékának 
nem tudom a nevét, legfellebb az arcát 
jegyzem meg magamnak. Barátunk igen 
jól jött nekünk tolmácsnak. Elég jól 
beszél görögül, nemcsak úgy kézzel, 
mint én. Bizony régen volt, amikor én 
a jó öreg Homeros Iliasát fordítgattam. 
nomeghát kicsit más a mostani görög 
nyelv és más a Homeros korabeli . .

Vendégünkkel együtt jött egyesületé
nek

az elnöke is, meg a középcsatára is, 
hogy megnézzék vasárnapi mérkőzésün
ket. Neu csapata előző nap mérkőzést 
játszott és a középcsa+ár megsérült. 
Tompa rúgást kapott a combja alsó 
részére. Megkérték, hogy nézzem meg a 
fiú sérülését és nvugtassam meg, hogy 
nem komoly a dolog. Azt hiszem Felrl- 
mann barátommal nem kell kuruzslás 
címén bíróság elé áUnom, amiért meg
vizsgáltuk a srácot és a vizsgálat ered
ményeként megállapítottuk, hogy csak 
egy kisebbfajta

vérömleny keletkezett az izomza4ba.n,
az ízü’etek azonban sértetlenek marad
tak. Gyógyszerül iszano->v-M^i , hőléget 
és hasonló iófé’^ket ajánlottunk.

Magyar barátunk velünk szurkolta 
végig második mérkőzésünket. Igen ille
delmesen és jól viselkedett a vacsoránál 
is és éppen ezért vacsora után díjmente
sen megajándékoztam a ..Piros öcsém ’ 
megszólítással. Ez arra is feljogosította 
o t, hogy bennünket e^u^án ..kollégr 
urak’* megszólítással illethessen.

Vacsora után az elnök és a közép
csatár elutazott haza. Ekkor derült ki. 
hogy a középcsatár tulajdonképpen 
elnök

fia.
Erre nagy műfelháborodást rendeztem 
összehívtam az egész társaságot és 
kijelenhettem, hogy mindent visszavonunk 
— kezdve a ..Pircs öcsém tői**. Olyan 
ember ugyanis —■ mondtam —- előttem 
nem számít, akinek a csapatában az 
elnök fia játszhat. Előttünk csak akkor 
tesz nagy újra, ha az elnök fiát kitesz 
a csapatból. Hiába erőlködött a. bará
tunk. hogy a fiú igen jó játékos, én 
minden tagot megkérdeztem:

hallott-e már okát valahol,
hogy az elnöií fia ,?ó játékos volt.

A  válasz i .rmészetesen az volt, hogy 
senki sem hallott ilyen esetről. Barátunk 
eleinte nem vette észre, hogy csak húzni, 
akarjuk és kétségbeesve hallgatta percen- 
kint a szúrásokat: „No, szép kis edző 
akinek a csapatában az elnök fia a közép- 
csatár.”  Barátunkat, emiatt a ..bűne* 
miatt hamarosan nagy lehúzásra ítélte 
a, vésztörvényszék, őkigyelme hiába in 
tézte el nekünk remekül a helyfoglalást 
a vonaton, hiába szerzett három pam- 
lagos fülkét a III. osztályon, sötét sor
sát csak úgy kerülte el, hogy tekintélyes 
számú cigarettával

megváltotta a büntetését . . .
Még annyit: barátunk húzására

adta nekem az ötletet, amit Nagy Jóska 
mesélt nemrégiben. Nagy Jóska ugyanis 
pár éve Svédországba. Borl&ngeba került 
edzőnek. Nagy Jóska már a. második 
héten kitette a csapatból a középcsatárt, 
aki nem volt más. mint az elnök úr fia.

.Hiába került azután a Borlánge Nagy 
Jóska keze alatt a második osztályból az 
elsőnek az élére, az elnök talán még most 
is neheztel Jóska barátunkra . . .

Hogy hogyan utaztunk Szalonikiből 
Athénbe, arról következő levelemben 
számolok be.

Takács Béla

Nem  is o lyan  sötét
a 2s4 á rn yék a

Á z olaszok kissé egy oldalnak voltak, de ezt 
az egy oldalukat alaposan kifejlesztették ® a mt 
sokoldalú stílusunkba sok hiba csúszott

A milánói olasz-magyar tenisz
m érkőzés b írá lata

A BSzKRT' e heti szabadtéri edzése 
nagy hideg miatt elmaradt. A jövő héten 
azonban már felszabadul a tornaterem 
és a villamoscsapat is megkezdi a rend 
szeres tornatermi edzést.

Az M. Posztó Somlait nélkülözi a 
tavaszi idényben.

ÜNNEPI HANGULAT A TÖREKVÉS 
JÜBELÁKIS DÍSZVACSORÁJÁN

J A  40 éves Törekvés díszvacsorája teg
nap este 8 órakor kezdődött meg 
Törekvés kulturházának dísztermében. 
Tudvalevőleg a Törekvés ezt az ünnepi 
díszvacsorát Használta fel arra is. hogy 
az 1939. év versesydi jait _ is _ kiossza. 
A  nagytermet csaknem zsúfolásig meg
töltötte az ünneplő közönség.

A  díszvacsora műsorát a Törekvés’ 
dalárdája kezdte meg.

VEGYES HÍREK
-JÉG

A BKE KORONGCSAPATA
tegnap délben megérkezett jugoszláviai 
és olaszországi portyájáról, de nem sokat 
pihenhet, mert már ma kora reggel el Is 
utazik Kassára a BBTE játékosaival 
kiegészítve. Kassán a szövetség által ren
dezett hírverő korongmérkőzésen játsza
nak a pestiek a helybeli válogatottal.

TORNA
POMPÁSNAK ÍGÉRKEZIK A BTC DISZ- 

TORNAJA
A BTC ma este 6 órakor rendezi dísz

tornáját a Klotild-uteái tornateremben. 
A BTC tornaünnepélye minden évben 
esemény, de különösen annak ígérkezik 
nz idén. Ezúttal főleg a hölgyek igye
keznek kitenni magukért. Nils-Bukh- 
rendszerű szabadgyakolatot, karika
gyakorlatot, szertornát, népies viselet
ben magyar táncot és sok más érdekes 
ős nívós számot mutatnak be. A férfiak 
ae-m akarnak elmaradni a hölgyek 
mögött szabadgyakorlaton, szertorna
gyakorlatokon kívül magas lóugrást is 
bemutatnak. Külön érdekessége lesz a 
dlsztorrVnak Pelle István dr ég Péter 
Miklós szereplése.

A  dísztorna után az egyesület társas- 
vacsorát rendez.

EGYESÜLETI HÍREK
A Testvériség folyó hó 20-án este 

9 órakor az istvántelki főműhely dísz
termében sportbált rendez.

(A  Milánóban 4:2 arányú vereségünk
ről az alábbiakat írja a csapat kísérője 
és vezetője:)

Milano, január 10.
Mielőtt a milánói olasz-rnagyar 

teniszmérkőzés egyéni teljesítmé
nyeit bírálnám, előbb a két csapat 
sajátosságait ismertetem.

Az olaszok — különösen az elle
nünk összeállított fiatal gárda tag
jai — rámenős teniszt játszanak 
Lehetőleg élesen, helyezetten ütnek, 
lobhoz csak a párosban folyamod
nak. Szellemes, puha csúsztatások
hoz. tempólobokhoz, finom helyezé
sekhez kevesebb az érzékük. Inkább 
a szemre is mutatós nagy rohanáso
kat, lecsapásokat, fergeteges ütés 
két és brilliáns hálózó mutatványo
kat szeretik s mint mindenütt, úgy 
itt is, ezeknek van nagy közönsí 
sikerük. Meg kell azonban adni, 
hogy ezekben a dolgokban otthon is 
vannak.

Ezzel szemben a magyar fiúk álta
lában hajlamosak a szellemes, erő- 
szakmentes megoldásokra. Szívesen 
változtatják a játék ritmusát, hol 
lefékezve, hol pedig fokozva az üte
met. A  csúsztatott labdákat, várat
lan ejtéseket, dinamikus -zökkentése- 
ket — például négy-öt bombaadoga- 
tás után egy kisasszony-szerviz -— 
előszeretettel alkalmazzák.

Annak, aki csak egy pallost visz 
magával a csatába, csak arra van 
gondja, hogy az éles és erős legyen. 
Aki azonban egész fegyvertárral vo
nul harcba s a buzogánytól kezdve a 
toledói pengéig mindennel felszereli 
magát, gondoskodjék arról is, hogy 
ez a fegyvertár mindenkor rendben 
Íj legyen. Mert a rövid labda gyil
kos, de öngyilkos is, ha hosszúra si
kerül s ha a finoman keresztbe 
csúsztatott puha labda a hálóba 
akad, az ellenfél fáradság nélkül 
szerez pontot.

Hogy a bő arzenál a m i csapatunk 
tagjainál —- kivéve természetesen 
Asbóth Jóskát —- nem volt egészen 
rendben, azt nem lehet a rovásunkra 
írni. Adott körülmények között in
kább azon lehet csodálkozni, mikor 
és hol volt Asbóthnak ilyen felké
szültségre szert tenni. Mert igen 
nagy játékot mutatott be. Az olasz 
lapok nem keresnek kifogást. Egy
hangúan elismerik, hogy a magyar 
bajnok felette állt ellenfelének, meg
érdemelten, biztosan győzött.

Gáborinak már itt-ott rozsdafol
tok voltak fegyverzetén. Kemény 
labdái talán egy gondolattal éleseb
bek, rövid labdái rövidebbelc, magas 
labdái pedig Kslyezettebbek lehettek 
volna. Cucelli ellen taktikailag nem 
egészen helyesen, de technikailag ki
elégítően játszott. Ez a macskafür- 
geségü olasz azonban olyan nagyot 
játszott, amilyent még életében 
soha. Ezt állapítja meg az olasz saj
tó is. Állandóan rohamozott, állan
dóan támadott, valósággal berepült 
minden lehető — néha lehetetlen — 
alkalommal a hálóhoz úgy, hogy ha 
Gábori taktikailag is helyesebb já
tékmodort választ, talán néhány 
gémmel többre viszi, de a mostani 
fíuceliít meg nem verhette volna.

Szigetiből még az a biztonság 
hiányzik, ami az egészen egyszerű 
megoldásokhoz kell. Bravúros meg
oldásai most is rendre sikerültek. 
Torinóban már sokkal jobban fog ját
szani.

Ferenczy dr. szürke játékot muta 
tott be mindkét szereplése alkalmá
val. ö t zavarta meg láthatóan a leg
jobban az it t  használt labdának az 
eddigitől eltérő minősége. Ezt a mér
kőzést ugyanis már 1940-es Pirelllvel 
játszották s ez más, keményebb, ta
lán egy gondolattal nehezebb Is, 
mint az edzéseken használt 1939-es 
típus. Maguk az olasz játékosok is 
nehézménnesték. hogy a gyár a lab
dát ívust állandóan változtatja.

A  két különböző 1át ékre odoréi csa
pat találkozása különösen az Asbóth 

Bomanoni, Del Hello— Szigeti és a 
Cucelli— Gábori egyesekben igen 
c.yón snortot hozott.

Fontana, az olasz szövetség elnöke 
aki pedig az utóbbi években igen 

sok jó teniszt láthatott — azt mon
dotta, hogy ilyen szép mérkőzést, 
mint a Jóska fiúnak Bomanoni elleni 
lovaglás küzdelme volt, allg-alig lá
tott. Az azonban biztos, hogy a leg
utóbbi wimbledoni döntő ehhez ké
pest egészen színtelen mutatvány 
volt.

A  másik nyert pontunk: az
Aabóthj Gábori—Taroni, Qu'mtavalle '

páros nem volt kiegyensúlyozott 
küzdelem. Sportbelileg csak a har
madik szét volt érdekes, amikor az 
olaszok ellenállását lépésről lépésre 
küzdötték le a magyar fiúk, hogy 
aztán biztosan győzzenek. Az első 
két szetben a magyarok nem voltak 
sehol, a negyedikben és az ötödik
ben az olaszok hiányoztak.

A  Del Bello—Szigeti mérkőzés 
amint az olasz sajtó is (Popolo 
dTtaüa) helyesen állapítja meg, 
oktató játék volt Szigeti részéről 
Színes, roppant változatos, a tenisz 
minden lehetőségét gyakorlatilag ér
zékeltető meccs volt. Kár, hogy ar 
egyszerű alapütásekben Szigeti bi
zonytalankodott. Mert ha csak egy 
kissé biztosabb, úgy nemcsak ez a 
mérkőzés, hanem az egész találkozó 
alighanem magyar győzelemmé' 
végződik.

Sok volt a vonalbírói tévedés. Saj
nos, a legtöbbször hátrányunkra. 
Arra jöttem rá, hogy ezek a téve
dések nem rosszindula.túak, hanem 
tisztán az olasz lelkiségre vezethe
tők vissza. Annyira kívánják a hi
vatalos, felelősségüket túlságosan 
érző olasz funkcináriusok az olasz 
győzelmet, hogy kritikus pillanat
ban a vonalbíró tisztánlátását elho
mályosítja a mindenáron gyözniaka- 
rás és tévesen ítél. Mert nem akadl 
senki, sem hivatalos személy, sem 
érdeklődő néző, aki utóbb a hibát be 
ne látta és többé-kevésbé el ne ítélte 
volna.

A közönség azonban annyira sze- 
retetébe fogadta a magyar fiúkat,

hogy egy-egy feltűnő, a rovásunkra 
yeólá ítéletre füttykoncertet rende
zett s mint a Popolo dTtalia írja •— 
"elháborodása elsöpörte a helyéröl a 
tévedő vonalbírót. A  közönség ro- 
konszenve annyira mellettünk nyil
vánult meg, hogy néha már az olasz 
hivatalos köröknek is rosszul esett. 
Megtörtént az is például, hogy ha a 
magyar hibázott, a közönség fel- 
-zisszent, a hibázó olaszt azonban 
kifütyülte.

A hibás bíráskodást legkönnyeb
ben Asbóth Jóska, legnehezebben 
Ferenczy dr viselte el. Közrejátszott 
ebben az is, hogy ellenfele csak úgy 
sugározta magából az Idegességet. 
Általában azonban vitathatatlan, 
hogy a magyar csapat olyan népsze
rűségnek örvend itt, ami még a 
könnyen lelkesedni tudó tempera
mentum mellett is kivételes ritkaság. 
Csak egy példát.

Milánó egyik külvárosában nem 
iudtam a járást, bizalommal fordul
tam az egyik légvédelmi milicistá- 
hoz. Két mondat után gyanakodva 
nézett rám s megkérdezte, hogy 
nem tartozom-e a magyar teniszezők 
közé. Igenlő válaszomra minden 
mentegetödzés ellenére jó félórás 
úttal a szállónk kapujáig kísért és 
autogrammot kért. Amikor meghív
tam egy csinzánóra, azt válaszolta, 
hogy boldogan iszik egy pohárral 
velem, de csak akkor, ha én lehetek 
az ö vendége. íg y  aztán kettőt it
tunk, a másodikat már én fizettem.

Tóth László dr.

győzőjét ez láthatóan idegesíti. Peröv 
ről percre rosszabbul játszik. Cucelx 
llék minden pontjukat az ő oldaláM 
nyerik. A második és harmadik szé
fét nagy fölénnyel nyeri az olasts 
pár. 2:6, 2:6.

—  A negyedik szetben Szigeti
mindent megpróbál. Szinte emberfe
letti módon játszik. Egyedül azon
ban képtelen boldogulni. 5:7... ,

—  A második napon %:l-ro vezet 
Olaszország.

NYILATKOZATOK:
Vido: Szerintem Cucelli volt a legjobb. 

Utána Szigeti, Vido, Gábori a, sorrend.
Cucelli; Szigeti három ember elles 

játszott. Klasszisai jobb volt, mint én, 
Gábori elfelejtett volna teniszezni ?

Fritz Weiss, az olasz válogatott, 
edzője: Ha Szigeti az egyesben is igy 
játszott volna, könnyen győz. Csodála
tos reflexe van ennek a fiúnak.

A  páros után Ferenczy dr Del Bello 
* ellen játszott bemutatót. Del Bello 
I győzött 7:5, 3:6, 7:5 arányban.
i ...........  .......... .

ÜSZAS

Január 31-án lesz a MUSz
tísziújtó Lözgyíílése

A visszavágó
Asbóth ismét, lew fő z'e  Rosnanonitf
S z ig e ti kikapott C u ce i!i-3ől

Torinóban Küzdenek a két 
ország legjobb tenbzezői

Egy héten belül már a második 
hivatalos országok közötti tenisz
mérkőzést vívja meg egymással a 
magyar és az olasz válogatott gár
da. Először Milánóban játszottunk 
az olaszok ellen s 4:2-re kikaptunk. 
Ezt a mérkőzést a röviüéletü közép
európai kupa szabályainak megfe
lelően rendezték meg. (Rangsor sze
rint négy egyes és két páros meccs.) 
A  most folyó torinói verseny viszont 
Davis Cup-rendszerü. (Két-lcét egyes 
és egy páros mérkőzés.)

Pénteken este zsúfolt nézőtér előtt 
kezdődött az új magyar-olasz össze
csapás. A  városi és katonai előkelő
ségeken kívül jelen volt F on ta na , az 
olasz teniszszövetség elnöke és Tori
no polgármestere is. A  polgármester 
értékes tiszteletdíjat ajánlott fe l a 
győztes csapatnak. A  tiszteletdíj

márvány alapon bronz bika, amely 
Torino várost jelképezi.

A  mérkőzések izgalmasabbak és 
az érdeklődés talán még nagyobb 
volt, mint Milánóban. Az első mécs
esét Szigeti játszotta Cucellivel. Az 
olasz fiú győzött 8:6, 5:7, 7:5, 8:6 
arányban. Mint az eredményből ki
tűnik, Szigeti is nyerhetett volna.

Az est fénypontja itt is az Asbóth 
—Bomanoni találkozás volt. Ifjú 
bajnokunk ismét kitett magáért. 
Háromórás elkeseredett küzdelemben 
2:6, 1:6, 8:6, 7:5, 8:6-ra győzött ki
tűnő ellenfele ellen. Még mondja 
valaki, hogy Asbóth nem bírja az 
idegölő, ötszetes csatákat!...

Tóth László dr nagyon helyesen 
Asbóthot nem játszatja a párosban, 
így  legalább pihenten állhat ki va
sárnap Cucelli ellen.

Szombaton Gábori nagyon 
rossz napot fogott ki — 
elvesztettük a párost
Cucelli, Vido—Szigeti,
Gábori 4%6, 6 s 2 ,  6 ; 2 ,  7 s 5

Szombaton délután csúcsközönség 
előtt került sor Torinóban az olasz
magyar visszavágó viadal páros 
mérkőzésére.

— Azt hittük, megnyerjük ezt a. 
pontot, —  mondotta telefonon Tóth 
dr. —- Sajnos, nem így tör
tént. Gábori az első szét után úgy 
visszaesett, hagy szinte nem is volt 
a pályán. A kiegyensúlyozott olasz 
ketlős a kezdeti idegesség levetkő-

zése után játszva győzött. Ezzel a 
ponttal, azt hiszem, a győzelmi re
ményünk is kútba esett.

—  Az első percekben még remény
kedünk. A magyar pár, de különösen 
Szigeti nagyszerűen játszik. Végig 
vezetve nyerjük az első szetet. 6:4.

—  A második szetben oz olaszok 
magukhoz térnek. Szigetit amennyi
re lehet kerülik. Szinte minden lab
dát Gáborira játszanak. Gramm lo-

Uj évben —  regi igazság 
7940-ben is téli és nyári sportcikkekben

BŐRNEKSPORT
f., Krisztin3-k©PMS 7 .i. T e le fo n : 15-3S .22 .

Az idén a MUSz szokatlanul ko
rán tartja közgyűlését. Ennek két 
oka van. Az egyik most kevéssé 
időszerű, az olimpiák évében min
dig korai időpontra tűzték ki a 
közgyűlést, hogy az új vezetőség 
munkáját ne zavarja a változás. 
A  másik: ifj. Horthy Miklós, a
MUSz elnöke február első napjai
ban Indul vissza Délamerikába s a 
közgyűlésen még jelen akar lenni.

A  legutóbbi tanácsülés kiküldte a 
jelölőbizottságot, amelyben ifj. 
Horthy Miklós elnökletével helyet 
foglal Beleznal dr., Bajcsdnyt, 
Wanié, Csepreghy dr., Lcngváry 
dr., az ügyvezető alelnök és a fő
titkár. A  bizottság tárgyalásait ifj. 
Horthy Miklós maga vezeti.

Sok változással nem számolnak 
az új tisztikar és a tanács össze
állításánál. A  legnagyobb problé*

| mát a sportbeli vezetés kérdése 
okozza. A  vízipóló kapitányi tiszt 
körül merül fel a legtöbb név, leg
gyakrabban azonban Ivády Sándor 
dr. nevével találkoznak a tájékozó- 

I dók. Ivády dr. azonban még nem 
nyilatkozott, hogy felkérés esetén 
vállalná-e a. pólókapitányi tisztet.

Változás lesz az úszókapitányság 
körül is. A  jelenlegi kapitány el
foglaltsága miatt nem vállalja to
vább tisztének ellátását. A  szövet
ség vezetői elsősorban Wanié And
rás dr. megbízására gondolnak.

Mindezek a kérdések azonban 
konkrét formát csak az első jelölő- 
bizottsági megbeszélések után ölte
nek.

u, ---- ---- -— < $ > — --------

M ikor é rk e z ’k  -.«
Eaí lesik a MAC 
v í z i l a b d á z ó i

Megírtuk, hogy a MAC vízilabdá
zóit a nápolyiak portyára hívták 

: meg. a  kék-sárgák Nápoly után 
í Rómában játszanának két mérkő- 
i zést, majd Milánóban szerepelnének.
Mindent elintéztek már, csak az bi- 

j zonytalan, hogy mikor indul a csa- . 
' pat. Mert az olaszok csak annyit 
kértek, hogy küldjenek a mieink 
féláru jegyre jogosító igazolványt, a 
jegyeket ezután ők elküldik s a 
magyarok 15-ike után utazzanak.

Természetesen az igazolványok el
mentek. Válasz és jegyek mindmáig 
nem érkeztek meg. A  tizenötödike 
pedig igen vészesen közeledik.

A  vízilabdázók és úszók most —> 
mit tehetnek mást —  várnak és 
szurkolnak.

Holnap
a höígyversenyzőicé 
a szó

Holnap, hétfőn á szövetség a válo
gatott hölgyúszók edzőóráján este 
hatórai kezdettel csak hölgyszámok
ból álló versenyt rendez. A  verseny 
gyermek-, ifjúsági és elsőosztályú 
számokból fog állni. Minden csoport
ban mindhárom úszásnem (mell, 
hát és gyors) szerepel s mindegyik
ben lesz váltó is. A  gyermek- és 
Ifjúsági versenyben vegyes, az első
osztályú versenyzők pedig gyorsvál
tóban úsznak.

A  verseny igen népesnek ígérkezik, 
legalább is a befutott nevezések ezt 
mutatják. A  gyermek- és ifjúsági 
számokban 10— 15 nevezés is érke
zett egy-egy versenyre, de elsöosztá- j 
lyú hölgy-versenyzőink sem maradd 
nak el a versenytől.

A  100 méteres 1. o. gyorsűszásban 
a tíz nevező között található Ács, 
Sótí, Balog, Linhardt és Molnár, a 
100 m-es hátúszás öt nevezője kö
zött szerepel Novak, aki nemrégen 
javította meg a 200 méteres hát
úszás országos csúcseredményét és , 
Sándor, a 100 mellúszás 6 indulója 
közül Felhős, Szigeti-Varga, Várko- . 
nyi és Sajgó a legjobb.

A  versenyt a Nemzeti Sportusz&j . 
dában tartják meg.



5f ’flasteap, IMffi js ta ir  14,

főbb  mint száz szavalata 
lesz a MÁC-r»ak és a BBTE-nek

a MASz elnökségének Javas
lata szerint

A  MASz elnöksége a szavazati
l.°? _reí ° rmját tárgyalta legutolsó 
ölesén és igen érdekes, valamennyi 
egyesületet érdeklő határozatot ho
zott. Az elnökség egyhangúlag já
rult hozzá ezekhez a mődosítások- 
■hoz, amelyek a „gazdag" egyesüle
tek uralma helyett a „ dolgozó"  
egyesületek uralmát biztosíthatják. 
■Eddig ugyanis

minden bejelentett S© tag ntán
®gy szavazata volt egy egye

sületnek,
de tetszés szerint lehetett 300 ta
got is bejelenteni, amikor már 6 
szavazat jutott minden egyletnek 

akár volt atlétája, akár nem — , 
«a  a hatszoros tagdíjat befizette.

, f f ’ . elnökség egészen csekély 
módositássgtl egyhangú lelkesedés
sel t$tte_ magáévá az új indítványt, 
amely jövő héten már a tanács elé 
Kerül. Ennek lényege az, hogy az 
egyesületek nemcsak a befizetett 
taSdxj, hanem

f?.általuk foglalkoztatott atlé- 
&K száma és azok eredményei 

alapján
íf'* )I1.ak több szavazatot. Az elnök-

-■ Javaslata. a következő:
, , . .z . alapszavazat 5. Minden tag
iját fizető egyesületnek van ennyi 

( Za7a3ata. Joga van tetszés szerint 
■-obbszörös tagdíjat (egészen hat
szorosig) is fizetni és altkor alao- 
szávazatainak száma 0X5, tehát 30.

Ezen kívül kaphat:
1. Az előző évben elért minden 

« z  munkastasztikai pont után kap 
1-—1 szavazatot.

2. Az előző évben nyilvános ver
senyen elindított minden húsz fel
nőtt versenyző után 1—-1 szavaza
tot.

3. Az előző évben elindított min
den tíz ifjúsági vagy serdülő ver
senyző után 1-—1 szavazatot.

4. A  felnőtt vagy ifjúsági egyéni 
bajnokságban elért minden győze
lem után 1— 1 szavazatot.

5-. A  felnőtt vagy ifjúsági csa
patbajnokságban. elért minden gyö- 
®elein után 5— 5 szavazatot

ÉRDEKES RÉGI KÉPET '
találtunk emlékeink között. Dr. 
Marki Zay Lajost, az országgyűlési 
gyofsiroda főnőkét ábrázolta —

r Sr^t-lZll ö 7corából> amikor a 
, súly dobó ja volt. E l

küldtük neki a képet és ő igen 
Hc6clv3s levélben lzöszönto tyicci*
,,a Parlamenti Múzsám, gyorsírói 
csoportja részére is készítettek"egy 
másolatot a nagyításról, mart egé
szen bizonyos —  főleg a két mes
terség összeférhetetlen természeté
re ' való tekintettel — , hogy én 
voltam az első és utolsó gyors- 
irodái főnök, alti egyben valamikor 
súlydobóbajnok is vo lt!" Hát bi
zony nehezen egyeztethető össze ez 
a két mesterség, a „lopkskönnyü" 
kezet kívánó gyorsírás és a 7 cs 
negyedkilós súlygolyó lökelösése! 
©e Márki-Zay üt-nak sikerült.

JANTJAE 26-AN, PÉNTEKEN 
délután 6 órakor a Bolyai gimnázium 
rajztermében lesz a MASz oktatófilmjé
nek — ezúttal a teljesnek — legközelebbi 
nyilvános bemutatója. A  bemutatóra a 
szövetség szívesen látja az atlétákat és az 
érdeklődőket.

— KEVESEN JAKNAK AZ EDZÉSEKBE
—■ ez a panasza Vadas Ivánnak. — Pedig 
mindent megteszünk az atléták érdeké
ben. De hiába dolgozzuk ki a legmoder
nebb edzéselveket — ezek csak akkor 
hasznosak, ha az atléták valóban dolgoz
nak is szerintük. Most az a helyzet, hogy 
akik jöhetnének, azok közül sokat távol
tartanak olyan okok, amelyek komoly 
atlétáit előtt nem lehetnek akadályok, 

Pedig, mint néhány, a szövetség 
amu^íarásira már Budapestre helyezett 
arra ’t, nem kap feletteseitől engedélyt 
hittük aa edzéseket látogassa. Azt
dölóra'«vz áthelyezés a nehezebb része a 
helyen -Ai, úsy látszik, hogy magasabb 
tétnek f r al nagyobb megértéssel visel
sz a’ac-nn- vr*®rclekekkel szemben, m'nt

kirtiégóimősor:
• Budapest: a Vaca3 orszál?03 n . 
osztályú versenye, délelőtt 10 órától 
a. magdolnautcai ssélthlz tornater- 
meben. A  doatokre 5 óra körül ke
rül sor.

Kecskemét: a K TE  országos ifjú
sági versenye.

Salgótarján: a BVSC vendégsze
replése.

Matúra Mihályt, sokszoros bajnokun
kat é3 válogatottunkat az olasz birkézé- 
*zövetség meghívta Olaszországba. Az 
°!aszok a nyár folyamán szabadfogású 
edzöképző tanfolyamot rendeznek. Erre 
Gitták meg Matúrát — előadónak.

6. Minden, az illető egyesület 
versenyzője által elért, a tízpróba 
táblázat szerint 1000 pontnál érté
kesebb eredmény után .5— 5 szava
zatot.

T. Az illető egyesület tagja által 
elért, a tízprőba táblázat alapján 
900 pontnál értékesebb eredmény 
után 1—1 szavazatot.

8. Minden tíz olyan hölgyver
senyző után, aki az előző évben 
legalább 3 versenyen résztvett, 
1— 1 szavazatot.

A  tisztikar és a tanács tagjai 
5— 5 szavazattal rendelkeznek.

Mint látható, a szavazatok szá
mával nem takarékoskodott az el
nökség. A  sok verseryzövel, köztük 
sok kiválóval rendelkező nagyegye
sület, mint

a MAC és a BBTK a tavaly?, 
eredmények alapján száznál jó

val több szavazathoz jut,
de a nagy vidéki egyesületek is si
mán elérhetne az ötvenet. A  javas
latot igazságosnak tartjuk, talán 
csak az aggályos kissé, hogy a ki
váló versenyzők nemcsak egy 
számban szerezhetik, meg egyesü
letüknek az 5— 5 czavazattöbbletct, 
hanem minden számban, amelyben 
az 1000 pontot elérik. Itt legalább 
a munkastatisztika szerinti korlá
tozást kellene életbeléptetni, mert 
az mégsem helyes, hogy például 
Szabó 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 
és 10.000 méteren szerzendö 5— 5 
pontjával egymaga harminc szava
zattal növelje a MAC szavazatai
nak számát. Elegendő lenne, ha 
egy versenyző csalt egyszer 5 vagy 
1 szavazattal járulhatna hozzá 
egyesülete pontszámához.

Kimondta az elnökség azt is, 
hogy ' a MASz által összeállított 
egyesületi szavazatszámot az év 
végén megfelelő módon mindig 
közhírré teszi é3 az annak jóváha
gyására hivatott tanácsülést csak 
ltot hónap múlva hívja egybe, hogy 
az egyesületeknek módjukban ke
gyen esetleges kifogásaikat meg
tenni.

VÍVÁS

A BEH£ rendezi
a i első ¥á!©gatő-
versenyt
Ma: I. osztályú tőrverseny
a BEAC vívótermében

A vivüőv komoly kezdetét jelenti a n 
nap, amikor a BEAC az év első v.11 orv. 
veroenyét rendezi. Az egyetemisták 
vM.y53ZLílly'i  főrvívők részére rendezn 
í f i í ? nyt‘ Az e'.söosztályú mezőny legja 
tehSítu®2. a versenyben s így kétsí 
t a n i a -oSZé? Eportot fosnak nyi 
indul A ez — t*lyota mindössze 15 v! 
kisebbíti a “-“ 'teán legkevésbé s
m o s  színv0'wlltatermíé!i-t' am3lyr mennyisé- vJ,-, természetesen nem
törversen?ben S ín t  minősíS teszi. A n 
nélkül résztve-?ne£S *  d o b la k  kivé 
elömérközés .Eppen ezért már
m. Döntőbe várh.k’ i?-*csörté!:Et f °S Ív 
G erevicUet, Zirezvt « utsae* Ilyt' Maszla 
biztosra, a hitralév«)ai?ílyt £s 1>a-'óc
bizonytalannak látszik hE?ií?t ^ely so:
küzdelmet fog v ívn i’ t?  é rt JSen na 
Berzsenyi, ML s í Z V  i£ i°? ,7 6a’r> Ke, 
pástján tehát a le-1obhev“0iíy%-A C’Ö! 
ott lesznek. A verseny gyözte-át1 né!1 
nehéz megjósolni, mert ?,a3y
senyformáiából az idén nils~IvenyI&‘- Vl
láttunk. M i n d e n e s e t r e L  S u 1* E 
és Gsrcvirh győzelme e-etén® m 
hogy & papírforma érvényesültdhatn<

A RÁC
másodosztályú kardversenyére 
zett 26 vívó igen érdekes versei 
A benevezettek közül olyan ki 
akinek győzelme élőre megjó-n h- 
-  nincs. Éppen ez adja a versen 
jűt, hogy sok egyenlő erejű ví 
benne, tehát igen erős lcüzdeln 
lesz mind az előmérközés, mind 
A verseny magában foglalja a i 
„reményteljes i f j ú s á g á t aza2 , 
pótlást. Sokat várunk ettől a ve 
Az előmérközés délelőtt 9. a döntf 
5 órakor kezdődik a fökapltánys' 
tében levő vívóteremben.

A BEAC elsCosziályú törvívő válogató 
versenye vasárnap délelőtt kilenckor 
kezdődik és folytatólagosan tart a be
fejezésig déli szünet nélkül.

TEKÉZÉS

Legközelebbi bajnoki mérkőzések
•olcas csapat. II. osztály. Ganz—DH 
ár 14-én délelőtt 9, Fuzér-uteai pálya, 
ti: Crapody. Vízmüvek—WM B)
ár 14-én délután 3, Füzér-utcai pálya, 
i : Kittig. Iíistex—PATE január 14-én

f  iflf ATT-TiálVÍL. VGZSti ! T\Tfll’rt<!ÍKistex-pálya. vezeti: Marosi. 
21-én délelőtt 9, Füzér-utcai

2
,—Dán. — 
i, vezeti: Trunner. 
olras csapat. I. osztály. Köb. 
inó—WM január 21-én délután 3, 
r-utcai pálya, vezeti: Kertész,

H  *>«•***• »« <0#

IHÖSPORT

A Mezőgazdasági 
középiskola é rié i!  
fölénnyel győzött 
m iiöwetség Ifjúsági 
váltóversenyén

Tegnap délután a Svábhegyen (a 
BSB menedékháztól kiindulva a Já- 
noshegy—Mária Makk—Csillagvizs
gáló útvonalon) meglepő jó hó viszo
nyok között rendezte a síszövetség 
középiskolások részére kiírt 3x6 
km-es váltóversenyét. A  verseny
ben Takács Andor diákjai, a székes
fővárosi Mezőgazdasági középiskola 
tanulói olyan hatalmas fölénnyel 
győztek, amilyenre alig találunk, pél
dát. Az első helyért egészen külön 
versenyt futott az iskola a) és b) 
csapata és még a c) is elég jó volt 
ahhoz, hogy —■ negyedórával a má
sodik helyezett mögött -— megelőzze 
a többi iskola csapatát. Igaz, hogy a 
Toldi-gimnázjum a) csapatát pálya
rövidítés miatt kizárták a verseny
ből.

Egyénileg a legjobb időt az a) vál
tó utolsó embere, Kálmán érte el, aki 
klasszisra valló fölénnyel hozta be 
egyperces hátrányát és vert rá 
újabb négy percet a b )  váltó utolsó 
emberére. — Eredmények:

Sx6 km-es váltó faás:
1. Mezőgazdasági középiskola a) 

(Halász 34:20, Mónus 33:05, Kálmán 
23:55) 1:36:20,

2. Mezőgazdasági középiskola b) 
(Pókai 33:35, Kalmár 32:55, Somlai 
33:40) 1:40:10,

3. Mezőgazdasági középiskola c) 
( Tóth, Fazekas, Hrabovszky) 1:55:10, 
4. Árpád gimn. b) 1:56:05, 5. Árpád 
glmn. a) 1:56:20, 6. Toldi-gimn. b)
1:56:40.

Kálmán után a legjobb részidőt, 
32:00 mp-et Méray, a Toldi g. a) 
csapatának tagja futotta.

A MAC az esélyes, 
a Kassai AC a „íő*é! ló" 
a vofoci váiíóbaieolc-
sá £ cn :

Kárpátalja első nagyobbszabásű 
sporteseménye Magyarország 4x10 
km-es váltóbajnoksága lesz. A  vo- 
lócl síterep futóink szerint olyan 
nagyszerű, hogy külföldön is alig 
lehet jobbat találni, kétségtelen te
hát, hogy, a verseny megfelelő kö
rülmények között fog lefolyni.

Jóslásokba bocsátkozni azonban 
az idei mostoha hóvlszonyok miatt 
nem lehet. A  hóban szegény budai 
hegyekben még egyetlen verseny 
sem volt és csak találgatásokra és 
a tavalyi eredményekre vagyunk 
utalva, amikor a csapatok erejét 
latolgatjuk. Papíron kétségkívül a 
védő MAC látszik legjobbnak, kü
lönösen a HETE tartalékos volta 
miatt. A  budaiak így is meg fog
ják tudni előzni a három csapattal 
felvonuló Postást és a MAFC-oí, 
valamint a I-ITVK-t. Meglepetésre 
csak a Kassai AC-ot tartjuk ké
pesnek. Kedvezőbb viszonyok kö
zött készült, tehát több edzéssel 
bír, ellene szól, hegy magyar ver
senyeken, P i n á i  kivételével, még 
alig szerepeltek a futói.

JÉG

Ma fél 9 -í or kezdődik 
a syo sverfciiy

A  ma reggeli gyorskorcsolyázó 
verjényt a szakosztály elnöke köz
benjárására fél 8 helyett fél 9-kor 
kezdik a nagy hidegre való tekintet
tel. Ez a versenynap megint nagyon 
Izgalmas lesz, mert Ladányi Gedeon 
a Leviczky-verseny óta még jobban 
foltozta edzéseit és Bácskai is nap
ról napra javuló formát mutat és az 
1000 méteres táv nagyon megfelel 
neki. Hidvéghy a multheti verseny 
után megbetegedett és edzését meg 
kellett szakítania, de mint mondja, 
nem érzi magát hátrányban a töb
biekkel szemben. A  papírforma sze
rint neki kellene győznie, mert mind
két távon jobb eredménye van, mint 
Ladányinak. Bácskai sem lehetne rá 
veszélyes, bár 1003 méteren kikap
hat tőle, de 3000-en behozhatja ezt a 
hátrányát és a pontversenyt így 
megnyerheti. Viszont nem hagyhat
juk számításon kívül Ladányi küz
dőképességét. Ha kedvező sorsolást 
kap, könnyen megelőzheti Hidvégliyi. 
A  II. osztályúak közül Kiss az esé
lyes, ha jő napot fog ki, ismét ja
víthat az 1000 méteres KISOK- 
csüeson. Vida, Bzoboszlói és Chiba 
közül kerülnek raajd ki a helyezet
tek.

Az ifik közül Blakfy és a két Sze
derkényi a legjobb. A  tizenötéven 
aluli tehetséges Bereknyci megfut
hatja a két éve fennálló KISOK al
sós csúcsot (2:51).

KálSsy és Botond Éve 
végezte legjobban 
a kötelező gyakorlatokat
M i délben m műkorcsolyázó bajnokság  
szabadén választott rész® kerül s®rra

Kellemetlen hideg időben, egyórás 
késéssel kezdődtek el tegnap dél
előtt a férfi mükorcsolyázóbajnokság 
kötelező (iskola) gyakorlatai. A  höl
gyeknek a kiírás szerint közvetlenül 
a férfiak után kellett volna futniok 
az iskolát, de mivelhogy fél 2-ig 
tartott a verseny első része, ebéd
szünet közbeiktatásával csak délután 
3 órakor került sor a hölgyekre.

Már 8 órakor együtt van a férfiak 
mezőnye, örvendetes hír fut végig a 
pályán: Barcza-Botter Béla is neve
zett a bajnokságra és el is indul. 
Röviddel ezután nagy sietve meg is 
érkezik, mint mondja, utolsó pilla
natban kapta meg a rajtolásra az 
engedélyt. íg y  a férfiak mezőnye 
háromra emelkedett. A  versenyzők 
lassan készülődnek a versenyhez és 
a kis Király Ede nagyon ideges, 
Kállay nyugodtunk látszik, bár ő is 
szurkol. A  legnyugodtabb az egész 
társaságban Barcsa. Kis közönség 
előtt (akik jelen vannak, inkább ro
konok és jó ismerősök) kezdik el a 
versenyt. Felvonulnak a bírák, Far
kas Ivor, Horváth Jenő, Liedemann 
János dr., Orbán László és Zöllner 
Ottó. Meglepetés, hogy Kállay kevés 
hibával, nyugodtan futja az előirt 
paragrafusokat. Barcsa kevés edzése 
ellenére feltűnően jól fut, Király, 
akinek a legjobb híre volt az egész 
társaságban, feltűnően idegesen vég
zi gyakorlatait és így persze sokat 
ront. Az iskolagyakorlatok után a- 
következő eredmény adódott:

Férfiak: 1. Kállay Kristóf 224.52 pont,
2. Barcza Rotter Bála dr 219.7 p, 
S. Király Ede 21S.22 p.

Általános vélemény a férfiak is
kolagyakorlatai után, hogy nagyon 
gyenge iskolát futottak és legalább
egy klasszis választja el ezt a me
zőnyt a Pataky, Tesláit stb. tudású 
mükorcsolyázóbajnokok színvonalá
tól.

A szabadon választott gyakorlatok 
futásával Király javíthat helyzetén, 
ha nem lesz olyan ideges, mint teg
nap volt. Kállay már biztos bajnok
nak látszik és Barcza harmadik he
lye valószínűbb, mint a második.

A  hölgyek már délután 2 órakor 
gyülekeznek és az öltözési is. meg
kezdik. Botond Éva remegve készü
lődik és szörnyen szurkol. Ezt 
mondja:

— Nagyon szerencsétlen versenyző 
vagyok. Idén is, mint tavaly is, meg
betegedtem a bajnokság előtt és alig 
állok most a lábamon.

Botond Györgyi úgy készülődik, 
mint valami skalpvadász. Látni a 
szemén, hogy — „most, vagy soha." 
A  többiek egykedvűen készülődnek, 
csak Saáry Éván látszik meg némi 
izgalom.

Pontosan három órakor a hölgyek 
elkezdik versenyüket. A  már fent 
nevezett bírók pontosnak.

Botond Éva, a multévi bajnoknő 
némi bizonytalankodás után remekül 
fut és a szakértők véleménye szerint 
igazi bajnoki nívónak megíe'elö jól 
felépített az iskolája.

Botond Györgyit futás közben el
fogja valami hallatlan győzniakarás 
és ez nemileg zavarja őt a pontos 
iskolafutásban. Sok esetben rosszul 
összpontosít. De így is nagyon szé
pen fut és a különbség nővérével 
szemben csekély.

Széchy Ágnes megérdemelten ke
rül a harmadik helyre. Ez különben 
a várakozásnak meg is felel, mert 
most is azt a jól bevált iskoláját 
futja, mint azelőtt.

Popp Márta feltűnően szép iskolát 
fut és testtartása is sokat javult.

A  kis Saáry Éva az erős mezőny
ben egy kicsit lemarad, bár az fi 
iskoláján is látszott nagy javulás, .

Hölgyek: 1. Botond Éva 221.3 pönt,
2. Botond Györgyi 216.6 p, 3. Széchy Agl 
196.7 p, 4. Popp Márta 196.5 p, 5. Saáry 
Éva 193.9 p.

«
A  szabadon választott gyakorla

tokkal Éotond Éva és Botond 
Györgyi már nem sokat változtat
hat jelenlegi helyzetén. Botond Éva 
szerintünk ismét megvédi bajnok
ságát. A  harmadik helyért nagy 
küzdelem lesz Széchy, Popp és Saáry 
között. Itt már nagy szerepe lesz a 
pillanatnyi összpontosításnak és a 
pillanatnyi szerencsének is.

Ma délben 12 órakor kezdődik a 
szabadon választott gyakorlatok fu
tása. Sorrendben először a férfiak 
futnak, azután a hölgyek, végül a 
páros műkorcsolyázó bajnokság ke
rül sorra.

A  páros bajnokságban az eddig 
látott formák alapján valószínű 
győztes a Szekrúnyesy— Szekré
ny esy testvérpár, a Szilassy—Ker
tész páros a biztos második helyért 
fut.

A  hölgyek iskolagyakorlatai 
után még az utolsó alkalmat is fel
használták a bajnokságban Indulók 
s a szabadon választott gyakorla
tokra még egy utolsó edzést tar
tottak.

A BEAC jégkorong csapata ma Szom
bathelyen vendégszerepel, ahol az SzSB 
csapatával mérkőzik. Az egyetemisták 
ma reggel 7 órakor utaznak Szombat
helyre._ _ _ _ _ _ _ _ _  .......

A Newyorkban rendezett ökölvívó ver- 
-eenyen a volt Eprópa-bajnok van ICla- 
veren (lHollandia) pontozással győzött 
Emié Wigh amerikai ökölv.vó ellen. 
Arne Anderssoii svéd nehézsúlyú ököl
vívó bemutatkozása is igen jól sikerült, 
amennyiben már a második percben 
kiütéssel győzött Schumann ellen.

AZ OLASZOK ÉS AZ EBEK W
" JELENTKEZTEK 

az ökölvívó világbajnokság megren
dezésére. Mint ismeretes, a nemzet
közi ökölvívó szövetség a szabályai 
értelmében abban az esetben, ha az 
olimpiai verseny elmarad, köteles 
világbajnokságot rendeztetni. A  tag
államok március 1-ig kötelesek sza
vazni, hogy óhajtják-e a világbaj
nokság megrendezését és résstvesz- 
nek-e azon. Az olaszok és az írek 
azonban már most bejelentették 
a FIBA-nalt, hogy szívesen megren
deznék a világbajnoki versenyt. Az 
olaszok a résztvevőknek nemcsak a 
Rómában tartózkodás költségeit, de 
az utazási költségeik nagy részét is 
hajlandók lennének fedezni. Közel
100.000 lirát szánnának erre a célra' 
Úgy látszik, az olaszok ismerték fel 
legjobban ennek a hatalmas világ- 
versenynek a nagy hírverési értékét. 
Mi van a MűSz megrendezés! tervé
vel? Elakadt talán valahol? Vagy 
még mindig csak azon gondolkod
nak ökölvívó szövetségünk vezetői, 
hogy kérni fogják a megrendezés 
jogát? Félő, hogy el fogunk késni!

b
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Visszavág-e
a BTK a tavalyi 
4sl2-ért ?
A  butnokcsapat a nagy  „mumus' 
ellen és a vasutasok idei bemu
tatkozása a mai műsoron

Az ökölvívó csapatbajnokság má
sodik fordulója!

Ritka izgalmasnak ígérkezik ez a 
forduló. Ezúttal ugyanis a. négy leg
jobbnak tartott együttes csap össze. 
A  CsB-döntök örök négyese: a BTK, 
FTC, BVSC és BSzKRT. A  Városi 
Színház sok sikert és bukást, örömet 
és bánatot, tapsvihart és fütty-orkánt 
megért színpada és nézőtere izzani 
fog az izgalomtól. Az ökölvívók 
utolsó lehelletükig küzdeni fognak, 
a szurkolók pedig rekedtségig biz
tatják majd csapatukat. Mert sok 
minden függ ettől a fordulótól: baj
nokság, helyezés, sőt 
kiesés is.

A  mai fordulóban 
mérkőzések lesznek: 
BVSC és FTC— BTK. 
pat közül kettőt, az 
BSzKRT-ot már láttuk

esetleg

a következő 
BSzKRT— 

A  négy csa- 
FTC-t és a 

de a másik
kettőt még nem. Hogyan állhatnak 
fel, mit tartogatnak még a tarso- 
Ivukban, micsoda meglepetést — 
hem tudhatjuk. Bármennyire legyen
gült is a BVSC, megverheti minden 
ellenfelét." Bármennyire fiatalokkal 
is kénytelen szoritóba lépni a BTK. 
megint megnyerheti a bajnokságot. 
Csak emlékezzünk a tavalyi, bajnok
ságra! Az FTC 12:'i-re összeaprítot
ta a magdolnavárosiakat és a végén 
«. BTK mégis bajnok lett! Semmire 
nem lehet a CsB-n számítani, mér
kőzések sorsa, a bajnokság kialaku
lást mind-mind bizonytalan. Dicső
séges bizonytalanság!...

*
Ilyen bizonytalan kimenetelű ese

ményekre hálátlan dolog jósolni. Há
látlan dolog elképzelni, hogyan le
het majd, mit várhatunk. A papír
forma a legritkább esetben mutat
kozik meg a szorítóban is. A  tudást 
megsokszorozhatja a lélek, szárnya
kat adhat neki a lelkesedés, az iz- 
ftipkat még a fáradás legvégső ha
tárán is összehúzódásra késztetheti 
a nézőtérről áradó buzdítás, az egye
sületi színek diadaláért lobogó, szin
te határt sem ismerő hit.

Nekünk mégis hideg fejjel össze
hasonlításokat. kell tennünk. Minden 
egyesület minden egyes versenyzőjét 
le kell mérnünk, mit tud, mire ké
pes, ki ellen milyen eredményt, ér
het el, ha...

Sóhajtunk egyet tehát és megpró
bálunk jósolni megjósolhatatlan 
eredményeket. Lássuk tehát, mi 
történik, ~hci: — semmi sem borítja 
fel a papírformát!

Az első mérkőzés a BVSC és a 
BSzKRT között zajlik le. A  két 
együttes, azt lehet mondám, csak
nem egyformán —  nagyon erős. 
Szemre talán «  BSzKRT látszik eio- 
sebbnek, ez azonban semmit sem 
jelent. Az emberi szem csalóka. A  
múlt vasárnap például a BSzKRT 
ilteahosszal jobbnak látszott az 
MPSE-néi, mégis döntetlennel kehett 
beérnie.

Nézzük, hogyan állhat fel a két 
csapat, azután talán tisztábban lat
juk az erőviszonyokat.

met mutat.
Jóslatunk." 8:8.

y
A  második mérkőzésen az. FTC 

javára dönt a papír. A  zöld-fehérek 
együttese erősebbnek látszik a BTK 
csapatánál. Ez azonnal kitűnik, ha 
megnézzük a két csapat valószínű 
összeállítását.

BSzKRT
Horváth (Varga) 
Szabó (Lovas) 
Frigyes
Kővári (Frigyes) 
Vépi (Kővári) 
Jákics
Mészáros (Rideg) 
Szolnoki

BVSC 
Artner 

Podány 
Szabó Gy. 
Vöjnovits 
Mitterer (Bene) 
Farkas IV. 
Vadász 
Nagy

Az intézők régi törekvése az, hogy 
egy-egy „biztos“ versenyzővel igye
keznek elcsípni az ellenfél legjobb
ját, hogy igy megakadályozzák az 
ellenfél „biztos11 pontszerzését. Ezen 
a mérkőzésen a BVSC bizonyára 
szeretné elcsípni Szabó Gyuszival 
Frigyest. Szabó egyszer már elcsíp
te Frigyest és a BVSC bízik benne, 
hogy — ezúttal is elcsípi. Ha pedig 
Frigyest sikerül semlegesíteni, ak
kor már könnyebb a helyzet. Akár 
meg is nyerheti a BVSC a mérkő
zést.

A. BSzKRT-ban Frigyes, Jákics és 
Szolnoki hat pontjára; számítanak, a 
vasutasoknál Podány és Vojnovits 
két-két pontját számíthatjuk meg
szerzettnek. Hacsak valami közoe 
nem jön. A  „kiegészítő11 ökölvívók 
küzdelméből bármelyik csapat szá
mára megszülethet a győzelem. A 
papírforma 10:6-os BSzKRT-gyözél-

BTK  
Torma I.
Bogács
Montéra (Kaltenecker) 
Torma II.
Horváth
Oláh
Bittera
Erdős

ö a á llé  töprengés

Kisiklik ma a BSzKRT?

FTC  
Hámori 
Szántó 
Kubinyi 
Fellegi 
Mándi 
Csontos 
Szigeti 
Komolya

Az FTC-ben Mándi és Szigeti biz
tos pont, alap, melyre építeni lehet. 
A  BTK-ban ilyen nincs. Az is igaz 
viszont, hogy az alsó négy súlycso
portban a magtíolnavárosiak négy 
pontot összeszedhetnek. Felül, ha 
Oláh elkerüli Szigetit, szintén sze
rezhet két pontot. Van remény arra 
is, hogy Erdős sikerrel harcol Ho- 
molya ellen. Viszont azt is el lehet 
képzelni, hogy az FTC Szigetit teszi 
a nehézsúlyba, ez esetben Erdősnek 
itt nincs sok keresnivalója. Még 
sok másféle lehetőség is elképzel
hető. Annyi bizonyos, hogy ádáz 
lesz a küzdelem! Az eredmény pe
dig?... A papírforma szerint a Fra
dinak 10:S-ra kell győznie.

Jóslatunk is 10:6 az FTC javára.
Viszont könnyen lehetséges: 8:8.

A  küzdelmek délelőtt fél ll-kor 
kezdődnek a Városi Színházban. A  
két mérkőzés szünetében, körülbelül 
12 órakor Bondi WMTK egy három
tagú váltócsapat ellen ( Csuth MA- 
VAG—Rúzsán BSzKRT—Kiss WM
TK ) mérkőzik.

4 kis apróság 
2 nagy reérkőzésrő*

Szerdán este a szövetségben az 
egyik zöld-fehér ökölvívóvezér biza
kodóan mondotta:

—  Nem rossz most a csapatunk. 
Ha még ehhez hozzáveszem azt, 
hogy a BTK ellen mindig ment ne
künk az öklözés!... Tavaly is 12:4-re 
léptük le őket...

— Csak ne bizakodjatok el! —  szó
lalt meg Rosentbal. a BTK intézője. 
— Az igaz, hogy nagyon kikaptunk 
tavaly, de —  hol van már a tavalyi 
hó?

Viszont pénteken este az edzők 
ülésén ugratták Leitner Gézát, az 
FTC edzőjét:

—  Hü, te a Tanamár száztíz kiló!
—  Nem ijedünk meg — mosoly

gott Leitner, —* aki nagyobb, na
gyobbat eshet!

A  BSzKRT—BVSC mérkőzés esé
lyese a BSzKRT, legalábbis papíron.

__A  B. Vasutas csak csodával
győzhet! —  . jósolta. , tegnap egy 
BSzKRT-szurkoló.

—  Ugyan, hol vannak manapság
már csodák ? —  ingatta bánatosan
a fejét egy vasutas. —  Már azon is 
csodálkoznék, ha rendes csapattal 
fel tudnánk állni!

9
Tegnap délután a villamosiak 

egyik középsúlyú ökölvívójával utaz
tunk.

—  Nem értem, 'miért akarnak el
temetni bennünket ? —  háborgott a 
kemény ütéseiről közismert verseny
ző. —  Könnyen lehet, hogy a sír
ásókra. szakad a föld!

AUTÓ

Ilinél megindulnak
a KT/ motorozásai

A  nagyszerűen bevált KTT moto
rozásokat az új esztendőben is foly
tatják. Az új év első ilyen versenyét 
ma rendezik. A  motorosok délelőtt 
10 órakor találkoznak a,Kuria-utcá- 
ban és innen indulnak ki a terepre. 
A  verseny színhelyét csak a hely
színen „árulja el“ Kozma Endre a 
megjelenőknek.

MOS!

R á d l i u :
s e m m e f v e  * *

KÉZILABDA

EGY KIS TÖMEGSPOKT A NEMZETI 
TORNACSARNOKBAN

34 csapat, 272 játékos, az egyesületi 
és játékvezetőkkel együtt közel 350 lel
kes kézilabdázó vonul fel ma, vasárnap 
a Nemzeti Tornacsarnokban, hogy hitet 
tegyen a kézilabdasport iránti szeretete 
mellett. Minthogy teremsportról van szó, 
ez a szám elég tekintélyes, pedig nem 
is valamennyi résztvevő csapat vonul fel 
nia este. Ha azonban tekintetbe vesszük, 
hogy kizárólag csak az alkalmas hely 
hiánya gátolja — még a mai körül
mények között is —■ kétszer, vagy három
szor ennyi csapat szereplését: előttünk
áll a kézilabda — mint tömegsport. 
A mai, döntő jellegű összecsapásokra a 
kézilabda szurkolók is nagy számban 
fognak felvonulni. Minden bizonnyal jó 
sport, küzdelem, izzó hangulat jellemzi 
majd a mai kézilabda estet. . .

VÁC—Elektromos: a körmérkőzés dön
tője óriási harcot ígér. A teremgyákorlat 
a VAC-ot. eddigi kiváló szereplése az 
Elektromost mutatja győztesnek. Több 
veszteni valója a Vívónak van — ami 
pedig egy csapat küzdőképességét min
dig megsokszorozza. Ennyivel esélyesebb 
ellenfelénél. (8.25. Botrovszky). MTE— 
BSzKRT: a győztesnek bizonyos körül
mények között az első helyre is van 
esélye. Küzdelem után az MTE kis- 
arányú győzelme valószínű. (7.15. itass). 
M AFC-BTC: biztos MAFC-gyözelem. Ha 
azonban a, BTC teljes csapattal áll ki 
nem lesz séta a műegyetemiek számára. 
(4.15. Kovács). Kistex—KAOE: biztos
kispesti győzelmet ígér a II. osztály 
rangadója. (5.30. Dobler). B TK — 
Széchenyi: fölényes magdolnavárosi
győzelem. (3.05. Fekete).

Az alsóbbosztályú mérkőzéseken az 
előlálló csapatok győzelme valószínű. 
III. osztály: ETE—VÁC (9.00. Pintér)
MTE—BSzKRT (6.40. Berecz), M AFC- 
BTC (1.55. Szuesik). Szövetségi díj: 
BTK—M. Posztó (2.30. Dénes I I . ) 
MAFC—Széchenyi (3.40. Dénes I:), 
KAOE—Kistex (6.05. Dorogi), ETE—MTE 
(7.50. Szabót Női I. osztály: M. Poszto— 
Koszorú X III. (9.00. Cséíay), Koszorú 
Brust—Koszorú XI. (9.50. Halász). II. 
osztály: M. Posztó—Koszorú X III. (9.25 
Takács) Koszorú Brust—Koszorú XI. 
(10.15. Földesdy), MTE—Standard SC 
(10.40. Ujváry).

Ennek az új magyar filmnek nem
csak művészi értéke, hanem művelő
déstörténeti jelentősége is van. A  
magyar moziközönség százezrei elé 
állítja, érthetően és őszintén, az 
egészségügy nagy magyar hősének, 
Semmelweis Ignácnak alakját és tra
gédiáját. Az első magyar „életrajz- 
film11 hőse nem a hatalomért, nem a 
dicsőségért harcolt, hanem anyák 
életéért küzdött az irigy, rövidlátó, 
csökönyös, maradi orvosok ellen.

Érdekes: Semmelweis alakja —  a 
dráma szerint és Uray alakításában 
-—■ annál emberibb lesz, mennél in
kább hajlik az őrület felé. Kezdetben 
ugyanis sok a patétikus részlet, a 
shakespeari monológ (ráadásul 
éppen egy emberi koponyával beszél
get a fiatal orvos, tehát a nézőnek 
önkéntelenül is Hamlet jut az eszé
be). A  film fordulópontja az a jele
net, amelyben Semmelweis váratla
nul fellázad saját professzora ellen 
és megkíséreli maga mellé hódítani 
áz orvosnövendékeket. Ettől kezdve 
a film egyre izgalmasabb és lenyü- 
gözöbb. A  vége: tökéletes.

9

Hangsúlyozzuk, hogy a már emlí
tett filmszerkezeti és a nem emlí
tett egyéb (kisebb) hibák ellenére, 
az egész film kitűnő. De a kétségte
len sikernek mégis két külön oka 
van. Az első: Semmelweis az anyá-

Héityicépészeti 
w * einn@K, lemezen, 
B filmek, modern 
fenyképezögepek

e g o l c s ó b b a n

Szenes Márton
i z a k ü z i e t e i b e n
Budapest, Káioly-kSrárt 16 
és Téré*-körút 41.

A.maticaunkák tzikitijl Milpziu

ASZTALI TENISZ
Geist-kupa döntő Pécsett. A vidéki 

asztali tenisz csapatok részére kiírt 
Geist-kupa döntőjét ma játszik Pécsett. 
A Davis Cup rendszerű verseny elomer- 
kőzései bői a Gyöngyösi KSE került kJ 
győztesen és ma a védő Pécsi SC - 
játszik a díj védelméért. Pécs eöyéb 
ként a serleget már hat ízben nyerte 
meg. A  mai versenynek is o az ese15t.se
A pécsiek az egyes mérkőzéseken Rigó.
és Hámorit szerepeltetik, a pálosban 
pedig a Kiss—Rigó kettős játszik.
A gyöngyösiek a legerősebb csapatukkal
utaznak Pécsre.

Az asztali tenisz csapatbajnokság
második fordulóját a jövő héten sorsol
ják ki és a következő héten már megm 
dúlnak a küzdelmek.

A legközelebbi budapesti asztali tenisz 
versenyt a VÁC rendezi. Január közepe 
felé kerül sor a versenyre.

CÉLLÖVÉSZET
Lapunknak, a Nemzeti Sportnak 

december 18-iki számában megjelent 
az „1939-ikév magyar világbajnoka 
önvallomást tesz11 című cikkében 
az a téves állítás fordul elő, hogy 
Budapest Székesfőváros katonai 
parancsnoksága a 16 főből, álló 
szakcsoportot feloszlatta. A  hely
zet pontosan az, h ogy ezt 
szakcsoportot forma szerint fel
oszlatták ugyan, de ezzel egyide
jűleg a főváros mind a 14 kerületé
ben egy-egy 26 főből álló céllövö 
szakcsoportot állítottak föl. Ennek 
az Intézkedésnek helyességét 
eredményességét bizonyítja az 
tény, hogy az 1939-ik évben Buda
pest katonai parancsnoksága által 
rendezett levente céllövőversenyen 
még a 7-ik helyezett csapat ered
ménye Is jobb volt, mint az 1!).,S-ik 
évben győztes csapat eredménye. 
Ezt a helyesbítést annál is na
gyobb örömmel közöljük, mert tud 
jűk. hogy Budapest katonai pa 
rancsnoksága mennyire törekedik 
arra, hogy 8. céllövösport a leven 
ték között minél kedveltebb és mi
nél eredményesebb legyen.

MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V =  vasár

nap, u *= ’/i, f =  Vs, h “  %.
Bemutató mozik

ÁTRIUM. Margit-körút 55- Te!.: 153-034. 
rs, f8, f10. Sz. V.: f4-kor is. Bercsényi hu
szárok. 2-tk héti
CASINO Eskü-üt 1. T.: 383-102, f6, £8, 
flO. Sz. V.: f4-kor is. Fygmalion.
CITY Vilmos császár-út 36. T : 111140. h6, 
],S. htO. Sz. V.: ff-kor is. Vihar Azs'a 
felett. 2-ik hói!
COKSO. Váci-u. 9. T.: 152-818. nfi, n8. ulO. 
Sz. V.: n4-kor is. Trópusi mámor. V. de. 
nl2: Debussy— Ravel—Fauré-matiné. 
PÉCSI- Teréz-körút 28- T.s 125-952. fi. S, 
19. Sz. V-: 4-kor A. Csapda. 4-ik hét! 
FÓRUM. Kossuth L.-u 18. T  189-543 
nd, f8. hlO. Sz. V.: n-S-kor is. Halálos ta 
vasz. 4-ik bét!
H KIADÓ FILMSZÍNHÁZ. Eresébe Mi rt 13. 
T .: 222499. 4 híradó, legújabb felvételek a 
finn győzelmekről stb.
ÓMNIA Kölcsey-utea 2. T : 130125. 5. nS, 
f 10. Sz. V.: 4, G, &. 10. Bercsényi httszirok. 
2-ik hét!
RADíUS Nagymező-utca 22. T-: 122-098. 
fti, hy, hlO. Sz. V .: í4-kor is. Semmelweis. 
V. d. e. 11: Walt Disney-filmek.
ROTÁL APOLLO Erzsébet-körút 4,5. T : 
222002. r:6. tS, hlO. Ez. és V: 4, 6, 8 10. 
Az első csók.
SCALA. Teréz-körút 60. T-: 114-411. h5. Í8, 
h 10. Sz. v.: (S, 5. fb. 10. A négy toll. 
URÁNIA. Uákóczi-út 21. T-: 145 046. 5, n8, 
£10. Sz. V .: h3-kor is. Házasság kizárva. 
V. d. e. 11: Tagan Galimdsan dr.: Tö
rökország.

Utánjátszó mozik
BROADWAY. Károly-körút 3. T,: 144-212. 
n4. Í6. h8. 10. Sz. V.: 1-kor is. Isten 
vele, tanár úr! V. d. e. 11: Bulu, a fehér 
tigris.
CAPITOL. Baross tér 32. Tel.: 134-337.
3, n6, fS, hlO. V.: fll-kor, hl-kor is. A 
holnap hősei. 3-ik hét!
CORVIN tlllői-út 40. T : 138988. Í4, f6, 
f8. flO. V .: í2-kor is. A mikádő. V. d. e. 
f i i :  Csodák csodája.
E LIT  Szent István körút 16. T : 114502.
4. 6, S, 19. V-; 2-kor is. 6 hét boldogság-
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T : 14245a. 
f4, l'S, f8, flö. V.: f2-kor is- A  raikádó- 
V. d. e. fit: Kókszakái! 8. felesége. 
KAMARA. Dohány-utca 42. T-: 141-927*
11, 2. 4, 6, 8, 10. Gibraltár. 4-ik hét.! 
LLOYD Hollán-utea 7/a. T.: 11199Í-
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A  inikádo. V- 
d. e. Jl: Alexandert Ragtime Bánd- 
PALACK. Erzsébet-krt 8. T.: 221-222. 11>
2, 4, 6, 8, 10. Hófehérke és a 7 törpe.
4-ik hét!. ra
SAVOY, üllűi-út 4. T .: 146040. Í4, Í6, Í8, 
flO. V.: í2-kor is. Mazurka. V. d. e. riL.
A lázadó hős.
8IMPLON Horthy Miklós-út 62- T.: r«899?. 
fi, f6, i'S flO- V.: f*2-Itor *£• ’ Aimn
sárkány. V. d. c. 11: TengcrUUtAtiök.. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140840. 11, l, 
4, 6, 8, 10. A  gorilla.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gombös-utea 17. T-: 355374. 
ni, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Hölgyek 
előnyben. V. J- o- :1: Nagyváros. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384o63. 
4. 6, 8. 10. V: 2. 8. 4. 5 6. 7 8. 9.,Í0. 
Két lány az utcán. V- cl. e, fit . 12: Caíé 
Metropole. . _
BUDAI APOLLO Széna-tér. í :  c51o00. 
fá. 1)7. 9. V.: Í2. f4, 16. Í8., W. Két .jány 
az utcára A  17-cs riadóauto. V. d. e. f i it
Flotta a víz alatt.. _  _____
ELDÜRADO Népszínház-utca 31. T : 133171. 
i, 6. S, 10. V.: 2-kor is.-A magbélyeg
zett asszony. V. d. e. 10, ’ Í12: Pesti 
mese. _
HOMER0S, Hermina-u 7. T . : 296178. 
hő 7, ni# V.: t'2-től. Szívek muzsikája. 
IPOLY Csáky-utca 65. T : 292826. Í4, 18 
Í8, Í10. V. f2-kor is. Riadó Indiában. V. 
d. e. f i i :  A szerelem gyöngyei. 
JÓZSEFVÁROSI. Kálvária-tér 7. T.s 134- 
644. f4, Í6, 18, flO. v .:  í2-kor is. Két
lány az utcán. A 17-es riadóautó. V. d. e. 
Í10, Í12: A  3 betyár.
OLTMPIA Erzsébet-körút 26. T : 312947. 
11. 2, 4, 6, 8. 10. Mámor.
OTTHON Beniezky-nfca 3 .T.f 148-417. 
n4, n6. nS. nlO. V .: n2-kor is. Mámor, v ,
d. e. 10, 112: Maiakkal nő.
PATRIA. Nérwzínház utca 13. T.; 145-573- 
i, 6. 8, 10. V.: 2_kor ia. Mazurka. V. cl-
e. f i i : A lázadó hős.
PHőNIX Rákórái-út 68. T : 144454. 11. 1. 
S 5. «8 f i0. Kaukázusi brigád.
KIÁLTÓ, Rákóczi-nt 70. T,: fS3-107. fTL 
?!, i.3, (••»_ no V.: '0 12. ? *. fi 4 f f
A 17. számú riadó autó. Két Já.iy az ut
cán.

kért küzdött, sorsa tehát mindenkit 
méljren megiridit. A  siker másik fő- 
oka: Uray Tivadar alakítása,. Az
előzetes hírek semmiben sem túloz
tak. Uray Tivadar Semmelweis-ala
kítása olyan nagy színészi teljesít
mény, amelynél nagyobbat ez a k i 
váló művész, eddig talán még’ színpa
don sem nyújtott! Véleményünk sze
rint Uray Tivadar, aki nemrégen 
kapta meg az utóbbi években nyúj
tott színművészeti teljesítményeiért 
a Greguss-díjat, éppen most, 1940- 
ben jut el a színészi pályájának tető
fokára, filmen Semmelweis, színpa
don Hamlet alakításával.

Uray Tivadar mellett is emlékeze
tünkben maradt Mihályify Béla, L i
geti Juliska, Simor Erzsi, Árpád 
Margit, Gázon Gyula, Vértess Lajos, 
Vágóné Margit, Tompa Sándor, Ta- 
pölczay Gyula és Köváry Gyula ki- 
ütnő játéka. Sonílay Arthur alakí
tása egyenrangú Uray Tivadaréval,

O .
A' kísérőzenét Beethoven müveiből 

Pongrácz Zoltán állította össze. A  
felvételek mestere Kiben István volt. 
A  szép és korhű jelmezeket Zs. Tü
dős Klára tervezte.

Szalcntai Kiss Miklós, a gyártási 
vezető Tóth Endrével, a rendezővel 
együtt minden dicséretet és elisme
rést megérdemel.

«oaaSSs£8SSGGa>«

H é tfőn  is mafsr&r 
fiSt^iaemutató lesz

A  Hunnia filmelhelyező irodája 
egymásután jelenteti meg a, ma
gyar újdonságokat.. A  nagy Sem- 
melweis-film után már hétfőn 
újabb magyar filmet hoz.

„A  nőnek mindig sikerül11
című háromrészes vidám film ke-, 
rül hétfőn a Scala műsorára. Ko
lozsvári Grandpierre Emil, a szerző 
három műfajban ( bohózatban, sza
tírában és vígjátékban) bizonyítja 
be, hogy a cím igazat mond.

Páger Antal, Toinay Klári, 
T'uray Ida,

továbbá Németh Romola, Rajnai
Gábor, Szilassy László, Pethes
Sándor, Makláry Zoltán, Tompa
Sándor. Köpeczi Boócz Lajos és
Köváry Gyula játszik főszerepet a. 
hétfőn bemutatásra kerülő magyar 
filmben.

RÁDIÓ
M ai műsor

Vasárnap, január 14.
Budapest I. (549.5 m). 8: Szózat. Majd. 

hanglemezek. 8.45: Hírk. 10: Római
katolikus egyházi ének és szentbeszéd, 
(Szunnyogh Xavér Ferenc bencés tanár). 
11.15: Evangélikus istentisztelet. (Szabó 
József győri lelkész). 12.30: A  Budapesti 
Hangverseny Zenekar. Vezényel: Fridi
Frigyes. 13.15: Hangképek a magyar
ökölvívóesapatbajnokságról. Közvetítés a 
Városi Színházból. Beszél: Pluhár István. 
Hangfelvétel. 13.45: Hírek. 11: Hang
lemezek. 15: Közvetítés a budafoki m. kir. 
állami pincegazdaság pincéjéből és a m. 
kir szőlészeti-borászati szakiskolából. 
Beszél: Budinszky Sándor. 15.45: A Váci 
Vox Humaná énekkar műsora. Vezényel: 
Sümegi1' Miklós. 16.30: Magyar vidék
magya népe. Visky Károly előadása. 17: 
Hírek magyar, szlovák és ruszin nyelven. 
17.15: Basilides "Mária énekel zongora
kísérettel. 17.45: A  prokonzul leánya.
Révay József előadása. 18.15: Lakatos
Tóni és Lakatos Misi cigányzenekara. 
Közben:- Magyar művészet és műpártolás. 
Ugrón Gábor előadása. 19.10: Sportered
mények. 19.15: Hírek. 19.25: Szeretni.
Színmű három felvonásban. Irta,: Paul
Géraldy. Helén: Bajor Gizi, Honi: Uray 
Tivadar. Challánge: Rajnay Gábor.
Hangfelvétel. 20.40: Ruszin irodalmi est. 
(I rész.)21.30: Magyar tánclemezek. 21.40: 
Hírek, sporteredmények, hírek szlovák és 
ruszin nyelven, 22.19: Massenet: Old.
Hanglemezről. 22.30: A Magyar Revü
tánczenekar játszik. 23: Hírek rémei
olasz, angol és francia nyelven. 23.20: 
Farkas Béla cigányzenekara muzsikál. 
Kalmár Pál énekel. 00.05: Hírek.

Budapest I I .  (834.5 m). 11: Hang
lemezek. 12.05: Levente 'rádiófélóra.
13.20: A  Budapesti Hangverseny
Zenekar. 15.05: Szalonötös. 16.30: A 16. 
honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel: 
Fögarassy József. HU 9: ITamai/azene
hanglemezről. 20: Hírek, vér áeny ered
mények. hírek szlovák és ruszin nyelven. 
20.25: Géczy Barnabás zenekara tangó
kat játszik. Hanglemez. 20.-10: „Daloló 
asszonyok.”  Kárdós László dr előadása. 
A  verseket elmondja: Péchy Blanka. 21.05; 
Lovász: Ferenc cigányzenekara muzsikál. 
21.45: Ruszin irodalmi este. (II. rész.)

Kassa. (259.1 m). 10.00: Egyházi ének 
és szentbeszéd a Premontrei Rend kas
sai templomából. (Anisich Oszkár dr). 
11.15: Hírek, heti beszámoló, 11.83:
Magyar költők a magyar katonáról. Köl
temények. Előadja: Schalkház Lipót.
11.55: „Szerelem a zenében.”  Hang
lemezek.

NEMZETI SPORT
Mesjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. v r i l . ,  Rökk Szilárd-utca 4- 
-- Telefon 132—499 és 135—077. Levél
cím: Buda petit 72,. Poslafiók 42.

feszerkcszló: Dr. Vadas Gyula — Fo
lt! A. szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: ICuUsár István.

Előfizetési d íj: Belföldre egy hóra P 
2-20. negyedévre fi.—, külföldre 9. —
(Amerikába tö.-r).
. ’ tomsteil a Stiid'uni ti; Uórtor-Axi- 

#•!>• Felelia: ü fü ry Aladár igazgató.


