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(Beszéljünk magyarul a sport
ban is! Idegen sportkifejezések 
helyett használjunk — a Magyar 
Tudományos Akadémia által is el
fogadott — magyar sportszókat.)

Hétfői ístanbuli mérkőzésén a Hungária legyőzte a torok bajnokot

A Unnak még nem 
monsSfák te 
az olimpiái

Helsinki, január 20.
A  NOÉ március I-ig  adott haladó

ikét a finneknek a végleges nyilatko
zatra: megrendezik-e az olimpiát. A  
finn olimpiai rendezőség szombaton 
ülést tartott. Ezen elhatározták, 
hogy

1. az olimpiát még-nem mondják 
le, de természetesen az előkészülete
ket sem folytathatják;

2. az elővételi helyeket bezárják;
3. februárban, döntenek véglege

sen;
4. ha lemondják az 1940. évi olim

piát, elvárják a NOB-tói, hogy az 
1944. évi olimpia, rendezési jogát 
Finnországnak, adja.

Kalandos MAC-győzelem,..
Hogyan nyerték »*©<? 
a kék-sárgák a Bély- 
öeíBíémy versenyt I

Nem elég1 á tudás, szerencse fa kel! a 
gry őzeit mhez. A MAC-nak öB9ze&en hét 
futója volt a hetes csapathoz. Köztük 
éppen a verseny előtt Igazolták 1® Gya- 
iqkayt, a jeles, öttusázót. Gyalokay életé
ben először indult el futóversenyen, sőt 
(először volt a lábán futósí. Pompásan 
futott és nem is 6 volt se utolsó a csa
patban. 26-iknak futott be ® a MAÜ-esa- 

hatodik volt.
o

A  volóei váltóbajnokság’ előtt €így-két 
Versenyző panaszkodott, hogy nem jó 
»?v ha versenyzők jelölik ki. a pályát*

A Bóly—Deméuyen nem versenyzők je
löltek.' Enyhén szóicic: „úgy fa nézett ki.’* 
Szalay BBTE is eltévedt a hiányos pá
lyajelzés miatt.'

*•
Hogy milyen hajszálon múlott a MAC 

győzelme, arra Naszád! esető is jellem
ző. Naszád! Pilisesabán lakik s hajnali 
háromkor kelt. Ncrh találta meg a MAC- 
9%0-hát s a rajthelynél fagyoskodott egé
szen addig, amíg a MAC-isták nem sok
kal a rajt előtt föl nem jöttek. Naszád! *?ze- 
xenceére magas rajtezámot kapott s mikor 
wár elindult az első futó, még x*olt ideje 
lecsúszni a HarangvőIgybe a éizerenosére 
Sü»r előre beviaszolt lécéért.

Polgár 40 fokos
lázzal ágyban 
f e k s z ik  I

Hétfőn délben telefonon felhívtuk az 
föiiőiúti pálya vendéglőjét. Polgár Gyulá
val szerettünk volna beszélni. Sajnos, ez 
nem sikerült. A telefonba ugyanis a kö
vetkező választ kaptuk:

.iPoIgáp ur igém beteg. Állandóan ma
gas láza van. 39—40, sőt 41 fokra is fel
ment & láza.’ ’

Mi a baja? — kérdeztük.
— Mandulagyulladás.
t~ Nem szállítják be a kórházba?
■=— ügyelőre itthon fekszik a lakásán.

K é t s z e r  f o g j a k  P é c s e t t  v e t ít e n i
a MASz oktatófilmjét. Kismartoni dr, aki 

^  testnevelő tanár és. leventeoktató 
«iott tart Pécsett atlétikai előadássoroza
tot, az egyetemen és a Zrínyi főreálban 

.arja a filmeket lepérgetni.

A  , f * L £ YRRTE A  BANKLIG A KIZA- 
UASOS KARDCSAPATVEHSENYÉT

kizárásos kardoeapatverse- 
B5,L D 1 el a k'montfiitB-vándordíj védcl- 
rnéncL a sorsa. Az OF csapata már fcét- 
ízben védte a vándordíját és must is 
cséjycsként lódult a .küzdelemoe, de a
I k  îataAJ,ai ^ffyelőro megakadályozták a 
Serleg vM e.es  jneg-nyérésében. A győz
tes csapat műiden, tagja nagyszerűen 
t - r 'a  d i  ”  r t  ls, kitfint L ’Auné Zöl- 
s ín n /n lc  * eSy°nletes, pompán telje.

Az egyes összecsapások wedmánve a 
következő: P K -M A H  9:7, O F -K B  8-8 

tusaránnynl győzött a- OFi p g ' 
Kp 10:6, OF—MAH 10:6, P K -O F  tl-T 
1.IAH-KB 10:6. Ui U '8’

Végeredményben; 1. PK  GVAnné dr 
wrner, Oltay.. Szentirmay dr) 9 n e  
3- MAH, 4, KB._________________' *

S í, J É G  H O K I, 
K O R C SO LY A
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SKflBH és PLÖKL
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Megtörtént a magvar labdarúgás 
nemzeti bajnoki rendszerének teljes,

országos kiépítése
Egységes első osztály 14 résztvevővel, az NBB két csoport* 
iában- 14-14 csapat küzd, a négy csoportból álló' NBC lét

száma egyelőre 48
LA négyes bizottság tegnap a
nlztgyar labdarúgás történetében kor
szakalkotó döntést hozott. Letek-5 
tette -az Igazi Nemzeti Bajnokság 
rendszerét.

Hosszú időbe telt, amíg azt a sok 
válaszfalat, amelyet a fővárosi és 
vidéki, amatőr és professzionista 
egyesületek közé az elkülönülési 
szándék emelt, lassan-lassan el 
lehetett tüntetni, A  Nemzeti Bajnok
ság bevezetésével kezdődött meg ez 
a .munka, az NBB felállításává! foly
tatódott és most végül teljessé vált. 
90 egyesület küzd most már majd 
közvetlenül a ’ Nemzeti > Bajnok
ságért, nagy. arányokban indul meg 
a vérkeringés az egyes csoportok 
között és az ország minden számot
tevő csapata, mindén valamirevaló 
városa bekapcsolódik a . Nemzeti 
Bajnokság küzdelmeibe.

Á miniszteri biztos . kinevezése 
azért történt meg, hogy megold
hatók legyenek azok a nagy felada
tok, amelyeket a 'kicsinyes egyéni 
és egyesületi érdekek a nagy nem
zeti és ifspcrtszempontok figyelmen 
kívül hagyásával • esetről esetre el
gáncsoltak. Meg kellett teremteni a 
korszerű labdarúgás szervezett okta
tását, gondoskodni kellett az után
pótlás fejlesztéséről és meg kellett 
teremteni az igazi, az egész országot 
bekapcsoló Nemzeti Bajnokságot. Az 
első két feladat megvalósítása a leg
jobb úton van, a harmadikat a 
miniszteri biztos ezzel a nagyjelen
tőségű határozattal teljesen és köz- 
megelégedésre befejezte. A  sport
közvélemény méltányolni fogja ezt a 
maradandó értékű alkotást

3
Az Országos Testnevelési Tanács 

négyes bizottsága hétfőn délután 
ülést tartott. Az ülésen az MLSz és 
a JT miniszteri biztosinak előter
jesztései alapján a következő hatá
rozatokat hozták:

1. Valamennyi szövetségi és al- 
szövetségl tisztség-viselőnek, vala
mint az igazolt játékvezetőknek a 
tavaszi idény megindulása előtt az 
olimpiai fogadalomhoz hasonlóan fo 
gadalmat kell tenniök. Ez a fogada
lomtétel Budapesten egyszerre fog 
megtörténni, az egyes vidéki alszö- 
vetségeknél pedig az alszövetségek 
székhelyein fogják megtartani. A  fo 
gadalom szövege a következő:

„fin  X, Y  fogadom, hogy a Ma
gyar Labdarúgók Szövetségéhez és 
a Magyar Labdarúgó Játékvezetők 
Testületéhez, a magyar nemzeti 
sporteszm ékhez mindig hü leszek. 
Fogadom, hogy az MLSz és a JT 
szabályait mindenkor betartom, má
sokkal is betartatom _ és legjobb tu
dásommal sportszerűen, igazságo
san, .teljes tárgyilagossággal és 
részrehajlás nélkül dolgozom a ne
kem kijelölt munkakörben."

2. Tudomásul vette a négyes bi
zottság a budapesti január 13— 14-i 
nemzetközi labdarugó értekezletre 
vonatkozó bejelentéseket, a Közép- 
eurőpa Kupa és az Európa Kupa 
ügyében hozott határozatokat. Tu
domásul vette a jugoszláv és a ro
mán labdarúgó szövetségek, vala
mint az MLSz között létesitetett 
Duna Kupa szabályzatát is, azzal, 
hogy a végleges szöveget az érdekelt 
szövetségek maguk között február
ban állapítják meg.

3. Tudomásul vette a budapesti 
Ifjúsági téli edzőtábor most folyó 
munkájáról szóló jelentést. Ezek

szerint kilenc tornateremben folyik 
szövetségi edző és szövetségi ellenőr 
felügyeletével az edzés . 385 ifjúsági 
játékos , részvételével. A  négyes 
bizottság tagjai elhatározták, hogy 
ezen a héten látogatást fognak tenni 
a különböző tornatermekben az ifjú
sági játékosok edzésein.

A  Nemzett öa|woKság 
Aj beosztása 
és rendszere
4. A N em ze ti Bajnokság kiépítésé

re  vonatkozólag elfogadta  a négye3 
bizottság az MLSz miniszteri bizto
sának előterjesztéseit. Eszerint már 
az 1940/41.' évben gondoskodnak a 
Nemzeti Bajnokság további k iép íté 
séről. A Nemzeti Bajnokság tehát 
már az tö40/4t-e.s bajnoki évtől 
kezd'idően'li 'következő- csoportokból 
fog állni:

Az NB I. osztálya: egy csoport 
14-es létszámmal. :

Az N-B II. osztálya: két csoport, 
csoportonként 14-es létszámmal.

Az NB III .  osztálya: négy csoport, 
csoportonként 12-es létszámmal. 
(A>12-.es létszám később 14-esre fog 
növekedni.)

Az I. osztály az &rszág egész terü
letére kiterjed.

A  II. osztály csoportjainak el
választó vonala a Duna és észak 
felé Balassagyarmat irányvonala.

Á III . osztály négy csoportjának 
összeállítása az 1940/41. bajnoki év 
kezdetén olyképpen fog megtörténni, 
ahogyan azt az utazási, területi és 
sportszempontok kívánatossá teszik.

A kiesés és feljutás kérdésében 
csak elvi döntést hozott a négyes 
bizottság. Ebben a kérdésben a 
miniszteri biztos még meg fogja 
hallgatni az érdekelt feleket.

A  Nemzeti Bajnokság csoportjai
nak beosztására vonatkozó határo
zatokat a miniszteri biztos rövid 
időn belül nyilvánosságra fogja 
hozni.

5. A  négyes bizottság tudomásul 
vette az MLSz miniszteri, biztosá
nak' az új területi beosztásra vonat
kozó eddigi tárgyalásait. Tudomásul 
vette azt is, hogy ebben az ügyben 
a miniszteri biztos egy Budapesten 
megtartandó értekezleten további 
tárgyalásokat fog folytatni a Buda
pesti LASz-hez tartozó tagegyesü
letekkel, a MOVE - egyletekkel, 
továbbá az e kérdésben még , érde
kelt többi alszövetségekkel.

A J T  átalakítása
6. Tudomásul vette a miniszteri 

biztosnak azt a bejelentését, hogy a 
JT átszervezése megtörtént. Ennek 
következtében a miniszteri biztos á 
JT egész tisztikarát köszönetének 
és elismerésének nyilvánítása mel
lett felmenti a tisztségviselés alól — 
Gálffy András dr országos főtitkár 
kivételével. Tudomásul vette a 
négyes bizottság, hogy a miniszteri 
biztos a JT budaoestí alosztályát az 
alszövetségi JT-alosztályok mintájá
ra megszervezi. A  JT országos 
vezetősége a. jövőben — már a 
tavaszi idény kezdetétől — kizáró
lag a játékvezetők képzésével, az 
alosztályok ellenőrzésével és más 
országos ügyekkel fog foglalkozni. 
A  JT-t tehát átalakítják az MLSz 
mintájára.

A z utánpótlás nevelése
?. Tudomásul vétte az MLSz ta

vaszi műsorát az utánpótlás nevelé

sével kapcsolatban; a tehetségkutatő 
versenyeket, a rendszeres szövetségi 
edzések megszervezését és végül a 
március, április; május hónapokban 
megrendezendő országos if júsági1 ed- 
zöversenyt.

Ag edzők bevonása 
az országos m unkába
8. Tudomásul vette, hogy a‘ minisz

teri biztos megszervezi <z ,,MLSz: 
edzöí szakcsoportját", amely hiva
tott lesz a jövőben a magyar labda- 
rúgóedzök valamennyi, szakkérdésé
vel, szervezeti problémájával foglal
kozni, — az MLSz felügyelete mel
lett. Ez a szakcsoport lesz a magyar 
labdarúgóedzök egyetlen hivatalos 
képviselete. A  jövőben az MLSz- 
asapa,toknál csak a^ok az edzők njür 
ködhetnek, akik az MLSz edzői szak
csoportjának a tagjai. 'A szakcsoport 
felállításával az edzők .ténylegesen 
részeseivé válnak a magyar labdarú
gás szakvezetésének. - - -

9. Tudomásul .vette, , hogy az 
1940.41. bajnoki évtől kezdve az 
NB mindhárom osztályában minden 
egyesülétn edzőt kell alkalmaznia 
az MLSz edzői szakcsoportjának 
tagjai közül:

Tanfolyam ok
és ©gyéb ügyek
10. Elhatározta a négyes bizott

ság; hogy az MLSz Budapesten, Szé
kesfehérvárott, ■ Szombathelyen, Pé
csett, Szegeden, Debrecenben, Mis
kolcon és Kassán taníolyamot ren
dezzen a levente labdarúgás intézői 
számára. A  tanfolyamok megszerve
zése az egyes alszövetségek hatás
körébe fog tartozni. Célja, hogy a 
felállítandó és megszervezendő le
vente labdarúgócsapatok intézői a 
tanfolyamon kiképzést nyerjenek.

11, Tudomásul vette a JT tagjai 
részére elrendelt téli tornatermi és 
szabadtéri edzéseket.

12.. Tudomásul vette a miniszteri, 
biztosnak azt a bejelentését, hogy az 
MLSz pénztári helyzetével kapcso
latos vizsgálat befejezése után még 
ö héten-Nagy .Marcell volt szövetségi, 
pénztáros, Lénárt Ernő, Mandik 
Béla és Óefáhl Henrik ■ . volt BLASí. 
vezetőségi tagokat óhajtja meghall
gatni és .tőlük .bizonyos .kérdésekben 
felvilágosítást - kérni.

13. Tüdorriásul vette a négyes bi
zottság, hogy az MLSz.február hó
napban egyesületi és szövetségi ve
zetők részére ismeretterjesztő és ne
velő irányú előadássorozatot rendez.

Olimpia-pótló európai 
négyszögverseny lesz 
szeptemberben Olasz
országban

Európa legjobb úszói és vizipóló- 
zói nem tudnak abba belenyugodni, 
hogy nyáron esetleg, nem lesz olim
pia. Az előkészületek mindjárt 
lanyhábban' folynak, sőt el is akad
nak, ha nincs meg az 'a .nagyon 
nagy cél amiért érdemes; minden 
szabadidőt, minden fáradozást ál
dozna

Ezért gondolt arra elsősorban- a 
MUSz, mint ennek a könnyen lany
huló nemzetnek úszósáfárja, hogy 
az olimpiahíjjas esztendőre is össze 
kell hozni a legjobb úszókat és vizi- 
pólózókat. Az olaszok karácsonykor 
örömmel fogadták az ötletet. Haj
landók vízilabdázóikat augusztus 
végén Budapestre küldeni, hogy itt 
a németekkel és a magyarokkal ösz- 
szemérjék erejüket. A  tervet • a 
MUSz a németekkel is közölte, ölt 
is szívesen jönnek Budapestre a vi- 
zipóló hármas mérkőzésre.

Közben a terv szélesedett. Az ola
szok olimpiai programról beszéltek. 
Necsak pólózók, úszók is vegyenek 
részt a mérkőzésen. S be kell vonni 
a jugoszlávokat, is. Ha nehézségek 
vannak a költségek körül, akkor 
hajlandók ők, az olaszok megcsi
nálni. Az olasz határtól mindenki 
vendégük, csak addig kell a költsé
gekét megfizetni. '

így  alakult ki á  legfrissebb pro
gram magyar, • ölasz, német, jugo
szláv úszó négyszögmérkőzés Olasz
országban, teljes olimpiai program
mal. A kérdés még az, hogy a Buda
pestre tervezett hármas vizipőló- 
mérközés megmaradjon-e, vagy ol

vadjon bele az olaszországi nagy 
csatába. A  MUSz úgy tervezi, hogy 
augusztus közepén megrendezi Bu
dapesten a hármas vizilabdamérkő- 
zést, a négyes mérkőzésre szeptem
ber elejét-ajánlja, amikor Itáliában 
ideális az éghajlat. : , "

A  négyszögmérkőzésen verseny- .. 
számonkint és nemzetenkint. egy- 
egy úszót lehetne Indítani, a csapat- 
versenyeken egy csapatot. Ponto
zásra 5, 3. 2, és 1 pontot ajánljuk.
’ Ezek szép tervek... egyelőre azon

ban a Nemzeti Sportuszodában szén
szünet van.

ATLÉTIKA
A KISOK EGYÉNI ÉS CSAPATBAJNOK- 

SÁG SZKTVALAS7.TASAUA
adott be indítványt a KIBOK-hoz Clirisz- 
íián Lászió, ' a gyulai kath. gimnázium 
kiváló testnevelő tanára. ChrisztiAn meg
állapítása szerint a diákokat, túlterheli a 
sok csapatversenyben és váltóban való 
indulás és ezért nem tudnak képességeik
nek megfelelő eredménnyel. szerepelni az 
egyéni számokban. Chrisztián javaslata aí„ 
r.bgy a csapatbajnokságokat rendezzék 
meg úgy, mint eddig, az -egyéni tajnok- 
ságokat pedig az országos ifjúsági baj
noksággal együtt. Erre & versenyre a fő
városi diákokat úgyis benevezi.és .elindítja 
egyesületük és a legjobb vidéki diákok 
is egyesületi költségen' amügyis részt* 
vesznek az ifjúsági bajnokságban. Leg
feljebb néhány diák útiköltségét kellene 
fedezniük az iskolai sportköröknek. 
Alapjában igazat kell adnunk a javaslat- 
tevőnek, az az érzésünk azonban. Kogr 
a KISOK-bájnoksághak az ifjúsági baj
noksággal együtt való rendezése — lár a 
mezei bajnokság esetében bevált — a pálya* 
bajnokságok esetében nem lenne' ilyen 
szerencsés megoldás. Kétségtelen azónL 
bán; hogy a szétválasztással foglalkozás 
kéil.
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Bari—úeneva 0.»».

Fiarcalina—Müáné . . .. . .

Torino—Lázit> . . . . . . . . . . . .

Modena—Navara

Trieftina— Bologna . . . . . .  ......s ......

Kóma—JuvenijBS . . . . . . . .  ......s ......

Amoiisiana—Veaezla ....

Lígarí»>-Na|>all . . . . . . . .  .......

Pótverseny: A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba,. egyébként csak holt

versenyt dönt el.
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RTH—S * SG . . . . . . . . . . . .  o « . .. .. .

Franciaország— Portugália o.,.., 3.......

A pályásé seve.é® elme*.
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,i bekdlsS aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 fülére® 
bélyeget keli mellékelni. Aki hetenkiní 
ötnél Ifibb szelvényt küld, as tegyen

ide keresztet, vagy csillagot . . .. . . .. . .
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közönséggel az; eredményes játékot

ö-k .JfluJü ianúeia :
JCiűija h a rafiái t 
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Kacagás fog el, amikor arra gon
dolok, hogy a legtöbb ember meleg 
ruházattal védekezik a hideg ellen. 
Dőreség, mondhatnám.

Kezdem, azon, hogy én, aki a lég 
nagyobb kánikulában forró teát 
iszom, télen természetesen fagylalt 
tál élek.

Van egy vászon szandálcipőm, 
"kissé lyukas a talpa, a hó pompásan 
beszivárog. Zoknit ilyenkor vesse 
lyes hordani, mert könnyen átázik. 
Ha már hord az ember, akkor 
könnyű fátyolszerű anyagból legyen.

Továbbá a legjobb ilyenkor tro- 
pikál-ruhába.n járni, de a short is 
megteszi s ha valakinek az arcához 
jó l áll a, fehér vászonnadrág, akkor 
azt ajánlom. Ha a villamos sokát 
késik, akkor a legokosabb leülni egy 
pádra az utcán és olvasgatni. Min
dig méreg fog el, ha kesztyűben lá
tok embereket. Aztán csodálkoznak, 
hogy majd megveszi őket az Isten 
hidege.

Zsebekben egy-két jégdarab nagy- 
Tűért ékben edző hatással van a szer
vezetre.

Aludjunk nyitott ablak, ajtó és 
tető mellett, a.zas alatt. A takaró 
egészségtelen, mert akadályozza a 
bőrlégzést.

Vannak elpáholt emberek, akik 
vastag gyapjú fürdőruhában siet
nek. Elég egy kis vászon úszónad
rág is.

Kedves sporttársam, ha mindeze
ket az előírásokat betartod, nem 
fogsz panaszkodni a hidegre.

Olyan ez, mint a búvárúszás. 
Csak az első félóra nehéz.

K orányi IP. a frane'a 
válogatott hereiben

Franciaország válogatott csapata 
január 2S-án Portugália együttesé
vel mérkőzik. A franciák most ösz- 
szeállították válogatott keretüket. A  
16 játékos között ott van Korányi
III ., Kiden stb. A  keret;

Kapusok: Iliden, Ha Kai.
Hátvédek; Van Doyren, Matler, 

Jasseron.
Fedezetek; Bourboné, Jordán,

THagne, Lawre.
Csatárok; Veinanlc, Heiserer,

Dauzelle, Korányi III., Courtois, 
Hiltl, Hermant.

TORNATEREMBEN TARTJA MÉG AZ 
EDZÉSEIT A GAMMA

VS7 nőit. hogy ezen a héten már a 
szabadban tartja az edzéseit & Gamma. 
A  nagy hideg azonban keresztülhúzta a 
vezetőség számítását.

— Tizenhétfokos hidegben nem enged
jük a pályára a fiúkat — mondta Fiala 
Antal intéző. — Meghűlhetnek a játéko
sok és máris visszamaradnának az elő
készületekben.-Ha ázonban megenyhül az 
időjárás. akkor azonnal a pályára 
niegyünk.' ■;* I '
OÉDÓfARVY m  DB IS JdEOJEGENra 
A SIASZ SZERDÁÉ ÜTI NAGY TANÁCS

KOZÁSÁN
Megírtuk, hogy a ' BLASz elnöksége

szerda estére tanácskozásra hívia össze a 
fővárosi amatöregyesületek. intézőit, veze
tő it Ezen a tanácskozáson mindenki fel
szólal, akinek valamilyen gondolata, 
terve van a BLASz jövő évi bajnoki 
beosztása tekintetében. A várható nagy 
érdeklődésre való tekintettel a tanács
kozást a szövetségi ház földszinti nagy 
tanácstermében tartják meg este 7 Órai 
kezdettel. GSdófalvy Pál dr miniszteri 
biztöe értesítette a BLASz elnökségét, 
hogy a tanácskozáson maga is meg- 
jólesik.

A  Bocskai kiesett a múlt évben. 
A  Phöbus holttestén keresztül ke
rült vissza nz NB-bo. Megtörtént 
tehát az a csodálatos esemény, 
hogy a kiesett csapatnak alkalmat 
adtak arra, hogy még egy kísérletet 
tegyen ugyanabban az osztályban, 
amelyből kieseit.

Voltak, akik helytelenítették az 
i MLSz döntését. A  Bocskaitól sok 
| jót nem vártak. Egy egyesület, 
| ameljr tele van adóssággal, nem tud 
új életet kezdeni, akármennyire, is 
erőszakolják. A. múlt túlságosan is 
nyomja a Bocskait. Debrecen városa 
is elfordult & csapattól,

Mire elkövetkezett az első forduló. 
A. Bocskai l:0 -ra verte meg a Hun
gáriát... Hajrá Bocskai!

Cssfászos folytatás
Ettől kezdve mintha ellőtte volna 

a Bocskai a puskaporát,. Kikapott a 
Szegedtől 2:l~re, kikapott az Ú j
pesttől 4:ö-ra, a Szolnoktól 2:l-re, 
végül pedig — oh, borzalom

kikapott 8:Ö-ra a Haladástól.

A  vereség néha jóhatásű, de — 
kissé sok volt a leckéből, A  nyolc 
gól azonban nem gyakorolt rossz 
hátast a Bocskai — összeállítására: 
Ekkor vonult hátra Móré és azt. 
játszotta, amit odakint Franciaor
szágban is játszott: kullancsot.

Bevezették az angol rendszert

s ettől kezdve a Bocskai az égjük 
jó eredményt a másik után érte el. 
Egymásután verte meg a Gammát, 
a f4emzet.it, harmadszor pedig igazi 
kupaküzdelemben a .Ferencvárost 
gyűrte maga alá. Föltámadt a 
Bocskai! —  mondták a,z emberk. A 
hajrá sem volt éppen rossz. Kika
pott ugyan a Törekvéstől, de ekkor 
már a Törekvéstől nem volt szégyen 
kikapni. Sokkal inkább fájt a deb
recenieknek a Kassa elleni döntet
len Debrecenben. Utána megver
ték a Taxit, döntetlenül játszottak 
az Elektromossal, végül pedig 3:l-re 
kikaptak a vezető Kispesttől.

A z  eredmény: .1.2 pánt és 8-ik
hely.

Nem  rossz!

Cdzésbeli hátrányok
Minden csapatnak megvan a maga 

egyéni baja. A  Bocskainak sok ba
ján kívül az is gondot okoz, hogy 
hogyan szoktassa össze csapatát.

A z egész csapatban csak három
debreceni lakos van: Vörös, Be- 

reez és lanzsó.

Heten pesti lakosok: Nádas, Nagy, 
Móré, Békési, Turay II., Páli és 
Hérái, Kristóf pedig Szegeden tar
tózkodik. így  aztán a játékosok 
csak a mérkőzés napján találkoz
nak egymással. Természetesen mind
egyik folytathat megfelelő edzést 
lakóhelyén, de összmunka nehezen 
alakulhat ki. Ezek a hátrányok kü
lönösen az idény elején ütköztek ki. 
A  Hungária elleni győzelem afféle 
bravúr volt, vak tyúk által talált 
szem, — főleg a Hungária jóvoltá
ból született meg a szép eredmény. 
Ettől kezdve kapkodás, bizonytalan
ság jellemezte a Bocskai munkáját, 
míg végre a Haladás mérkőzés 8 
gólja fölrázta a Bocskait. Ez így 
tovább nem mehet!

Ettől kezdve a Bocskai munká
jában, játékán bizonyos rendszeres
ség volt látható. Móré határozta el 
elsősorban, hogy külföldön szerzett 
tapasztalatait teljes mértékben fel
használja. Nagyon helyesen arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy a 
Bocskainak vesztenivalója nincs, 4 
vereség után joggal mondhatja, 
hogy változtatni kell!

A dabre-snl 
hagyomány
E z a változtatás nem könnyű 

éppen Debrecenben. Qebrecen úgy
nevezett tetszetős labdarúgáshoz 
van szokva. A  híres debreceni ötös
fogat kellőképpen jellemzi a debre
ceni közönség Ízlését. Hogy közben 
ás idő eljárt az ötönfogat játékfej- 
fogása, fölött, azt Debrecenben so
kan nem Ismerték el. Talán szebb 
ps etösfógat, mint a korszerű áram
vonalas autó, — de az utóbbi gyor
sabb. Móré nyugaton tanulta meg 
ezt az Igazságot, megpróbálta te
hát belevinni a cívis városba Is. 
Nehéz dolog. Nehéz középcsatárt 
játszani ott, ahol még mindig Teleki 
az ideál Debrecennek nem a Turay- 
féle csatár az eszménye. A  kis 
Turay  a mezőnyben sokszor nem 
mutat sokat, de a kapu előtt igen ve
szélyes, gőlratörci, különösen a feje

ér aranyat. Bizonyos, hogy a 
játéka nem látványos. Móré is más
képpen játszott annakidején a Bocs
kaiban s később a, Ferencvárosban. 
Debrecennek meg kellett szoknia az 
újfajta középfedezet-játékot.

El kellett hitetni a debreceniekkel, 
hogy

a gól nem szégyen,
a mezönyföíényt nem pontozzák a 
labdarúgásban s gól nélkül a leg
gyönyörűbben játszó ötösfogat Is ki- 
pottyan az NB-ből, Turay II. tizedik 
gólja után már a leghagvománytisz
telőbb debreceni szurkoló is kezdte 
belátni, hogy nem a testtartás a 
fontos, hanem a gól.

Mindez igaz, ennek az Igazság- 
nek a bebizonyításához azonban 
gólt is kell lőni. A  Bocskai be tudta 
bizonyítani Debrecenben az eredmé
nyes játék fölényét a sallangos, cif
ra játékkal szemben, A  végén a deb
receniek még belátják, hogy az 
eredményes futball nem is csúnya...

M éré a (Bocskai lelke
A jelenlegi Bocskait nehéz elvá

lasztani Mórétól. Móré Jancsi sok 
csalódáson ment keresztül, amíg 
végre Liliében be tudott illeszkedni 
a korszerű labdarúgásba. Sokat har
colt, vitatkozott, veszekedett (akár
csak Berkessy), de végül is belátta, 
hogy a labdarúgás is változik, mint 
minden. A  Bocskaiban Is akkor kez
dett menni a játék, amikor a kor
mánykerék teljesen Móré kezébe ke
rült, az ő elgondolásai érvényesül
tek a csapat összeállításában, rend
szerében, taktikájában, ö  mutatta a 
legegyenletesebb formát s ha a vá
logatott. csapatunk angol rendszert 
játszott volna az elmúlt idényben, 
bizonyos, hogy Móré került volna a 
válogatott védelem tengelyébe.

Kristóf is kitűnő játékos, különö
sen a jobbszélen szerepelt kitünően. 
Nádas és Janzsó szürke, de igen 
hasznos játékos. Nádas az idény vé
gére visszaesett, Janzsó pedig éppen 
a hajrára javult fel. Nagy is, Békési 
is megbízható pont volt á csapat
ban. Pocsai jól szerepelt, de —  nem 
érezte jól magát a Bocskaiban, vé
gül is a NyTVE-ben kötött ki.

Turay II. lett a esapat üdvöskéje 
és a legeredményesebb csatára. 
Nagy érdeme, hogy segített Móré
nak bebizonyítani, hogy „jobb egy 
csúnya gól, mint három szép kapu- 
fa“. Berecz inkálfb a védekezésben, 
a rombolásban nagy. A  kapu előtt 
átadja a teret Turay I I . -nek. Ke
resztlabdái nagyon hasznosak.

Páli volt a leggyengébb az új já
tékosok között, bár egy-egy gólt 
csaknem mindig rúgott. A. Kispest 
ellen kitünően játszott, csak éppen 
gólt nem rúgott... Hárai mintha el
vesztette volna az önbizalmát, nem 
mer kapuratörni. Pedig gyors, ve
szélyes csatár. Sándor, Palotás, Csó
kái, Pásztói, Orsós szerepeltetése 
csak szükségmegoldás volt. Szilasi 
sérült volt.

Vörös kapus bravúrokra is képes, 
a Ferencváros ellen óriási formában 
védett. Egyszer a Fábián-keretben 
is játszott. Az igazság kedvéért 
hozzá kell tenni, hogy egy-két po
tyagólban is ludas volt...

&s»«jel v ilá g  
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A  Bocskai — Móré befolyására — 

áttért az angol rendszerre, amelyet 
ma már nyugodtan hívhatunk nyu
gateurópai rendszernek is- Móré 
sem Angliában tanulta meg’, hanem 
Franciaországban. Ezt a rendszert 
gyakran sikerrel, néha pedig rosszul 
játszotta a Bocskai. Itt ütközik ki a 
Bocskai egyik legnagyobb hátránya:

a közös edzés hiánya.

Az angol rendszert nem lehet tele
fonon begyakorolni. A  tavaszi idény 
elején feltétlenül módot kell találnia 
a Bocskainak arra, hogy több két- 
kapus edzésen tudja beleilleszteni 
játékosait abba a rendszerbe, ame
lyet elfogadtak. Különösen a véde
lemben van erre nagy szükség. Ha 
a Bocskai egyéb bajait elintézik, a 
sport terén nem lesz hiba a Bocs
kaiban. Mert az nem *  játékosok 
hibája, hogy a 130.000-es lakosú 
Debrecenben nem akad vezető a 
Bocskai élére s hogy általában a, 
Bocskai Iránt kicsi az érdeklődés. 
Egy város életében a jó  proficsapat 
igen sokat jelenthet s a Bocskai 
még mindig érdemes arra, hogy a 
benne rejlő lehetőségeket a magyar 
sport és Debrecen javára klbányász- 
ssák.

H. s a v a s s  f e l a d a t a i
A  tavasz tehát nem éri kétségbe

esett helyzetben a Bocskait. Helye
zése, pontszáma nem. rossz. Megta
lálták azt az utat is, amely a jó 
eredményekhez vezet. Itt-ott van 
még egy-egy rés a csapatban, pél
dául a balösszekötő helyén, ezek 
azonban nem megoldhatatlan, hiá
nyok. Ami a csapatot illeti; ez az 
együttes könnyen feljebb is juthat 
a nyolcadik helynél. A  kis Turay 
nyilván akkor is odateszi a fejét a 
jó beadásba, ha az QTI-tftrtozásokat 
még mindig nem intézik el— A  deb
receni közönség mintha lassan újra 
felmelegedne a Bocskai iránt, mint
ha újra érdeklődni kezdene. Ha a 
Bocskainak alkalmat adnak arra, 
hogy újra meghódítsa Debrecent, a 
legnehezebb várost, akkor nem lesz 
baj.

A z MLSz visszamentette a Bocs
kait az NB-be. Debrecen segítse 
hozzá, hogy bent is maradjon!

Fábián József 
és Molnár Ignác 
nagysikerű előadást 
tartott Békéscsabán

Előzmény:
A  Nemzeti Sport január 12-íki 

számában megjelent egy levél az 
„önöké a ssö“  című rovatban. Szí, 
lágyszegi András (Békéscsaba, III., 
Gömbös Gyula-űt 100.) felhívja az 
Illetékesek figyelmét Békéscsaba 
edző nélkül tengődő labdarúgó ifjú
ságára. „Szövetségi edzőt Békéscsa
bára!" — ez volt a levél címe,

A  levelet elolvasta Fábián József, 
az utánpótlás kapitánya g rögtön 
elhatározta, hogy a kérést teljesí
teni kell.

Vasárnap reggel útnak is Indult 
Molnár Ignác szövetségi edzővel 
Békéscsabára. Velük voltak Molnár 
oktatófilmjei, vetítőkészüléke Is, A  
szibériai hidegben sem fáztak, hevi
tette őket sp.ortszeretetük, amely 
örömet talált lelkes fiatal játékosok 
oktatásában a hófutta Békéscsabán,

Eredetileg délelőttre tervezték az 
előadást, de végül is délutáiH tartot
ták meg. A  CsÁK klubházának tor
natermében került sor az előadásra. 
Mintegy százan hallgatták végig az 
előadást. Sajnos, a környékről kévé
sem lehettek jelen, a nagy hófúvás 
forgalmi zavarai miatt. Jelen volt 
azonban négy csapatra való játékos, 
vezetők, érdeklődök.

Először Fábián József utánpótlás- 
kapitány tartotta meg előadását. 
Azzal kezdte, hogy a magyar labda
rúgásban azelőtt keveset foglalkoz
tak a játék elméletével s ez az 
egyik oka annak, hogy gyakorlati
lag js  hanyatlás állott be. Ma már 
— örvendetes jelenség! — ez a kor
szak elmúlt, szakemberek, edzők 
magvas vitákat tartanak a labdarú
gás rendszerbeli, technikai, taktikai 
kérdéseinek tisztázására. Fábián 
megemlítette, hogy két korszerű 
rendszer körül folyik a vita, az úgy
nevezett olasz és az úgynevezett an
gol rendszer körül. Fábián két táb
lán ábrázolta a két rendszert, egy
szerűen, főbb vonalakban. Megvilá
gította a két rendszer lényegét s a 
békéscsabaiaknak Is bemutatta, 
hogy miért támadó jellegű az angol 
és miért védekező jellegű az olasz 
rendszer. Fábián előadása azonban 
nemcsak erre az összehasonlító be
mutatásra szorítkozott. Hangsú
lyozta az alapos, öntudatos nevelés 
és oktatás fontosságát. Elmondta, 
hogyan oktatott Rowe, az OTT an
gol edzője. Arra kérte a békéscsabai 
fiatalokat, hogy tanuljanak, komo
lyan vegyék az edzést, éljenek sport
szerűen, mert csak akkor érhetnek 
el eredményeket, ha minden téren 
s~f' r százalékos sportemberek lesz
nek.

Fó.ibán nagysikerű elő 'lácg után 
Molnár Ignáq következett. M eje ir 
oktatófilmjeit mutatta be, a labda- 
technikai filmjét, kapusfitm.lét, az 
erőnléti gyakorlatokat, maid }tt volt, 
a budapesti nemzetközi labdarúgó 
lopgresszuTrój felvett rímjének 
„ősbemutatója", A  köA r'A g r-rgy 
érdeklődéssel figyelte a filmeket s 
nagy derültséget okozott, amikor a 
vásznon a jól megtermett minisz
teri biztos nem fért el életnagyság
ban.

•— Ez csak nyolcmlllim.éteres 
film.., — jegyezte meg Molnár lg . 
nác nagy derültség közben.

T K  P á ly á s a t  V .
Beérkezési batáridő J. *7- déli 13 éra 
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& beküldő alávet! magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan S@ íUléreB 
bélyeget .kell mellékelni. Aki heten kint 
ötaéi több szelvényt Süld, aa tegyen

ide keresztet, vagy csillagot . . .. . . .. . .

Gyakorlati bemutató következett 
ezután. Molnár Ignác végigment a 
labdakezelés minden részletén, be
mutatta a különféle toppolásokat, 
labdaátvételt, fejelést, rúgást, sze
relést, passzolást, labdavezetést. Ta
nácsokat adott a békéscsabaiaknak 
az edzések lefolytatására.

®

A  békéscsabaiak hálásan köszön
ték. meg Fábiánnak és Molnárnak 
az előadást. Majd felvetették az öt
letet, hogy vájjon nem játszhatfla-o 
egyszer az utánpótlás csapata Bé
késcsabán, Fábián József megígérte, 
hogy mindent elkövet, hogy ez a 
mérkőzés húsvétkar létrejöjjön. 
Ebben az esetben, az utánpótlás csa
pata az alszövetségi. válogatottal 
játszana.

©
Jő munkát végeztek Fábiánéit 

Békéscsabán. A  magyar labdarúgás 
érdeke azt kívánja, hogy más vidéki 
városok lg részt kapjanak ebből a 
munkából. Akkor lesz majd csak 
utánpótlás Igazán!

A  lövő reménye
A z ifjúsági edzőórák fénypontja 

— valljuk csak be —  az uzsonna. 
Az edzéstől kifáradt gyerekek far
kasétvággyal rontanak neki a tej
nek és a zsemlyének.

Molnár Ignác edző a legutóbb le
ült a gyerekek közé, beszélgetett 
velük;

— Csak edzzetek szorgalmasan! 
Válogatottak lesztek és akkor még 
sok jó vár rátok!

Az uzsonna véget ért és a gyere
kek egymás közt tárgyalták meg a 
hallottakat, Egyikük bölcsen kije
lentette;

—  Érdemes bekerülni a váloga
tottba! Mennyi tejet ihatik például 
a Cseh bácsi!

llassífKálö
Az egyik Hungárla-szurkplánah 

mondják:
— Tudja, miért kaptak ki vasár

nap ?
—  Igen. A török csapatban sokan 

játszottak.
—  Ellenkezőleg. A Hungáriában 

játszottak kevesen...
...

A KISPEST
a vasáraim délelőtti erőnléti edzés ntitji 
ma (lúluíán újból edzést tart, természa- 
lesen ma is a tornateremben. Boldizsár 
ós Nemes més mind’? bctrír, öli a mai 
edzésről is hiányozni fognak.

NÉMETOTUUG
Spfreunde Dre-l-n CbroiiJfs-r *»C 

1:3 Spfr-pnje «s\ lenn 15,
Sokaiké W—VfT. Rockom «d VfR >'!••!»» 
—.fariuna DBwhlorT (!4 g-i*- •>—
IJwín-wWe-irs'ie HnmW'w "M. «V  i-j, 
hpff.-. VC! S1 ■ , r“. . . ' ’V
— C Bí-lien’ -'d v  u • •• t
Stadionr!-- ° r.' 2:2, 1380 V;!n.-H*n- *. C
Nürn'-eríí 0:2.

AZ EJTETT
m- dé.'otáo 5 ó-r.i keHgUfl ml-
fedik tornatermi edzírfét a? tTTB ’
ZÓ’f . Adönteni  *nrngtné - A  
k 'ffb-n rei s 8j u :i4i, ha-V mástlp-wA- ■
.‘|ir !e 
nvanrv són’
•ftvnzijeáv l̂ Jahet stsáfaglm a Ifözcl jövő
ben,

-*n OM' rvR 87*t /w ’ ’• a
\- irr'- f- ' .‘'sni ■' f- r
s*n • »; if j-f *’ *•(». TT?

Sz-vdrn este ta-'é-skozásra Ui-i-oV C--kq 
a téh ifjúsági edsések rdzői ás hőrzet- 
vezetői. Ezen a tanácskozáson a-*fin aa 
edzög e!őad1é!c eddigi tapasztalataikat, az 
előfordult hibákat. UgvanftTíHn- Molnár 
Ignác ifjúsági szövetségi edző e. les-
jelentek>Íeí«tt5I'am5t loe'ía Vte>l»i a meg- .
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Hová tenné Ön a Galaíasarayt, a Dulcist, a Vojvodinátf
a Gvozdjart és a többit?

P o r i y á z 6 c s a p a t a i n k  e l l e n f e l e i  a m é r l e g e n

Amikor csapataink külföldön portyáz- j Dulcis, 
közéjek után öu-gaínak, az egy&s in 

kéntclcnüi Is felmerül berniünk n kérdés: 
vájjon hogyan is értékeljük sportszcm- 
pontból ezt, vagy azt az eredményt. 
Vájjon hogyan is állunk azzal a sok is
mert, kevésbé ismert, vagy teljesen is
meretlen csapattal, amellyel a mi fiaink 
megmérkőztek. *

Jói tudjuk, ho-n- amikor portyainérkő- 
scsről veri bízó, akkor nem lehet az ellen
felet tisztán az eredmény szemszögéből 
értékelni, hiszen egy portyameccs ered- 
sn'.'nyél 2 két ellenfél között levő tudás
beli viszonyokon kívül, még számtalan 
körülmény alakítja ki. Amikor a Ferenc
város kikap Ankarában az ankara^ ke
rületi válogatottól, .akkor ez nem okvet
lenül azt jelenti, hogy az ankarai labda
rúgás a ferencvárosi f iié nőtt. Nem je
lenti azt, hogy ha az ankarai csapat ̂ a 
magyar bajnokság első osztályában ját
szana. akkor ő lenne a bajnok és nem a 
Ferencváros, avagy a Hungária, avagy 
az Újpest. ílégi dolog hogy a po-rtyázo 
csapatot sok-sok körülmény hozza hát
rányra: az id'-gen pálya, amely rend
szerint göi öngyös, kemény, sáros; havas, 
csúszós; az idegen közönség, amely győ
zelemre űzi csapatát. A portyázó csapit 
rendesen hors-ú utazással a lábában áll 
ki és erőnlétben érthetőié* nem vehet* 
fel a versenyt a vendéglátó csapattal- 
A  Ferencváros pékiául két éjszakán és 
egy rnppalcn át utazott Istanbulbn. Az 
ietnuholi levegő egészen más, mint a 
budapesti. A ferencvárosi játékosok me
sélik, hogy a páradús tengeri levegőben 
mindig álmosak voltak. Ankara viszont 
magasan a tenger színe fölött fekszik 
a a rendesnél ritkább levegőjét csak az 
nem érzi meg, akt már legalább e iv 1 ó- 
napot töltött olt. Ilyen és még ehhez 
hasonló sok-sok körülmény oátolja csa
patainkét, hogy a portycinocoseken teljes 
tudósukat kifejthessék és hogy olyan 
eredményeket érjenek el, amilyeneket 
reális körülmények között egyenlő elí>- 
füUótilek melleit elértek volna.

Amikor a portyamoceseb eredményeit 
értékeljük, mindezeket a körülményeket 
figyelembe kell vennünk, amikor viszont 
arról van szó, hogy az ellenfelek tudá
sát megmérjük, akkor a fentebbi mclMk- 
körülménycktől eltekintve kell néznünk a 
dolgot. Mi lelt volna, ha a m°gyar csa
pat gátló körülmény nélkül mérte volna 
össze erejét ellenfelével?

Portyázó csapataink vezetőinek 
és játékosainak így tettük fel a kér
dést:

— Hová rangsoromé ön be az 
egyes portyaellenfeleket a magyar 
labdarúgás rendszerébe ?

A  válaszok ezek voltak: 
Langfclder Ferenc Újpest:

.— A  Beogradsklt fölösleges be
mutatnom a magyar közönségnek. 
Áltár a magyar bajnolcságot, is 
megnyerhetné. Teljesen egyenrangú 
ellenfele a magyar élcsapatoknak.

kell szégyenkeznünk, hogy 
5:S-ra kikaptunk tőlük. A Jedinstvo 
tudása körülbelül a Taxisok, vagy 
®* Elektromos tudásával van egr 
színvonalon. A  Bácska körülbelül 
°!yan erőt képvisel, mint valamelyik 
Jobb NBB-csapatunk, például ar 
VTE vagy a SalBTC. A  borovói Batát 
talárt a harcos Szegeddel mérhet
ném össze. Az eszéki Gvozdjart a B. 
Vasutashoz hasonlíthatnám.

Az újpestiek igazgatóját megkér
deztük a görög csapatok játékereje 
felől is, amelyekkel most a Hungá
ria mérkőzött. A  válasz ez volt:

— Ml tavaly játszottunk a görög 
csapatokkal. Ott azonban rendesen 
nem klubcsapatokat, hanem váloga
tott csapatokat állítanak velünk 
szembe. íg y  volt ez most is a Hun
gária esetében. Nehez volna meg
mondani, hogy ezeket a vegyescsa- 
Patokst hová lehetne nálunk beso
rolni. Egy bizonyos: a görögök ott
hon egészen másként futballoznak. 
Nem úgy, ahogy itt Budapesten ját
szottak a ;  világbajnoki selejtezőn. 
Az istanbuli klubcsapatok közül én 
csak a Calatasarayt ismerem. Mi 
5:l-re győztünk ellenük négy évvel 
ezelőtt, a Hungária most csak 
3:2-re.

Tóth Lr:Jos dr Ferencváros:
— Első idei portyaellenfelünk, a 

Vojvodlna csapata az NB-ranglétra 
aiJán. vagy az NBB valamelyik cso
portjának az élén szerepelhetne. A  
belgrádi Jugoszlávia az NB első 
négy helyezettje között is helyet 
foglalhatna. Az Istanbuli kerületi 
válogatott az ötödik-hatodik helye-n 
-Tegezhetne az NB-ben, az istanbuli

* vá*°gntott amolyan jő NBB- 
kn Sí4- válogatottal lehet egyérté-

• M egvallom : nagyon meglepett
bennünket a törökök tudása. Erre
arn ®zf mitottunk. A  fiúk a szép jut 

gosziávlai eredmények hatása alatt 
K°nt3°Iták, hogy sétálni fognak 

A ?* m lban- Alaposan tévedtünk. 
, ,  törökök nagyszerűen futballoznak 

*8 az iramot. Első mecs-
ünlcőn például a második félidő* 

j f í 1 a nehéz talajon ml közülünk 
csak Kissel}/ és Sárost 111 

dát ru?ni a nehéz, sáros, vizes lab- 
kíii a törökök azonban végig reme- 
1 1 rúgtak. Az ankarai katonai vá- 
 ̂gat.ott sokkal gyengébb volt, mint 

r , Í5tanbuli B ) válogatott, az anka- 
, kerület válogatottja azonban 
febrií,.az istanbuli válogatottnál is 
knrTlóbb voIt- Különösen azért, mert

ZsAK és Borac körülbelül 
úgy játszik, mint nálunk a Postás.
Ami a görög csapatokat illeti — 
tavalyi tudásuk alapján — egy gö
rög válogatott körülbelül az NBB  
legjobb tizenegyével lenne egyen
rangú. A  pyreusi válogatott, továb
bá az athéni válogatott nem sokkal 
gyengébb a görög nemzeti tizenegy
nél, a szalonlkl válogatott azonban 
sokkal gyengébb.

Lázár Gyula Ferencváros:
— A  mostani Jugoszlávia nem az 

a régi volt, amely nem egyszer meg
vert bennünket. Ez nálunk még a 
Bocskait sem igen előzhetné meg. 
Igaz ugyan, hogy roppant jő napot 
fogtunk ki ellene. A  Vojvodina kö
rülbelül a Kassai AO színvonalán

mozog, vagy a Taxién. Viszont pél
dául a török Galatasaray nagyon jó 
csapat. Egyenrangú a jó, a nagyon 
já Elektromossal. Istanbul váloga
tottja semleges pályán méltó ellen
fele lenne — mondjuk — a magyar 
csilcólválogatottnak, az Istanbuli B) 
válogatott nem volt komoly csapat, 
egy jó magyar amatőrválogatott is 
megverné reális körülmények kö
zött. Szerintem az ankarai váloga
tott is egészen gyenge volt, Annak 
ellenére, hogy megvert bennünket. 
El lehet képzelni, hogy mi milyen 
gyengén játszottunk. A  Dulcist, a 
zombori ZsAK-ot vagy a nagybeeske- 
reki Boracot rendes körülmények 
közepette az FTC is megverné. A  
görög csapatokat tavaly láttam. 
Csak annyit mondhatok róluk, hogy

sokkal gyengébbek, mint a törökök. 
A  görögök játékában nincs semmi 
rendszer. Csak szaladgálnak össze
vissza. A  törököltnek viszont min
den kellékük megvan a labdarúgás
hoz, csupán a rutinjuk hiányzik 
még.

Joős Péter Újpest:
—  A  Beogradskl a magyar baj

nokságban legalább a negyedik he
lyet megszerezné. A  Jedinstvo 
olyan Elektromos-féle, a szabadkai 
Bácska a Kassához hasonlítható, a 
Bata olyanféle, mint az Elektromos
— különösen a keménységet Illető
leg, a Gvozdjar talán még az NBB- 
ben sem játszhatna. A, görög válo
gatott — ahogyan én tavaly láttam
— talán a mi csikóinkkal vehetné 
fel a harcot a siker reményében, a 
görög klubcsapatok nálunk csak a, 
tabella végén helyezkedhetnének el.

®

íme: így festenek tehát csapa
taink Idei ellenfelei a magyar csa
patokkal való összehasonlít isbán.

Tizenkétezer néző előtt 
remekül látszott _ 
a Hungária a törlik  
ba jnok  ellem

Hungária—Besiktas 5:2 (1:0)
Kardos két, Vidor, Cseh és Müiler egy-egy 
gólt rúgott - A  török OTT szombati a 
és vasárnapra meghívta a kék-fehéreket

—  Tele fon jelentésünk —-

az istanbuli válogatottnál is 
~úb vo! '̂ Különösen azért, mert 

apusa olyan gyerek volt. akinek a 
Tol) vetekszik a legjobb Szabó 
j .  Piát ser, sőt talán Ölívieri tu-
jH>S is’ A Galatasarayt az NB

’ h lyére tehetném, a jugoszláviai

Istanbwl, január 22.
A  török Bajram-ünnepnck hétfőn 

volt harmadik napja s ekkor játszot
tuk harmadik mérkőzésünket Istan- 
bulban. Három napon egymás után! 
fis a harmadikon ment legjobban a 
játék.

A  Hungária—Besiktas találkozó 
tulajdonképpen elömérközés volt, 
utána az Istanbul—Ankara váloga
tott meccs került sorra.

E ső3 időben, csúszós talajon, 12.000 
néző előtt került sorra a mérkőzé
sünk, amelyet Galíp dr vezetett, még 
pedig igen kiválóan.

A  Hungária Így állt fel: Szabó — 
'is, Bíró — Négyest, Kalmár, Dudás 

— Vidor, Cseh, Kardos, Müiler, 
ültkos.

A  mérkőzésen ismét megjelent 
Szaradzsoglu. török külügyminiszter, 
Barkóczy magyar fökonzul, vala
mint az itteni OTT és a szövetség 
legfőbb vezetői.

A  mérkőzés török támadással 
lridul, de Szabó remek védéssel ment. 
Azután mi is támadunk, de Cseh 
lapos lövését könnyen védi a török 
kapus, aki nemcsak szerencsés, 
hanem ma különösen jó napja Is 
van.

A  Hungária fölénye mind 
nyomasztóbb, de csalt a félidő végén 
érik meg gólban. A  41. percben 
Titkos jól elfut, pompás átvágott 
labdáját Vidor hat lépi ül a hálóba 
vágja. 1:0.

Szünetben Kalmár egy kis fáradt
ságra panaszkodik, ezért Turay 
játszik helyette a második félidőben. 
A  3. percben Cseh lyukra játsza 
Kardost, „Pisti" a kifutó kapus mel
leit küldi hálóba a labdát. 2:0.

A Hungária állandóan támad és a 
török csapat csak védekezni tud. A  
12. percben Müllert buktatják a 
16-on bellii. A  játékvezető nyomban 
tl-est ítél. Kardos áll a labdának, de 
a kapus szögletre védi a lövését, 
amely nem volt erős.

Utána Négyes! ment szögletre, 
majd a 20. percben újabb gólt érünk 
el. Cseh ismét lyukra játsza Kar
dost. Kardos ezúttal előbb a hátvé
det, majd a kapust csapja be test- 
csellel és az üres hálóba küldi a lab
dát. 3:0.

A  24. percben a Besiktas rohamoz, 
Kis szögletet vét, Szabó a beküldött 
labdát röviden üti ki és a török 
jobbfedezet a hálóba küldi. 3:1,

A  törökök felélénkülnek. Kissé 
erőszakosan támadnak és Szabót ve
tődés közben fejberúgják. Szabónak 
vérzik a feje, de azért tovább já t
szik. Most Cseh—Titkos akcióval ~o- 
hamoz a Hungária, támadás közben 
a labda ugyanúgy kerül játékon kí
vül, mint vasárnap a törökök 
egyik támadása közben. A  törökok 
gólját vasárnap a játékvezető meg
adta, most azonban Titkos h'ába kül
di hálóba a labdát...

A  28. percben Kardos átadja rt 
labdát Csehnck és ez lapos lövéssel 
a bal alsó sarokba, küldi. 4:1.

A  33. percben Vidor elfut, beadá
sát Müiler kapja és 14 méterről a

kapu jobboldalán bombázza a háló
ba. 5:1.

A  Hungáriá most már lefékez, a 
játékosok sokat eicáznak, A  42. 
percben Kis röviden ment, a török 
balösszekötő elcsípi a labdát, lő, 
Szabó kiüti, megint a balösszekötő 
kapja és most már a hálóba küldi. 
5:2,

II H ungária  Játéka
n . . g y o n  t e l e x e t *
A  Hungária ma játszott legjob

ban Istanbulban. A  csapat minden 
tekintetben kifogástalan volt, külö
nösen a technikai fölénye volt 
szembeötlő. Hátvédeink ezúttal Is 
kitünően játszottak s a vasárnapi 
játékukkal ellentétben ma nagysze
rűek voltak a csatáraink is. A  csa
pat minden tekintetben nagy sikert 
ért él é3 éppen ezért kapott újabb 
meghívásokat is.

NYILATKO ZATO K:
Fétdmann Gyula: A  csapat na

gyon jól játszott.
Hússá Kemil a Fenerbagcse elnö

ke: A  Hungária elsőrangú technikát 
mutatott be. Nekünk különösen az 
tetszett, hogy sokkal több hosszú 
labdát láttunk a Hungária játéko

saitól, mint a ferencvárosiaktól. Ne
kem Biró, Vidor; Kardos és Müiler 
tetszett a Hungária csapatából.

Sakzi, a török játékvezetők el
nöke: Nagyon szégyeljük magun
kat azért, mert tegnap olyan rossz 
játékvezető vezette a mérkőzést. 
Nem fog többé mérkőzést vezetni. 
Ma nagyszerűen játszott, a Hungá
ria. különösen Biró volt jó.

Ferice, az ankarai szövetség el
nöke: Úgy látszik, a Hungária meg
egyezett ellenfelével abban, hogy 
n?m rúg neki ötnél több gólt. Ne
kem nagyon tetszett a Hungária űri 
viselkedése. Nemcsak ma, hanem 
tegnap is, mikor az igazságtalan 
gólolt ellen nem tiltakozott.

A  H «;r? á ria  
Istan&ulbsn m arad

Este díszvacsora volt. Ezen a tö
rök OTT szombatra és vasárnapra 
meghívta a Hungáriát két mérkő
zésre. Ezt a meghívást valószinüleg 
elfogadjuk s így ittmaradunk.

a
A  Hungária mérkőzése után az 

Istanbul—Ankara mérkőzés került 
sorra. Ezt Istanbul 2:1 (1:1) arány
ban nyerte meg.

Takács.

Ő S Z I  P I L L A N A T K É P

Wadas Ivánt kéri fel 
as edz&k testületé 
legközelebb egy 
előadás 
fására

Az edzők hétfőn délután tartották 
ötödik szakértekezletüket. Senkey 
Imre főtitkár először összefoglalta 
az eddigi négy értekezlet eredmé
nyeit, hangsúlyozta, hogy a külön
féle rendszerek elméleti bemutatását 
egyelőre befejezték, a tavaszi Idény 
után, annak tanulságai alapján azon
ban újra előveszik. Elmondotta a fő
titkár, hogy mint szaktestület né
hány javaslatot terjesztenek az 
MLSz megértő vezetősége elé. Sok 
sző hangzott el arról, hogy ehhez, 
vagy ahhoz a rendszerhez nincsenek 
megfeleleőn nevelt, képzett játéko
sok. Mindenki egyetértett abban, 
hogy a nevelést az ifjúságon kell el
kezdeni. Ennek a nevelésnek azon
ban szakszerűnek kell lennie. Na
gyon örvendetes jelenség a Hóman- 
Kupa megalapítása s főleg az a jel
lemzés, amelyet Hóman kultuszmi
niszter a labdarúgásról alkotott a 
vándordíj alapító levelében. Ezt as 
alkalmat ki kell használni, a KISOK- 
ifjúság nevelésének munkájába 
azonban feltétlenül bele kell kap
csolni az edzőket, hogy szakember 
tanítsa meg a fiatalokat a helyes 
kezdetre, az első helyes mozdulatok
ra. Az edzők testületé vállalja, hogy 
megfelelő munkaprogramot dolgos 
ki a középiskolásokhoz küldendő ed
zők részére. Meg kell végre oldani a 
vidékre küldendő vándoredzök kér
dését is. Nem mindegy, hogy a lab
darúgó ifjúság a vidéken hogyan 
teszi meg az első lépéseket a labda
rúgásban.

Az edzők elfogadták Sénkey ja
vaslatait. Utána áttértek az erőnlét 
kérdéseire. Egy egész sereg edző 
hozzászólt ezekhez a kérdésekhez s 
nagyjában a következőket állapítot
ták meg:

1. As erős naalra szüksége*.
2. Heti kétszeri tűrés nem elés, legalább 

há-om. de lehetőleg öt edzést kell tartani,
S. Minden edzés előtt futásból és tor

nából álló bemet r í  Itésre van szükség.
4. Az angol játAHo3okhoz hasonló labda

rúgó atlétákat kell növelni evés ed-'3, sok 
gyakorlat, gy ógylabda, boxlabda stb. 
segítségével. , .

5. A hét elején kell hosszút "rőt futtat
ni »  játékosokkal, a hét vége feli. a mér* 
kőrisből közel inkább sok vágtára van 
szüUrég .

8. A nehéz testi munkát végző jatekeso- 
kat is erősen leéli dolgoztatni, de az ilyen
nek minél több lazító gyakorlatokat kell 
Végeznie, Általában t mindent el kell követ
ni, hogy a magyar labdarúgás nagy tehet
ségei, akik nemzeti értékek, no dolgoz
zanak olyan súlyos testi munkát, amely 
tönkreteheti játékosnálvafutásukat.

7. A sportszeríiítenül élő, alkokéi sta. 
éjszakázó játékost kímélet nélkül el kelj 
távolítani a labdarúgásból. Akkor majd 
eltűnik a rossz példa is. Általában a 
helyes sports-ellemet kell elterjeszteni 9 
magyar pályákon.

8. Foglalkoznia kell az edzőtestületnek
a hel-es tánb'lkezás kérdésével is.

9. A pihenő időszaka tem henyélésből 
áll, mert oki tet'jsen kllr*pme!á‘"fc. a* 
kicsit a ritmusból s nagy forma -Erisére 
nem lesz alkalmas. Fontosak i ].■ cg - Szító 
sporté-ok.

I*. Egy angol esanat kell edzés” nem 
több min' összesen 8 és fél or;i. Ezt egy 
magyar játékosnak is kell bírnia, ha 
Jó játékos nkrv lenni és szereti m s-ort- 
Iát. El kell tünn-e a lusta, .amehikázó", 
edzőjét bovsanó Játékosoknak.

11. fln-Úlóságra köb szoktatni a tátéko- 
sokat, felcíőss’gér'Eetet ke'l be'éjiik ne
vetni. hogy önmaguk edzáj tudjanak 
lenit.

12. Elsőrangú szakembereket ke’l fel
kérni a labdarúgással kapcsolatos egész
ségi kérdések im  glsiéséw.

Mi-újért, el is határozták, hog- ’e-kH- 
zclsbta Vádns Ivánt, a Je’es et'é'ikaí 
szakembert kérik fel ez- előadás meg
tartására a bemelegítésről.

•sémid

14. N e m z e t t
Csak 9 mérkőzést látszott, *fe 19 fátékost 

szerepel eteti
A  Nemzeti, a gyökértelen egye

sület, idény közben feloszlott. A  
bajnokságból törölni kellett. A  fe
kete-fehérek az idény közben na
gyon sok Játékost szerződtettek le. 
A  sok szerződtetéssel titkos vá
gyuk a bajnokság volt. fippen az 
ellenkező helyen kötöttek ki.

A  fekete-fehérek csak kilenc 
mérkőzést játszottak az ősszel, de 
ezzel szemben 19 játékost szerepel
tettek, Nagyon sokszor változott a 
Nemzeti összeállítása s Így csak 
Havas és Szalag II. az a játékos, 
aki minden mérkőzésen szerepelt, 

íme a Nemzeti adatai:
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1. Havas 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Kirá ly 1 2 3 — — — — —
3. Kovács I 1 2 ■ u_— — — — _ —
4. Jászberényi (S) 1 2 3 4 — — 5 6 —
5. Mester (2) 1 2 3 4 5 —. — — 8
6. Szalay I I  (2) 1 2 3 4 5 S 7 8 9
7 Sós 1 — — — — — —.. — —
8. VI,ásíts (1) 1 2 — — — — _ _
9. Kisalagí (4) 1 2 3 — 4 5 6 7 —

10. Sztancsik 1 2 3 — — 4 — — ö
11. Kovács I I l 2 — — — — __ 3 4
12. Szeder (1) — 1 2 — — 3 4 5 6
13. Balogh I I — — 1 2 3 4 5 6 7
14. Túli —- — 1 2 3 4 5 6 —>
15. Horváth — — 1 2 3 4 5 „ 6
16. Vágó — _ — 1 2 3 4 5 6
17. Korányi I — — 1 2 3 4 5 6
18. Pálya — — 1 2 — —- — 3
19. Finta (1) — — — 1 2 3 4 5 —

Összeállításunk szem
léltetően mutatja, hogy 
ki hányszor és mikor 
szerepelt, melyik egye
sület ellen játszott s 
hogy azon a mérkőzésen 
mi volt az eredmény. A  
név után zárójelben még 
azt is feltüntetjük, hogy 
ki hány gólt rúgott.

Jegyzet: Tőrök (Sze
ged) egy öngólt rúgott a 
Nemzeti javára.

AZ IFJÚSÁG* r "  r r ; r , - c  vq ÁLLASA 
Itt. osztály 

Keleti etopért
1. FWi ac
2 T'SSfi
3 P. MTK II.
4. K. Törekvés
5. MTK II.
C. Fiitex
7. Tinc—ráfia
8. SzTK
b TCTK II.

írt. pirosat a,
Jl. N.TTC 
12, ETC It.*

11
íi
u
n
ii
i i
u
u
u
10
10

9
8 
8 
6 
4
4 
8 
2
5 
2 -

-  27:9 20
1 FbS 19
2 29Hő 17 
2 17;f9 IS 
* 14:18 13 
4 19:15 11 
fi IS:*! 10 
7 7:15 7 
7 20;”4 fi 
7 fi:8t 6 
R 6:40 4

11-----V _:1 _
H-Hrn t-4 mérkőzés: NJTC—Spárta. 
* Törölve.

Déli csoport
1 Hungária II.
2. o'e’envölgy
3. fi-mraa 
4 PE*C
5. W 1'’ T tí  III,
6. BBFC
7. FPF 
8 Sütő''-*
9.

10 VAWC 
P  Cl M OVEII.*
* Vi-r-a’épett.

»* Törölve.
Nyugati csoport

10
10
w
10
10
10
10
30
10
10

2 ~  
2 _

1 -  ?0 ;8 19 
-  2 83:IS 18 
á 230:17 16 
1 3 50-16 13 
1 3 26:19 13 
1 4 15 TI U 
1 8 5:37 7 
i 7 v '-n  5 

8 5:5 4
8 5:46 4

10 — — 10 — —

I. TJVSSC 
9. M. Előre
3. VI. kér. SC
4. UFC
5. BAC
6. WoSC II.
7. Uránia
8. NTC**
9. TJÜK**

10. BTH II,
II. FSC“
* Törölve.

** Visszalépett.

10
10
10
10
10
10
10
19
10
10
1Ö

8
7
8 
6 
5 
4 
4 
4
2 —
f

—  10 ■

1 31 CS 17
1 28:13 16
2 13:7 18
2 22:13 *14
3 11:8 12
4 19:14 10
5 10:27 9
6 5-U S
8 5:8 4
S 10:27 4

IV. osztály
1. EVhtreinos II. 5 4 _ 1 19.-6 8
2 MPSCII. 5 4 — l 10:7 8
3. T’TSa C 5 3 - 2 7:i6 6
-í. fi-t 5 2 — 3 8:8 4
5, 0 '--yór 5 2 - 3 4:11 4
6. UT?F I I . »
‘ Visszalépett.

5 — 5 —:—
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* rugóit kÍcsit"bántotta, j »He raaadl a partvonalhoz S«
hogy nem ők kapták 
a „Maros Oszkár- 
vándordíját44, de már 

' meg is béküitek
Zsen^ellép nászajándékai és más új
pesti apróságok

'Az újpestiek érdeklődésének 
homlokterében még mindig két do
log áll. Az egyik: Zsengllér házas
sága, a másik az UTE közgyűlése. 
B két dologgal kapcsolatban jegyez
tük fel az alábbiakat:

Zser geller Gyuszit esküvője alkal
mából természetesen elhalmozták 
különböző ajándékokkal. Aschner 
Lépőt elnöktől gyönyörű. rádiót, Kis 
Zoltán ügyvezető alelnöktől étkező
készletet, Arányi Árpád társelnök
től italkészletet, Langfeldertöl 
szendvics-készletet, Hegedűs Miklós 
futball szakosztályi elnöktől íekete- 
kávés-készletet. a csapat tagjaitól 
ezüst evőkészletet, a Dumavártól 
különböző háztartási cikkeket ka
pott. a középcsatár. Természetesen 
nem soroltunk fel minden ajándékot. 
Kapott például a középcsatár egy 
kis bölcsőt is, amelyben, egy kis 
baba hevert egy futballabda és egy 
cédula társaságában. A  cédulára ez 
volt írva: ,^sengellér V .“

*■
A közgyűlésen sokan dicsérték 

Aschner elnököt 15 éves munkálko
dása alkalmából. Aschner elnök 
nem köszönte meg a dicséretet, 
ehelyett tréfásan így beszélt

.—  Nekem úgy tűnik fel, hogy 
még csak - egy esztendeje működöm 
az UTE élén, az urak szavából 
azonban azt kell kivennem, hogy 
szememre vetik, hogy már 15 éve 
elnök vagyok...

A z elnök szavai természeteses 
nagy derültséget keltettek.

V?
Az UTE o-matör labdarúgó szak 

osztálya titokban azt remélte, hogy 
az idén ő fogja kapni á legjobban 
működő szakosztály számára kiírt 
iyMaros Oszkár-vándor dijat". Ami 
kor aztán kihirdették, hogy ezt az 

’ Újpest FC csapata nyerte, némi sér
tődöttség volt észlelhető a szakosz
tály tagjain. Czipper Oszkár szak
osztályvezető azonban így csendesí
tette le a sértődöttséget:

— agyán, hogy amatőr labdarúgó
szakosztályunk némi joggal érezte tar
solyában a „Maros Oszkár-vádnordíjat”, 
hiszen annál többet, mint amit szakosz
tályunk elért, alig lehet követelni. Kölyök
csapatunk megnyerte csoportjának baj
nokságát, ifjúsági csapatunk is csoport 
bajnok lett és ©mellett megnyerte nehó* 
körülmények között az országos ifjúsági 
bajnokságot Is. Aa UTE első csapata
4. lett csoportjában, megelőzve például a 
győri ETO-ot, de előkelőbb helyen is 
végezhetett volna, ha nem adunk kölcsön 
játékosokat az Újpestnek. Még sincs 
okunk azonban az elkeseredésre, sőt 
örülnünk kell, hogy az Újpest FC labda
rúgói jutottak a gyönyörű vándordíj bir
tokába, akik még nálunknál is értékesebb 
teljesítményt nyújtottak. Az immár világ
hírű IÍK megnyerésével, de a magyar 
bajnokság megnyerésével is olyan ki veté
lés tudásról és % lila-fehér színek iránt 
érzett olyan mélységes fanatizmusról 
tettek tanúságot, hogy ezzel csak igen 
kevés egylet dicsekedhetik. Proficsapatunk 
teljesítményét, amellyel a díjat megnyer
ték, abszolút’ értékűnek és mindenkor 
követendő példaképnek kell tartanunk és 
fogjuk is tartani . „

Ha megnézzük az UTE űj igazga
tótanácsának névsorát, akkor abban 
néhány érdekes nevet találunk. 
Ézek: Bozsi Mihály, vitéz Halasy
Olivér, Németh János, Tabajdy 
László és Tamássy István dr. A  ta
nács tagjai között tehát helyet kap
tak olyanok is, akik még ma is te
vékeny űzői sportjuknak, avagy 
nemrégiben hagytak fel az aktív 
sportolással. A  Tamássy István dr. 
név mögött —  ha valaki netán nem 
tudná — Tamássy Pistának, az Ú j
pest volt többszörös válogatott jobb- 
szélsőjének. személye rejtőzik.

Mr, Maguké, a Wolweihampton 
válogatott balszélsője a korszerű 

■ szélsőjátékiól beszél
ftngaia éljáftékosai Dizalmas ^slEomásokat testnek

ELŐRELÁTÓ A BOCSKAI;
MÁR HŰSVÉTEA KÉSZÜL

A bajnoki idény mogindulásáig még 
három hét van Látra, de a Bocskai már 
a húsvéti programját is megárapította. 
A győri ETO hívta meg a kék-sárgákat 
vendégszereplésre és a debreceniek e! 
is fogadták a meghívás L A Bocskai esze
rint Győrben..játszik a két ünnepnapon.

Erősödik a GSE. Drueker. a III. kér. 
ÍVE balfedezete az óbudai GSE-be lép.

Két hír a csabai a! osztály bői. Az al
osztály játékvezetői -észére továbbképző 
tanfolyamot tartanak. A tanfolyam elő
adásai . január 27-én, február 2-ác és feb
ruár 10-én lesznek, — A osafrai egyesüle
tek már megkezdték a készülődést a ta
vaszi! démyre. Legfrissebb a CsAK és 
& Sokka volt, ők már több tornatermi 
edzést tartottak- A B. Törekvés és CsAK 
28-én kezdi meg az edzéseket.

Gyim-SÍ, a Nyíregyházi TVE főiskolai 
válogatott hátvédje az ungvári SK Hasi
hoz kérte átigazolását.

Elmarad ezen a héten csütörtökön és 
pénteken a MOVTi székházába tervezett 
ifjúsági edzés. Ok: szénhiány.

Nemes, az MTK csatára, aki többször 
szerepeit már a Hungária csapatában, 
sikeres vakbélmütéten esett keresztül.

A BSzKRT ma mindenképpen elkezdi a 
tornázást. Akár a szabadban, akár a tor
nateremben. „Már nem halaszthatjuk to
vább a kezdést....’* Mondotta Kutruoz 
, edző.

Kovács II., a Budafok voii kapusa
amatőr tett.

(Ez a kissé hosszúra nyúlt so
rozat ezzel befejeződik. Anglia 
éljátékosai abbahagyják bizalmas 
vallomásaikat, amelyeket eléggé 
rendszertelenül és főleg nagy idő
közökben tettek meg. Kedves ol
vasóim, talán méltóztatnak em
lékezni a nagy Cullisra, a wolver- 
hamptoni középfedezetre, aki leg
először nyilatkozott ebben a soro
zatban s ai középfedezet kötelessé
geiről beszélt. Cullia azóta is min
dig előkelő helyet foglalt el ang
liai írásaimban, a legjobb angol 
játékos megérdemelte, hogy a ma
gyar sportközönség minél többet 
halljon róla. Csak közbevetőleg 
jegyzem meg, hogy Barna Sándor 
szerint Stan Cullis a világ vala
ha élt legjobb játékosa. A hátvéd
játékot Hapgood barátom magya
rázta el, a korszerű összekötő já
tékáról Dix úr mondott néhány 
érdekes szót, Tóm Lawton, az 
ifjú  óriás a sokat emlegetett kor
szerű középcsatár játékról mesél- 
getett,  Jack Crayston barátom 
hosszasan fejtegette a korszerű 
angol rendszerben olyan fontos 
szélsöfedezet kötelességeit. Végül 
pedig Woodley, a Chelsea váloga
tott kapusa mondta el véleményét 
a kapus játékáról. Ebben az elő
kelő „csapatban“ egy poszt ma
radt üresen, a szélső posztja. Ta
lán előbb is sor kerülhetett volna 
rá, hiszen Maguire szavai már 
régóta ott állnak leírva londoni 
jegyzetfüzetemben. Most végre eze
ket az oldalakat is áthúzhatom s 
—  ami késik, nem múlik felkiál
tással — pontot tehetek aa utolsó 
angliai éljátékos bizalmas vallo
másának végére.)

A* ism erős Maguire*
Aki még emlékszik az 1938-as 

franciaországi labdarúgó VB előké
születeire, az bizonyára Maguirera 
is emlékezni fog. (A  Maguire név 
kiejtése valahogyan így jelölhető 
meg ,JMeguájr“  —  azzal a megjegy
zéssel, hogy a szó közepén látható 
„u“ betűt úgy kell kiejteni, mint a 
rettegett „w “ -t, nyitott szájjal, a 
„v “  betű igen távoli rokonaként.) A  
magyar válogatott a Wolverhamp- 
ton csapatával játszott előkészítő 
mérkőzést. Emlékezhetünk: a mér
kőzés 0:0 arányban végződött, vol
tak, akik csalódtak a Farkasokban, 
az angol, ligabajnokság második he
lyezettjében. Szegény Farkasok... 
Irtózatosan idegölő küzdelemben az 
angol ligabajnokság utolsó forduló
jában az Arsenal mögé szorultak, 
erőnlét .tekintetében teljesen vissza
esve. Erre útrakeltek, válogatott
jaik nélkül (Cullis sem jöhetett) jó 
kontinentális kánikulában kiálltak a 
világbajnoki címért kacsintó ma-’ 
gyár válogatott ellen és —  nem 
győztek... Hallatlan bűn, jellemző 
ezekre a kontinensen nyaraló angol 
labdarúgókra! Persze voltak szép 
számmal, akiknek nagyon tetszett a 
gyors angol csapat, a ragyogó an
gol védők, a szép lőtt hosszú pasz- 
szok, azok átvétele, a sok testtel 
való labdafogás,

Továbbá akármi is volt a nézők 
véleménye, egyben megegyeztek: az 
a vörös jobbszélső nagyon jó játé
kos!

Ez a vörös jobbszélső nem más, 
mint Maguire. Vékony, alig húsz 
éves fiatalember, hullámos vörös 
hajjal, élénk, rokonszenves szeplős 
arccal. Akkor jobbszélsö volt, most 
balszélső. Buckley őrnagy legalább 
úgy dobálja össze az embereket, 
mint Potya az Elektromosban.

Maguire az 1938'39-es idény dere
kán egyike volt a nagy formában 
lévő Wolverhampton legerősebb pil
léreinek. A  skótok ellen már válo
gatott is lett, sőt —  ha meg nem 
sérül —  ő játszott volna balszélsőt 
az angol válogatott olasz-jugoszláv- 
román portyáján.

A z  Arsenal Bastinja kissé kiégett. 
Nem  kétséges, hogy az utóda Aíű- 
guire.

A PircacfiSEy Hotel&eu
Maguíreval akkor beszélgettem, 

amikor a Wolverhampton az Arse- 
nallal játszott Londonban. A  mér
kőzés 0:0 arányban döntetlenül vég
ződött. A  mérkőzésen főleg a két 
nagyszerű védelem tűnt ki. Maguire 
kitűnő első félidőt játszott, de meg
sérült s a második félidőben nem 
sok gondot okozott Malenek, az A r
senal jobbhátvédjének.

Maguire-tal aznap este a Plcca- 
dilly-szállóban beszélgettem. Itt 
szállt meg a Wolverhampton. Ma
gtárénál Is kellemes érzéssel tapasz
taltam, hogy öntudatos játékos, 
nemcsak jól játszik, de tudja is, 

ih ogy  miért játszik jól, tudja,, hogy

mit csinál. Nem ösztönből játszik. 
Az nem elég.

—  Szeret szélsőt játszani t  — 
kérdeztem legelőször.

—• Szeretek —  felelte habozás 
nélkül. -— Az összekötőknek néha 
hátra kell menniük, a középcsatárt 
néha megöli a kullancs. Sehol sem 
futhat az ember akkorákat, mint a 
szélső helyén.

Jobb , vag y P a li
Mint tudjuk, Maguire jobbszélsö 

volt. Most balszélső. Megkérdezem, 
melyik oldalon játszik szívesebben.

— Mindegy —  mondja. —■ Az a 
jó, ha az ember mindegyik oldalon 
játszik. Modern szélsőnek mindegyik 
oldalon egyformán kell tudnia ját
szani. Jó is, ha az ember hol a 
jobboldalon, hói a baloldalon játszik. 
Csak egy példát említek: ha egy 
jobbszélső úgy akar keresztülmenni 
a hátvédjén, hogy mindig kifelé cse
lez, akkor már egészen beiűegzctt 
mozdulatai lesznek, amelyekkel ki
felé húz, a partvonal felé.

Ha ezt a szélsőt átteszem a
baloldalra, akkor ugyanazzal a 

mozdulattal befelé hűz.
Arról nem is beszél, hogy a jő 

szélsőnek kétlábasnak keli lennie. 
A  jó futballistának kétlábasnak 
kell lennie —  ez mindenkire szól. 
Féllábas szélső —  félmegoldás.

—  Az angol szélsők szeretnek be
kanyarodni, becsapni egy testcsellel 
a hátvédet s a következő pillanat
ban befelé fordulva lőni. -Ahhcz 
azonban, hogy a lövés gyors legyen, 
ellenkező lábbal kell történnie.

Jobb szögben Is
lőhet az ember ellenkező lábbal.

A  mezőnyben is szükség van mind 
a két lábra. Erről is beszél Maguire.

—  A  jó szélső mind a két lábbal 
tud cselezni, vezetni a labdát. Nem 
szabad, hogy a védőjátékos előre 
tudja, merre megy a szélső. Arra is 
jó az ellenkező láb, hogy az ember

villámgyors keresztlabdát 
tudjon adni, vagy pedig a közép
csatárt tudja szöktetni.

Igen, igen, a szélsőre Is vonatko
zik a korszerű labdarúgás vezény
szava: jobb, bal, jobb, bal...

A  szélső’ 
felállítás! helye
■— Ne ragadj a partvonalhoz: ■—

ajánlja Maguifre a magyar szélsők
nek. Vizsgáljuk meg ezt a mondást 
közelebbről. Hallgassuk meg, mit 
ért a vékony kis vörös szélső ez 
alatt.

—  ®n a labdát sem várom szíve
sen a partvonalhoz na,gyón közel. 
Akkor túlságosan is jól tudja a hát
véd, hogy merre mehetek. Előre és 
befelé. Ha

beljebb
állok vagy tíz-tizenöt méterrel, ak
kor ezenkívül kifelé is húzhatok. 
Általában ez a sző: szélső —  nem 
azt jelenti, hogy az ember mindig a 
szélen tanyázik.

Ismerjük ugyebár a korszerű 
előretolt csatárok egyik népszerű 
angol eredetű nevét: kétlábas min
denes.

-—■ A  mérkőzések alatt gyakran 
játszom középcsatárt, sőt inég néha 
az is megesik, hogy átkerülök az 
ellenkező oldalra. Egy-egy villám
gyors helycsere után az ember néha 
egészen másutt köt ki, mint amilyen 
poszton eredetileg játszik. A  közép
csatár és a két szélső között

gyakori a gyors helycsere.
Ha egy szélsőt túlságosan a part
vonalhoz neveljink, az nem mer be
húzódni, nem mer helycserére vál
lalkozni.

Rosszul érzi, magát a középen, 
vagy pláne a másik oldalon. A  szél
sőnek necsak két lehetőleg egyfor
ma lába legyen, hanem még a de
reka is egyformán hajoljék mindkét 
irányba,

A baftfizöcfö szétfő
A z angol pályákon szinte fősza

bály az, hogy ha a jobbszélső fut a 
labdával, akkor a vele párhuzamo
san futó balszélső behúzódik a ka
puhoz. Nagyon gyakran megtörté
nik, hogy az egyik szélső beadását 
a másik szélső rúgja be, vagy — 
ami még gyakoribb —  fejeli be.

—  Ha a szélső ilyenkor kinfc- 
marad a partvonalon —- nagy 
hiba! —  mondja Maguire. —  A  két 
szélső összjátékához hozzátartozik, 
hogy a kettő közül az egyik lövő
helyzetben legyen, beadást várva. 
Az is gyakran előfordul, hogy egy 
villámgyors beadás elszáll a belsők 
előtt s ha Ilyenkor a másik oldalon 
lévő szélső behúzódik, gyakran elég,

ka a libát odateszi és már gól is.
—  És ha a beadás olyan magas, 

hogy kiszáll a m ásik szélre?
—  Az nem baj. Ilyenkor a közön

ség gyakran bosszankodik és azt 
emlegeti, hogy a szélső elhagyta a 
helyét. De ez nem így van. Sokkal 
nagyobb baj, ha a szélső

nincs a kapu előtt akkor, ami
kor kell,

mint ha nincs lelni a szélen, ha jön 
a labda. Hiszen tudja, hogy az an
gol védőrendszerben az ellenkező 
oldalon lévő szélsőt nem is fogják. 
Miért nem? Mert ott veszélytelen, 
ha a játék az ellenkező oldalon fo
lyik. Az okos szélső ilyenkor nem 
marad kint, hanem behúzódik.

A z  © s s s E s á n y i  ia '& tS a

—  M ilyen  labdát szeret a leg job 
ban, kapni ?

•—- Természetesen olyat, amit
elém

adnak. Én gyors vagyok és szere
tem, ha olyan labdát kapok, amely- 
lyel a gyorsaságomat tudom ki
használni. Ha pontosan hozzám ad
ják a labdát, az lelassítja a táma
dást, mert cseleznem kell. A  leg
okosabb ilyenkor átvágni a labdát 
ellenkező lábbal a másik oldalra, 
vagy középre. ffin legalábbis .jobban 
Szeretek futni, mint cselezni.

(Megjegyzem, Maguire egyike a 
cselezés, különösen a testesei leg
nagyobb mestereinek. Mégis jobban 
szereti a gyors játékot.)

—  Honnan jö jjö n  az e lőrevágott 
labda ?

—  Lehetőleg belülről. Adja pél
dául az összekötőm, de húzódjon 
előzőleg befelé. Ha keresztben ka
pom a labdát, akkor szinte már 
arccal a kapu felé fordulva tudok 
előre rohanni. Ha például a saját 
hátvédemtől kapom a labdát, akkor 
először teljesen meg kell fordulnom 
ahhoz, hegy újra az ellenfél kapuja 
felé legyek. Persze, az ember nem 
válogathat...

Arra a kérdésre, hogy erős, vagy 
gyenge legyen-e a labda, Magúira 
így felel:

—  Erős, mert az erős labda gyors.
—- M ago^, vagy  lapos f
—-  Lapos, mert a lapos labda, gyor

sabb, mint a magas. A  félmagas 
labda sem rossz, az is gyors, bár 
nem olyan könnyű átvenni, mint a 
laposat. Ez azonban nem szempont...

Nem bizony, kedves kényelmes 
magyar szélső...

(Legközelebb folytatjuk.)

Amíg a Hungária
portyázík. . ,

Amíg a csapat portyázik —  a ve
zetőség dolgozik, mondja, a sport
közmondás. Mi is kíváncsiak vol
tunk, mi az újság a Hungária háza
lója körül? A  pályairodában, a 
klubhelyiségben?...

A  pályairodában Weisz Ági, a pá- 
lyagondnok fogadott. Éppen a tava
szi pályabeosztást készítette, vagy 
legalábbis egyeztette a Hungária 
mérkőzéseit az MTK-éval.

—  Éppen most kaptunk értesítést 
a borovói SK Batá-tól. Egy mérkő
zésre szeretnék megnyerni a Hun
gáriát. M i természetesen nem tud
tunk választ adni nekik, hanem ér
tesítettük a portyavezetőket. Talán 
be tudják illeszteni a műsorukba...

Az egyik körúti nagykávéház fél
emeletén Preiszmann, a Hungária 
pénzügyeinek intézője fogad minket 
— bosszúsan.

—  Én igazán nem értem a portya
vezetőket, —  fakad ki az alelnök —, 
az utolsó percig nem értesítenek a 
portya további alakulása felől. Most 
azt sem tudjuk, fiúk vagyunk-e vagy 
lányok...

—  Mikor kezdik el az edzéseket"’’
—  Valószínűleg február 4-én.
—  Erősítenek?
—  Egyelőre nincs róla szó. Egy- 

rés?1 azért nincs, mert nincs rá pén
zünk, másrészt nem. is látjuk szük
ségét az erősítésnek. A gárdánk 
most jól együtt van, hiszen ez meg 
látszik a portyaeredményekből
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(FU TB A LLO ZN AK  A Z  ANGOL 

HÖLGYEK.) A  párisi L ‘Auto érde
kes képet közöl. A  kép három angol 
labdarúgó hölgyet ábrázok Az egyi
kük fejel — behunyt szemmel. Bol- 
tonban, a „Bolton Women's Foot- 
baU Athletic Club" hölgyei a háború 
ellenére is űzik kedvenc sportjukat. 

•
(A Z  ANGOL K U PA  TOVÁBBRA 

18 PORT8MO UTHBAN M ARAD.) 
Az angol kupa legutolsó győztesé
nek, a Portsmouthnak megengedték, 
hogy a kupát továbbra Is birtokolja. 
Az értékes díjat a Portsmouth, az 
egyik bank páncélszekrényében he
lyezte eL

KOSÁRLABDA
A H l. OSZTLYU BAJNOKSÁG ÁLLAS* 

AZ UTOLSÓ FOBDULÓ ELŐTT
1-2. BSzKRT IL  i 4 — S
1-2. PeSC II. S 4 1 g

55. BEÍAC III . 5 S 2 6
5). 252-es cserk, 3 3 S 1
6. SzIHC LT. 5 1 4  3
S. MTE 4 — 4 —

TORNA
Miskolcoa január 25-én es MVSÖ a &£*•$'« 

szabású torn-abemutatót rendez. Ezen a 
miskolci versenyzőkön kívül Pa'laki és 
Mogyorósi is indulni íc-g.

’.........................

ASZTALI-TENISZ
A Miskolci Kiőr© SC rendezésében 

vasárnap került sorra az északi kerület 
asztali tenisz bajnoksága és a Bánét- 
vándordíjas verseny. A  viadalon sok 
vidéki és fővárosi versenyző vett részt, 
úgyhogy azt csak a késő éjjeli órákban 
fejezték be. Eredmények: Vegyespárotí
északi kerületi bajnokság: bajnok:
Farkas testvérek M. Előre, 2. Kiss— 
Balaveider Salgótarján, 3. Sütő Jurcsák- 
né Kassai SC. Női egyes kerületi bajnok
ság: bajnok: Farkas Lili M. Előre,
2. Jurcsákné KSC, S. Kiss Salgótarján. 
Ifjúsági páros: 1. Farkas—ICettel Miskolci 
.LESOK, 2. Pikler—Weinberger Kassai 
Törekvés, 3. Tan ezer—Kerekes Kassai SC.

Csapatverseny a Banet-vándordíjérí: !• 
UTE (Sós, Schinidl, Sidó), 2. M. Előre 
A), 3. M. Előre B) és LESOK. A kiiií* 
váeos döntőben az UTE inog vert© a védő 
VAC-ot. Férfiegyes: 1. Sós UTE, 2. Si-dó 
UTE, 3. Schmidl UTE és Fürth (Mis
kolc). - Fór fi páros: 1. Sós—Schmidl, 2-
Farkas—Kovács (Miskolc), 3. Márton— 
Borkő ós Braun—V-szov.ts.

A* asztali-tenisz csapatbajnokság' má
sodik fordulójának mérkőzései ezen a hé- 
ten megindulnak. A  műsor a kivetkőző:
I. osztály: VÁC—Piaristák, UTE—MTK, 
Budafok—Széchenyi, PSC-DSC. — Ja
nuár 23 szövetségi díj: VÁC—DSC, PSG - 
Széchenyi, Vác5 Remény—Piaristák. —• 
Január 24. XI. osztály: Pestszenterzsébet 
—Vízművek, Váci Remény—Drogisták. — 
Január 25 női: Széchenyi—MTK. PSC— 
VÁC, ifjúsági csapatbajnokság: VAO-^» 
Széchenyi, Pcstszenterzsébet—DSC, Iz
raelita gimnázium—UTE.

A vidéki asztali-tenisz bajnokságokat 
február 1—i-lg  a Miskolci Előre rendezi 
Miskolcon.

(2), Vchkdcfl, 
(2), Kovács,,

KÉZILABDA
A TEREMLABDA VILLÁM TORN A 

RÉSZLETES EREDMÉNYE :
Waclcer—Kistes 4:3 (1:2). Nemzeti

Tornacsarnok. Vezette: Takács. Góldobó: 
Mayer (2)„ Gős (2)0 illetve Lengyel. (#)„ 
Gerő.

BTK—KAOF 3:3 fi :1). Vezette: Szöl- 
íősy. Góldobó: Brizsák (2), Béres, illetve 
Takács (2), Ludwig.

Széchenyi—Wacker i*:S (2:2). Vezette: 
Berecz. Góldotó: Xarrtancza (2), Stelker 
(2), Kovács, illetve Mayer (2), Gőz.

BTK—Kistcs: 7:2 (4:1). Vezette: Kovács 
Góldobó: Béres (3), Brizsák (2), Kiss,, 
Buzássy, illetve Lengyel (2).

Kistex—KAOE 4:S (2:1). Vezette: Egri, 
Góldobó: Iván (2), John (2)p illetve
Takács, Engel, Ludwig.

BTK—Wacker 6:3 (4:1). Vezette: Bog« 
nár. Góldobó: Béres (3), Brizsák, Kiss* 
Buzássy, illetve Mayer, Gőz.

KAOE—Széchenyi 4:4 (3:3). Vezette t
Berecz. Góldobó: Temes (2),
Ludwig, illetve Kamancza 
Stelker.

Kistex—Széchenyi 11:1 (3:1). Vezette: 
Góldobó: Maníreda (8), Micsüe 

(2), Iván, illetve Stelker.
Wacker—KAOE ö :4 (2:3). Vezette:

íekete. Góldobó: Mayer (5), illetve
Takács (2), Ludwig, Leszicska,
_ —Széchenyi 6:2 (3:0), Vezette:
Cséfay. Góldobó: Béres (3), Brizsák (2). 
Buzássy, illetve Kamaneza, Stelker.

A  y illámtorna végeredménye:
1. BTK 4 3 1 — 22:9 7
2. Kistex: 4 2 — 2 20:15-1
3. Wacker 4 2 — 2 14:18 4
4. Széchenyi 4 1 J 2 12:24 3
5. KAOE ■ 4 — 2 2 14:162

& VÁLOGATOTT XffiZILÁBDAKEBET 
ÖSSZECSAPÁSA

messze kiemelkedett a vasárnapi kézi
labdaműsorból. A  bevezető körmérkőzés 
sima győzelmeket és gyenge játékot 
hozott. Itt csak a MAFC .iátéka érdemel 
említést. A  műegyetemiek legjobbjuk, 
Mátyásai többszöri kiállítása ellenére 
fölényes, szép játékkal verték a tartalékos 
BTC-t. Tény, hogy Mátyásai újabban 
sokat idegeskedik, többszöri kiállítása 
mindazonáltal túlszigorú volt. A  fiú tű! 
van játszva (rengeteget kosarazik is), az 
az érzésünk.

A  villám torna teljesen kielégíthette »  
..férfias’ ’ játék kedvelőit. A  játék viszont 
éppen azért több rokonságot mutat a rúg- 
dobbal, mint a szelid és finom teremkézi- 
labdával. Ennek pedig kizárólag az el
képesztően elnéző játékveztés az oka. 
Egyes játékvezetőink nem képesek különb
séget tenni a testtel való játék (ami 
egyébként a teremben, de még kinn, a 
szabadtéren is teljesen ismeretien foga
lom) és a hajmeresztő és felesleges dur
vaság között. Ugyanakkor drákói szigorral 
törik, le a játékvezetéssel szemben meg
nyilvánuló tetszés, vagy nem tetszés leg
enyhébb megnyilvánulását is. Pedig a 
játéktér korlátlan ura, s játékvezető » «  
csak arra törekedjen, hogy saját sze
mélyét megvédje, a legenyhébb bírálattól 
is, hanem arra is. hogy a vezetésére bízott 
játékosokat megvédje a durvaságoktól, aa 
orra előtt történt szabálytalanságoktól, 
brutális testi fenyítéktől. Még meg kell 
mondaunk, hogy a BTK csaapábaa a me
zőny legjobb együttesei megérdemelt®®- 
nyerte a villám irm át

A  sok lehangoló tapasztalat molletí él
ménynek számított az éljátékosok egymás 
elleni küzdelme. A csapatok nem voltok 
teljesek- A  védelemből Sidó, a támadók 
közül - Rózsi, Mátyásai és Dobos hiány- 
zott- A támadójátékosok jáíéka a távol
maradók ellenére megnyugtatott fejlődé- 
eünk felől. A  védelemről ezt már kevésbé 
tehet elmondani. A második vonallal öáb- 
szehasónlítva feltűnő volt az éljátókosok 
lövő és Iabdabizto&séga. Ar éljátékosofc 
híbaszázaléka a kapuralövésbeu — helye
zetten, mellé, vagy fölé lőtt labda — 
mindögsza 20 százalék, az alsóbb erő- 
portok 70—80 ezázalékos rontásával szem
ben. A  labdakezelési hibák száma pedig 
az élvonalban egés-ea elenyésző. Mindez 
igen figyelemremé’ tó eredmény és hatá' 
rozotían fejlődésre mutat,
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