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Több mint hat héttel ezelőtt kez

dődött meg- —  mint arról a Nemzeti 
Sport annakidején elsőnek számolt be 
—t a régi Lóversenytér kijelölt terü
letén a Horthy Miklós Nemzeti 
Sportcsarnok mellékcsarnokának az 
építkezése. Heteken keresztül ásták 
szorgos munkáskezek a- földet, hete
ken keresztül készítették a beton
alapot és ebben a pillanatban a 
m ellékcsarnok építkezése már közel 
egy méterrel a föld  fölé jutott.

A z építkezés minden ünnepélyes
ség nélkül indult m eg és azóta is a 
legnagyobb csendben folyt. Az első 
Ünnepélyes alkalom most május 
00-úitj csütörtökön déli lg órakor

következik he a Sportcsarnok épít
kezésében. Ezen a napon és ebben 
az időben helyezik el ünnepélyes ke
retek között a Sportcsarnok alap
kövét., benne az alapítási okirattal. 
Az alapkő letételén megjelenik a 
K orm ányzó is. Cserkész-díszszakasz, 
cserkész-zenekar, valamint a Test- 
nevelési Főiskola férfi- és női disz- 
sZakasza szolgáltatja az ünnepség 
díszes keretét. A z alapkőletétel al
kalm ából vitéz Irsy László, a K öz
munkák Tanácsa alelnöke, a Sport- 
csarhoképítö B izottság elnöke be
m utatja a Korm ányzónak az épít
kezést végző mérnököket is.

A rangadó vitás gó lja  
— és a ssabólykónyv

Egyre határozottabban 
alakul ki a kis KK
mezőnye

- VaKiirirnpTOt vrisárn.apr.i — a.riin-t körc- 
Máttflk a bajnoki i;iiwh:!ni M; befejezésé
hez — eKvro határozottabban alakul ki 
a kis KK mezőnye.

Jugoszláviában
a vasárnap oscinínye a s*era.Wvói Slavia 
eirougi-úsn volt. A BSK veresége a .Tupro- 
siaviáto! váratlanul jött. A Slnvi.a l:0-ás 
győzelme a zágrábi HASK fölött annál 
természetesebb volt. E kát eredmény 
hozta, magával, hogy a hatodik forduló 
után igy ,fest a bajnoki döntő kürmérkő 
*és táblázata:

1. Slavia
2. BSK
3. Gradjanski 
•4. Jngoslavia
5. Hajdúk
6. HASK

0 5 
G 4 
6 4 
6 2 
6 1 
6 0

0 I 9: 4 10
1 1 11: G 3
0 2 17: 7 8
1 3 8:12 5
2 S 11:13 4 
0 6 5:19 0

A szórajevói csapattal most már komo
lyan kell számolni — n-otn ifi csak a kis 
KK-ban, hanem a jugoszláv bajnoki 
cím ért. folyó küzdelemben is.

Ebben az. együttesben nincsenek ki
emelkedő tudású csillagok, hanem csak 
szorgalmas, jó  ótlagkópességíí játékosok. 
Vei a nion yi játékos közepes képességű, 
minden különösebb technikai készültség 
nélkül, ezt, a fog ya lé kossá,gulc.at azonban 
óriási lelkesedéssel és küzdeni tudással 
pótolják. Keményen, néha. tújkeményen 
is küzd a csapat, amelynek legjobb rész© 
a, közvetlen védelem. A csatársor legve
szélyesebb embere Kajtics középewatár.

Leírjuk az összeállítást, mert ezeket a 
neveket rövidesen meg kell majd tanul
nunk: Iírstulovles — Zagorae, Pavlics — 
Gyájics, Glavosevlcfi, Petkovies — Laza- 
revics, Salipur, Kajlick. Gyorgyevlcs, 
Bulajies.

A csapat egyik 'vezetője a Rácsból 
Szcrajevoba költözött Kolioch, az. egy
kori Léc-si futball vezér; edzöio ppdig 
.Wilbfim Vilmos, az FTC volt 'játékosa.

ÍR ©mániában
a Kupid—Vonus vasérnapi döntetlen küz
delme utam a bajnokság élén ez a hely
zet :

1. Ven US 20 1 3 3 4 5G:1G 90
• 2. Rapid 20 10 7 3 59:26 27

3. Sp. Studentese 30 7 10 3 39:29 24
A hátralévő két forduló már aligha 

változtat ezen a sorrenden. A kis KK- 
ban tehát Románia részéről a két bukn- 

• ''esti csapat — -a Vonus és a Rapid — 
vesz majd részt.

Magyarországon
* bajnoki táblázat élén jelenleg a «or. 
Vend a következő: 1. Ferencváros, 2. Hun- 
Sári,a, 3. Újpest. Ha. ezen a sorrenden 
nem változtat a jövő vasár-napi uioksó 
bajnoki forduló és ha Jugoszláviában, 
ölelve Romániában la a jelenlegi rang
sort, vesszük alapul, akkor a kis KK 
ep<-í fordulójának mezőny© a követlíező 
Párosítást fogja mutatni:

Hungária—Rapid.
BSK—Venus.
Grad janski—Fe rencváros.
Slavia—Újpest.
Eltolódások — különösen a jugoszláv 

a^cvonalon — persze könnyén lehet- 
ecgesekj

Vidéken lesznek a Szent 
László-vándordíj 
elődöntői

A kó/jépi-skolánok tebü.&rúgeó vá-rulordí
jának. ̂  a Szent Bászló-vándordíjunk íi 
döntőjébe a Kaposvári g., Szent István 
fk., Szegedi felsőipar és a Munkácsi fk. 
került. Ez a nág:y csapat a. hét vegén 
vívja métgr nai- cludöntőtj Mind • »  kát 
mérkőzés vidéken kerül sorra. Az elő
döntő mérkőzéséi:

Munkács: Munkácsi fk.—Szegődi félsrí- 
ipa-r. A mérkőzés, a KISÓK-tói nyert 
értesülésünk szerint, vasárnap kerül sor
ra. Vezeti: Farkas Iván (Debrecen).

Kaposvár: Kaposvári g.—Szent István 
fk. (Budapesti K. Turul-pálya, fél 6. 
Vezeti; Kékesi (Budapest).

A  győztesek a döntőt minden valószí
nűség szerint június It-én vívják meg 
Budapesten a BEAC pályáján.' A dön
tőt ünnepélyes keretek közölt, bonyolít
ják le. A hírek szerint meg jelenik 
Homan Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter is, a vándordíj alapítója.

«e. "SSSS •  < C ~ = S Z '

---- Hildáit Útit tte tu titu i!
—  Ez helyes, Terefere úr, de hol 

akar rendet teremteni?
-— A  bajnokság megnyerése előtt 

álló csapatban.
—  Ki rendetlenkedik t
—  Az a játékos, aki egy-két 

bomba kedvéért hajlamos kalan
dozni.

—  Tényleg ?
—  Az egyik vezetővel szemben 

illetlenül viselkedett.
t— N® bizony nem szép. Még a 

legjobb játékosnak is rendesen kell 
viselkednie. Rend a lelke mindennék.

—  Tudják ezt a csapat vezetői is 
s azt hiszem, lesz is majd rend!

VÍV Á S
Vitéz Terszfyánszlty ödftn szülőfalujá

ban, Cíákvárott vasárnap délben a Ter- 
eztyánszky-emlflíbizottfiá'g az elhunyt 
Vívó világbajnok szülőházának falán dí
szes emléktáblát helyezett el éfi leplezett 
le. A  kegycleics ünnepségen n szövetség 
részéről vitéz Uhlyarik Jenő főtitkár, a 
MAC képviseletében pedig Veres Imre 
<fr ügyvezető elnök és Jekelfalussy 
G yörgy olimpiai bajnok vett reszt.

A DiMÁVAG — SalBTC  
ra n g a d ó t is m ag yar  
fé tékvezető  vezeti

H étfőn este beszéltünk Gálffy 
Andrással, a JT főtitkárával. Qálffy 
a vasárnapi D iM AVAG-^SalBTC 
mérkőzéssel kapcsolatban a követke
zőket mondotta:

—- Valószínű., hogy a DiMÁVAG—  
SalBTC rangadót magyar játék
vezető vezeti. A jugoszlávok az Új
pest—Hungária mérkőzésre sem
tudtak játékvezetőt küldeni s ezért 
jobbnak láttuk, hogy az NBB rang
adójára is magyar játékvezetőt kül
dünk, Erről a. jugoszláv szövetséget 
holnap táviratilag értesíteni fogjuk.

M TK-páiya Hungária középkorúi
Vasárnap, .június 2-án 
délután fél 6  órakorHUNGÁRIA—6AMMA

előtte fél 4  órakor

SZÜRKETAXI—FERENCVÁROS
döntő mérkőzések

* Nemzeti Bajnokságért |

Június 3-án válogat 
a MASz az athéni 
portyára

A MASz tegnap táviratban is közölte 
a berlini versenyt rendező ISTAF-fál, 
hogy a 4X 1500-as váltóra Aradi, Híres, 
Iglói, Szabó, 3000 méterre Kelen, távol
ugrásra. Vermes, ger.elyve.tésre Várszegi 
rajtját ajánlja fel. Erre azért volt szük
ség, mert feltehető, hogy a MASz múlt 
héten küldött levelét a rendezők még 
nem kapták kézhez. Természetesen meg
van a módja ár.nak, hogy ha a vasár
napi versenyen a fent nevezettek nem 
mutatnak megfelelő formát, vagy más 
valaki „kiugrik *, a gyengébb helyett ő
menjen.

Tegnap különben
megérkezett a görögök Yégleges 

akceptáló levele is.
Eszerint a verseny június Í6-?-17*én 
(vasárnap - és hétfőn) lesz az alábbi 
számokkal: 100, 200/ 400. 800, 1500, 5000,
10.000 m, 110 m és 400 m gátfutás, 
magas-, távol-, rúd- és hármasugrás, 
súlylökés. diszkoszvetés. kalapácsvetés, 
gerelyhajítás és 4X100 és 4X400 méteres 
váltófutás. 30 versenyző és 2 kísérő 
megy. A szövetség a vasárnapi MASz- 
verseny után válogat, mindenkinek saját 
érdeke tehát, hogy a versenyen elindul
jon. Az elv az, hogy nem tiszta B) 
csapat menjen Athénbe (és utána 
Belgrádba). hanem általában csak olya
nok maradjanak ki belőle, akik nemzet
közi hírnevük és sokszoros válogatott
ságuk miatt B) csapatban semmiképpen 
sem kerülhetnek. Ez főként a belgrádi 
csapatra vonatkozik. Elképzelhető olyan 
eset is, hogy egyes számokban, ahol 
annak szüksége mutatkozik. Athénbe a 
legjobb ember megy, Belgrádba viszont 
váltást küld majd a szövetség. Fiatalok 
mindenütt előnyben!

Szerdán este 8 órakor 
Lorenz előadást tart 
a porfelhőlovagok
nak és a repülők
nek!

A z M KSz edzője, W . Lorenz• szer
dán este 8 órai kezdettel előadást 
tart a Millenáris n agy  tanácstermé
ben a kerékpáros versenyző helyes 
életmódjáról, a korszerű edzésről, a 
•taktikáról és a technikáról. Erre az 
előadásra a szövetség  minden ver
senyzőjét m eghívja.

Ú gy tudjuk, h o g y  ezen az estén 
m utatja be Szekeres Béla a N agy
váltóról készült film riportját is.

ELÉGEDETT A BOCSKAI
a szegedi eredményével. Nem vártak 
jobb eredményt Szegeden és a jelenlevők 
szerint a csapat jó l játszott, könnyen 
döntetlent érhetett volna el. Vasárnap 
a Haladással játszik a Bocskai, való
színűleg változatlan összeállításban.

— SZÖRNYEN ROSSZUL JÁTSZOTT
A BELSŐI!ARMÁSUNK

— mondja Görgényi Lajos, a Kispest 
főtitkára. — A közvetlen védelem 
egészen kitűnő volt. a fedezetsorunk is 
megfelelt, bár Zalai a végét már Í.pm 
nagyon bírta. A csatársorban a két szélső 
jóformán alig kapott labdát. A belsők
mindent egymás közt akartak meg
játszani, persze, hogy a nagyszerűén 
védekező Szolnoknak nem tudtak égy 
gólnál többet rúgni.

KÖRMENDI JtS SZABÓ,- 
a Haladás két kiváló játékosa Budapestre 
szeretne kerülni. Ha a Haladás hajlandó
nak mutatkozik arra, hogy. megváljék a 
két játékostól, akkor hamarosan viszont
láthatjuk őket — az Elektromosban..,

N em zeti te n iszb a jn o k sá g o k

Fehér UTE legyőzte 
Maeskásit

Viharos,, szeles időben folyt le a nem
zeti teniszbajnokságok második napja-. 
..Sók Vúkléfe mérkőzés akadt. Különösen 
ft 'fiatalok vágták k: *n rezet. A  legna
gyobb meglepetésnek számít a 17 éves 
Fehér Kálmán gyozclriie MÁcskási felett. 
Mindent tud már ez a fiú, amit kl-asszis 
teniszezőnek tudnia kell. Ütései kemé
nyek, technikája fejlett .és. a játéka is 
átgondolt, -Talán, csak1 a mozgása hagy 
maga lilán ..kívánnivalót. Párvi, a másik 
fiatal UTE-óriás is értékes skalppal lett 
gazdagabb. A BBTE-ista Tornyait győzte 
le. A  vitéz Bánó—Pető ..öregek" csatá
jából ezúttal Pető került >ki győztesként.

Várazeginé kikapott Kállalnétöl, mind- 
óSfize egy napig tartott a pünkösdi ki
rálysága. ■

Eredmények;
Nemzeti bajnokság:

Fős-Hegyes: FornelwBaltos II tv o ■; 
Szigeti—Majoros 6:0, <5:2; Pú'rvt—tornyai 
7:5, 6 ti; Fehér—Maéskási 1:6, 6:4. (1:3; 
Kertész—Kiss 4:8. 6:4. .6:1: Párvi—Fornet 
8:1, 8:1; St'olpo—Bródi 8:3, 6:3; ■ Gábori— 
Szentpéfen .dr.6;0, 6:2; Bölgslr— Binder dr 
6:4, 6:2; El issen—Kovács 6:0, 2:6, 6:2: 
iSscnIpétcri—Bolgár 6:1, .6:3; Fcrenezy dr 
—Hubert 8:6, 6e8. 6:0; Pető—vitéz Bánó 
6:1,. 4:6, 6:3;- Asoötk—Reinhardt 5:1, 6:0.

Nál egye.,: Rnéótíyi—Huszcrl dr 6:3,
6:0; Kálhiyné— Várszcginé 4:6, 6:4, 6:4: 
Kövér—Tihany iné 3:6, 6:4, 6:2; Gallnernó 
—Straubnó .6:4, 6:2.

Vegyespáros: Macskássy, . Somogyi—
Balázs. Pick 6.3. 6:3.

Fcrfipáros; Ferei.czi dr, Stolpa— 
Straub dános, .Festetics w. o.. Asbóth, 
vitéz Bánó—Forneth, Patak 6:1, 6:2.

Egyéb számok:
Férfiegyes I. B ) : Pintér—Fehér . L. 6:3, 

7:5, CzékuS—Miskplczi dr 6:3. 5:7, 6:4, 
Kertész—Kovács w. o., Mihalovics O.— 
Straub J. 6:3. 6:0. Mihalovics Gy.—Szász 
6:3. 3:6. 6:2, Bí-ódi—Csink 6:2, 6:1.
Bolgár—Nairiényi 6:S, 6:3.

■Női' egyes I. B ): Zupka—Císermelyné
6:2, 6:0.

JÁTÉKREND MÁRA:
S.S0: Kövér—Hoffmann; Filleuz—Straub 

(folytatás). Frigyes—Katona; Talabér— . 
Sándor: Wein—Binder dr. (folytatás):
Somogyi—Patak; Rugonyi—Zsitvayné; 
Bárd—Hidasyné.

L30: Gábory-rStraub E.: Szigeti—
Eliasen. Dallos dr.—Szász; Bárvy—Fe- 
renczy: Kertész—Asbóth; Gergely—Ju-
aits:- Gallnerné—Medret zky; Várszeghlné 
—Lukácsáé; Horváth—v. Derecskey.

5,30: Ocskay—Vad. Hubert—Bárvy;
Maeskásy, - El issen—Bródy, 1 Sándor: 
Szentpétery, Straubné—Tornyay, Ju- 
sits.

S.30: Majoros—Fehér; Somogyi'. Fopp— 
' . a*> „  Lnká.osné: Faragó—Csiiúma;

Pintér—Kovács; Jakucs—Pétery dr.
6.30: Géczy. Vad—Elissep. Paksyné: v. 

Derecske}’ , Jakucs—Pétery dr, Tóth.

A Magyar Kupa játék- 
rendjének terveze
téről tárgyaltak 
az alszövetségi 
vezetők a minisz
teri biztosnál

A  budapesti és vidéki amatőr al- 
szövetségek vezetői megjelentek 
Gidófalvy Pál dr miniszteri biztos
nál. A z NB III.-ba való feljutás 
kérdéséről folytatott megbeszélés 
után szóba került a M agyar 
Kupa játékrendjének tervezete is. 
(M int ismeretes, a jövő bajnoki 
idénytől ismét megindulnak a küz
delmek a M agyar Kupáért.) Végle
ges megállapodásra nem jutottak a 
vezetők, hanem abban állapodtak 
meg, hogy kiki kidolgozza a saját 
elgondolását, az eljuttatja a m inisz
teri biztoshoz és amikor valamennyi 
tervezet együtt van, ismét összeül
nek a tárgyalások folytatására.

Általánosságban az az elgondolás 
alakult ki, hogy a Magyár Kupáért 
KK-rendsper szerint játsszanak a 
csapatok, A  díjért való küzdelemben 
—  az eddigi elgondolás szerint —  
résztv.ehet az NB és NBB minden

felsze
relésekF U T B A L L

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS  P  L Ö K  L
sportáruházaiban, V i.,  V i lm o s  c s ő *  
s z ír * ú t  3 3 .  és IV ., V á c i-u tca  4 0 .

Á í 'j e g y  z ó k !

csapata, valamint az amatőr alszö- 
vetségek csoportgyőztesei.

A  M agyar Kupával egyidejűleg 
megindul a küzdelem a Corinthian- 
díjért is. E díjmérközésekkel kap
csolatban Barcsáy János, a BLASz 
ügyvezetője azt az indítványt ter
jesztette elő, hogy a díj győztese 
egy osztályt ugorjon át a Nemzeti 
Bájnokságban. (H a tehát NB III.- 
csapat nyerné a dijat, laz NB-be k e
rüljön.) A z indítvány nagy tetszés
sel találkozott.

A  megbeszélés vegén az a terv 
js fölvetődött, hogy a M agyar Kupa 
győztese jog ot nyerjen a KK-ban 
való részvételre. Ez az indítvány is 
általános tetszést aratott.

ÜSZAS

Kem éndi, Osváth  
és Albach Edit volt 
a leg jobb az év e lső  
ujoncversenyén
A  vasárnapi ujoncverseny után 

beszéltünk Rajki Bélával, áz után
pótlás-keret vezetőjével. A z után
pótlás-keretet tudvalevőleg a verse
nyeken feltűnő fiatal tehetségekkel 
egészítik ki. Kíváncsiak voltunk, 
m it látott az ujoncversnyen a keret 
vezetője. Talált-e olyan tehetsége
ket, akiket érdemes a keretbe m eg
hívni. Rajki Béla a következőket 
mondta:

—r Kéméndi, az 50 m-es gyors
úszás győztese tetszett nekem a leg
jobban. Már az előfutamban feltűnt 
a szegedi fiú szép úszása, Mintha 
csak Maróthit láttam volna. Ugyan
az á mozgás, ugyanaz a stílus. A z  
elért 29 mp-es idő igen figyelemre
méltó. A hátúszásban győztes Osváth 
is tehetségnek látszik, 36A. rhp-es 
ideje szép reményekre jogosít. 
Amennyire örvendetes, hogy két 
fiatal vidéki tehetséget ismertünk 
meg. annyira sajnálatos, hogy éppen 
emiatt o.z utánpótlás-keretbe való 
felvételüknek nehézségei vannak. 
Mindenesetre meg fogjuk találni a 
módot, hogy ezt a két versenyzőt 
szem előtt tartsuk.
- —  A  hölgyek közül Albach ered
ményei nagyszerűek. A gyorsúszás
ban 35.6, háton 43.6. Mindkét szám
ban több mint 5 mp-cel győzött. A z  
ö teljesítménye azonban már nem,ás 
meglepetés. Munkáját figyelemmel 
kísérjük, amitótá. az utánpótlás
keretben dolgozik és Wanie dr ússó- 
kapitány is a legjobb véleménnyel 
van róla.

A  versenyen egyébként volt né
hány érdekes küzdelem. A  mellúszó
váltóban az UTE utolsó embere, 
Angyal nem tudta ledolgozni azt a 
k is hátrányt, amellyel a M AC hajrá
em bere. Fábián m ögött váltották. 
( A  M AC-váltót végeredményben 
Gyulai elöbbtndulása miatt azonban 
diszkvalifikálták.) A  hát-váltóban 
a z  „alkalm i" hátúszókböl álló M AC- 
csapat legyőzte az UTE ..szak"- 
vá ltó ját. Itt Galambos nem tudta be
h ozni Eleméri előnyét.

Mindent egybevetve, az évad első 
úszóversenye jó l sikerült.
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ff &P“ pályázat XVi.
Beérkezési határidő 
VI. 1. déli 12 óra.

Kassa—Szeged (0:3) ...............

Taxi—Ferencv. (4 :3 )...,

Kispest—Újpest (2:2) ............

Hungária—Gamma (2:2)

Bocskai—Haladás (0:8).. ••••?.«••

Elektr.—Szolnok (0:2) ............
DiMÁVAG—

SalBTC v. e. (1 :3 ) ................
DiMÁVAG—

SalBTC I. í. (1:2) ...............
Pótverse*y: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

WMFC—MÁVAG (2:1)..

Tatabánya—Dorog (0:3)..

Tokod.—Lampart (3 :3 ) ............
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

Név: ..................................................•

Cím: ...................................................

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kell mellékelni. 
Aki hetenkint ötnél több szelvényt 
küld. az tegyen ide keresztet vagy 
csillagot:

#kz m s  e  heti
le g jo b b  tizen eg ye

'A forduló nagy eseménye a WMFC 
újabb veresége volt. A ■ csepeliek meglepő 
fryongón játszottak, nincs is ftz első csa
patban WMFC-játékos, a másodikban is 
csak Harangozó képviseli a csepeli szí
neket. Ál tálában ezen a héten sok olyan 
játékos került a csapatba, akinek nerc 
elég ritkán került eddig szóba a legjobb 
tizenegyek összeállításakor.

A hét csapata most ez:
Várnai

Komárom
Prohászka Gazdag

Dorog B. Vasutas
Tgnárz Pocsal Szoftiolányl 

Dcbr. VSC Nyíregyháza Lampart 
Csancslnov Tihanyi Anocskai 

Kusj KEAC Ózd
Mátrai Szaffián

Cs. MOV'E Sa-lg. SE
A tartalék csapat: Dombóvári BVSC — 

Kecskés (Tokod), Konrád (Sopr. VSE) — 
Nagy FTC, Köri MÁVAG, Urbán (Buda
kalász) — Soproni II, Németh (Soproni 
FAC), Hortobágyi (Pénzügy), Harangozó 
.WMFC, Felvidéki (Ózd).

GyTSC—Pamutipar vegyes 3:2 (3:1).
Horthy Miklós-út. Vezette: Rauchmaul. 
Nagy küzdelem. Góllövő: Vadász (2),
Nagy, illetve Ströck, Kálix.

A BUDAPESTI KJ SOK-KERÜLET 
LABDARUGÓ BAJNOKSÁGÁNAK 

MŰSORA
Május 2$. FTC-pálya, 5 óra: Szent Ist

ván fk,—Újpesti fa- és fémipar. Vezeti: 
Rubint.

Május SÍ. KISOK-pálya, 5 óra: Ke
mény g.—Kölcsey g. Vezeti: Rubint. — 
FTC-pdlya, 5 óra: Szent László g.—Kos
suth fk. Vezeti: Szigeti.

Június 1. KISOK-pálya., 5 óra: Újpesti 
fa- és fémipar—Hunfalvy fk. Vezeti: 
Kőhalmi. — MAFŰ-pálya: Elektromecha- 
nika—Pestújhelyi fk. Vezeti: Tánczos.

Június 7. KISOK-pálya, 5 óra: Rákó
czi fk.—Szent István fk.

'A páratlanul, sőt példátlanul izgalmas 
bajnoki hajrá, mint földöntúli kar?nester, 
úgy játszott a lelkek hangszerein. Aggó
dást, örömöt, bánatot, letargiát, re
ményt, izgalmat váltott ki az emberekből 
a rangadó eredményének hullámzása, 
cikáztak a hírek Újpest és az üllői-út kö
zött, az emberek kétfelé szurkoltak, két
felé figyeltek.

Amikor a Hungária 3:0~ra vezetett, a 
hungaristáit fölénye óriási volt. Az új
pestiek lehorgasztott fejjel búsultak.

3:l-nél az újpestiek fanyar mosollyal 
vették tudomásul a becsületgólt.

S:2-nél a hangulat magasra hágott.
Amikor az Újpest kiegyenlített, az új

pesti szurkolók tombolva ünnepelték a 
lehetetlennek vélt feladat megoldását.

Az egyik közelünkbc?i lévő páholyban 
újpestiek és hwngarisiák vegyesen ültek. 
A hungaristák majdnem sírtak. Az új
pestiek magasbarepít.vé kalapjukat tom
boltak az örömtől. Egy perc múlva csön
desedéit el csak az egyik újpesti, kalap
ját a kezében fogta, nem dobta fel, ellen
ben ránézett az egyik hungaristára és 
csendesen ennyit mondott:

— Bajnok a Fradi...

JÓ H A L L A N I
Az FTC-pályán, a Ferencváros—Törek

vés mérkőzés után egymásután jöttek a 
szurkolók a páholyunk elé és kérdezték 
a rengadó . eredményét. Volt, aki már 
tudta, de mégis megkérdezte. Az egyik 
szurkoló például igy tette fel a kérdést:

— Mennyi a Hungária—Újpestf
— Három-három!
— És mennyi az Újpest—Hungária?...
Szerette hallani a rangadó gyönyörű

séges eredményét. Sőt a végén még túl
áradó boldogságában ezt a kérdést tette 
fel:

—; Mennyi a Ferencváros—Törekvés?...

RO SSZ A Z  ELOSZTÁS
Mikor kiegyenlített az Újpest, a lila- 

fehér szurkolók kezdtek érdeklődni a Fe
rencváros—Törekvés eredménye felől. 
Hátha lehet még valamit keresni — gon
dolták. A 6:0-áS' ferencvárosi diadal na
gyon rossz hatással volt a hangulatra.

—  Itt is hat gól esett és ott is — 
mondta egy újpesti. •—  Csak az a baj, 
hogy a Fradi mérkőzésen vem osztoztak 
meg elég testvériesen a gólokon...

A K I NEM  H A L L G A T  A  J ó  SZÓRA
A második újpesti gól előtti támadás 

közben, mikor a labda az alapvonalhoz 
közeledett. egy Hungdria-szurkoló így 
kiáltott be a pályára:

— Hagyd! Ne nyúlj a labdához!
Biró nem nyúlt hozzá — és Zsengeltér 

bekotorta. a labdát, hogy Kocsis belö- 
hette a második újpesti gólt./

Egy másik szurkoló mérgesen ráför
medt a bekiabálóra:

— Úgy kell nekünk! Miért szólsz be a 
pályára.

— Ne sírj — felelte az első —, én
Zsengellérnek mondtam, hogy hagyd! 
Tehetek én arról, hogy ö nem fogad 
szót?!...

KARÖRÖM
Mikor a 30. percben kiegyenlített az 

Újpest, az addig hangos Hungária-szur- 
kolók nagyon elhallgattak. Egyedül egy 
úr kacagott hangosan a Hungária-tábor- 
bói.

— Miért van olyan jókedve? — kérdez
ték tőle.

— Azon kacagok — felelte az illető —, 
hogy mennyire szurkolhatnak most a 
Fradisták a rádió mellett.

EG YEN LÍTÉ S . . .
Újpesten mindig arra panaszkodnak a 

csatárok, hogy nem tudnak annyi gólt 
összehozni, hogy a védelem ki ne egyen
lítse az előnyt. A Hungária-mérkőzés 
félidejében nagyon ideges volt a társa
ság. Futó, hogy jobb kedvre derítse a 
fiúkat, így szólt:

— Most aztán nem panaszkodhattok — 
fordult a csatárok felé. — Mindig azt 
mondtáiok, hogy mi egyenlítünk. Hát 
most mi szereztünk egy kis előnyt, most 
ti jöhettek as egyenlítéssel...

PU H ASÁG
Mészáros, az újpestiek edzője nem egy 

labdát dobott félre mérkőzés előtt azon 
a címen, hogy a labda puha.

Az ötödiknél így kiáltott fel mérgé
ben:

— Hát hogyan is lehet ilyen kemény 
mérkőzést puha labdával játszani?!
M IKOR JA T SZA N A  BÍRÓ IN G YEN  

A  H UNGÁRIÁBAN
Bírót kérdezték a mérkőzés után:
— Mondd Sanyi, kint volt a labda az 

Újpest második gólja elölt?
— Ha akkora darab aranyam lenne, — 

magyarázta Biró — mint amennyivel a 
labda túl volt az alapvonalon, — nyugod
tan kivehetném a könyvemet a BSzKRT- 
tól. De azt hiszem, ingyen játszanék a 
Hungáriában is...

K ARD O S M ARAD H ATO TT 
VO LN A . . .

A Hungária köziemért kövér szurkolója 
nagyon mérgelődött a mérkőzés után.

— Nem kellett volna lemondani hagyni 
a Jenöt. Kár voit Kardos Pistit újra clő- 
ráncigálni...

— Megmondtam — vágta rá a szom
szédja — ki Kardost ránt elő, Kardos 
által vész el...

V ISSZA  A Z  EGÉSZ
Nagyon bágyadtan mozogtak a játéko

sok a Szeged—Bocskai mérkőzés első fél
idejében. A nagy meleg úgy látszik el- 
bágVasztotta őket. A közönség a remek- 
ii'amú elömérkőzés, a KEAC—WMFC 
után ugyancsak morgott a gyatra játék 
miatt. Mikor a csapatok bevonultak fé l
időben. valaki lekiabált a lelátóról:

— Küldjék vissza a KEAC-ot és a 
WMFC-t!

IGAZSÁGOS
Sár ősi III. megint hatalmas gólt lőtt. 

Mintegy harmincöt méterről védhetetle- 
nül csapódott a labda Kiss kapujába. 
Egy lelkes feiencvárosi szurkoló m egje
gyezte:

— Miért nem számít egy ilyen har
mincötméteres gólt két tizenhét méterről 
lőtt gólnak? !...

(íme egy jó  ötlet arra. hogy a csatárok 
messziről is merjenek lőni tologatás he
lyett...)

KÉTFÉLE SZEM LÉLET
A Ferencváros—Törekvés mérkőzésen 

Pósa egy alkalommal könnyedén beérte a 
megszökni akaró Molnárt, a Törekvés 
jobbszélsőjét.

— Ni, milyen gyors a Pósa! — kiáltott 
boldogan egy ferencvárosi.

— Rémes, milyen lassú a Molnár! — 
mormogta bosszúsan egy Törekvés-szur
koló.

BÍJ CSÚFÉN YKÉP
A Gamma—Taxi előtt zászlócsere volt, 

majd nagy fényképezés kezdődött. Csak 
a Taxit fényképezték. Mialatt a Gamma 
kapura rugdosott, a Taxi csapata össze
állt, vezetők is elhelyezkedtek a képen. 
Nem volt nehéz kitalálni, hogy milyen 
alkalomból készült ez a fénykép.

— 0,Ez maradt meg az NB-bólu fel
írással kell ellátni a képet, — jegyezte 
meg egy meghatódott Taxi-szurkoló, •

A Z  ÁRN YÉK
A BEAC-pálya lelátója árnyékot Vetett 

a játéktér egy részére. Feltűnt, hogy a 
játékosok a nagy melegben szívesen mo
zogtak az árnyékban. Sőt: egy néző is 
megtanulta a taktikát, mert így kiáltott 
be a pályára:

— Szöktesd Keményt as árnyékba, 
mert elbággyad a napon!

ÜJ FIGURA
G. Tóth, az Elektromos technikás 

jobbösszekötője Szombathelyen is sokat 
cipelte a labdát. Amikor 1:1 után éppen 
ő pepecselgetett a labdával, egy szom
bathelyi harsányan bekiáltott:

— Ne húzd az időt!!
JAJ, JAJ

Szegedi párbeszéd:
— Jó, jó, megint győztünk, de már 

unom ezeket a nyavalyás győzelmeket. 
A Szeged mindig csak egy góllal győz!

— Miért? Talán jobb lenne, ha több 
góllal kikapna?...

TÚLPfflENö . . .
A rangadó félidejében történt, hogy az 

egyik Hungária-szurkoló, akit megré
szegített a háromgólos vezetés, fölé
nyesen odaszólt egyik újpesti , .kartár
sának’*:

— Most hárommal vezetünk, ez elég is! 
A hátralevő időben pedig pihenünk a 
Gamma elleni mérkőzésre.

Az újpesti lenyelte a mérgét és csak 
akkor szólt oda ironikus mosollyal, ami
kor Ádám az egyenlítő gólt is belőtte:

— Kedves uram, nem gondolja, hogy 
egy kissé túlbecsülték a — Gammát?

BIZONYÍTÉK
Biró Sanyitól kérdezte az egyik Hun- 

gária-vezető a mérkőzés után:
— Mondd Sanyi, csakugyan kint volt 

az a labda ott a második gólnál?
Biró bosszúsan legyintett:
— Hát persze, hogy kint volt, hiszen 

Zsengellér alig tudta leszerelni a labda- 
szedőt1

SEMLEGES PALYA . . .
Az egyik Törekvés-szurkoló így vigasz

talódott az üllöLútról hazafelé menet:
— A Bihari-utcában nem kaptunk volna 

halót. Hiába, a vii játékosaink nem szok
ták meg a füvet.

— Csak hallgasson — intette őt egy 
fradista komolyan — és örüljön, hogy 
semleges pályán volt a mérkőzés. Kép
zelje, mennyit kaptak volna, ha a Fradi 
otthon játszik a Forinyák-utcában,

■ «® 3 e 3 8 § 3 3 S 0 «w .
TOI.DI GÓI.K ÉPESSÉGÉNEK

örül a Gamma. A balösszekötő-közép- 
csatár megismételte az Újpest ellen* 
rúgott pompás gólját: a kapunak háttal 
állva, félig eldőlve vágta hálóba a lab
dát. A Gamma-védelemre annál több a 
panasz: megint könnyelműen játszott és 
nem rajta rault, hogy a Taxi nem ért 
el több gólt. A helyezkedéssel vannak 
bajok ebben* a sorban! A csapat egyéb
ként ma délután tartja szokásos heti 
erőnléti edzését.

BANK KUPA
Mezőgazdák—Moktár—-OKU 4:2 (3:0).

Tatai-út. Vezette: Palásti. Az I. félidő
ben jobb volt, a Mezőgazda, szünet után 
a feljavuló Moktár a kapujához szorítja 
az ellenfeléi, de a csatárainak nem megy 
a játék. Góllövő: Károlyi, Granoe
Mórra s, Lukácsi (Öngól), ill. Pécsi é* 
Szabó.

PK—MÁH 5:T (2:0). Köbányai-út. Ve 
zetle: Chisscn. A  PK biztosan győzte le 
lelkes ellenfelét. Góllövő: Szabó (3),
Kántor, Romváry, ill. Jávor dr (ll-esból).

AMB—Lesz. bk. 3:1 (2:0). Gyáli-út. Ve
zette: Aulai. A  AMB kitűnő csatárso 
rónak nem tudott ellenállni a Lesz. bk. 
védelme. GóLlövő: Rákosi (2), Szabó, ill. 
Korén.

RÁC—Postaiak áré kp. 4:1 (2:1). Nagy
szombat u, Vezette: Ungvári. A  RÁC 
jobb volt, megérdemel len győzött. Góllö
vő: Ember (2), Szorb, őr Leng vár i,a ill. 
Rázsó. A  játékvezető dr Leng várit 
Túrit, Monostorit és E mórit RAO kiállí
tóba.

Hazai tp.—Községi tp.—Kcr. bk. 4:1 
(3:0). ílévizi-űt. Vezette: Nagy. A ma. 
gára talált Hazai tp. szép játékkal győ
zött. Góllövö: Füstös (2), Kóbor és Huss, 
ill. Kiss.

A BANK KUPA állása:
1. AMB 7 6 1 — 28: 6 13
2. RÁC 7 6 1 — 22: 6 13
5. Mezőgazdák 7 4 2 1 20:12 10
4. PK 7 5 — 2 29:19 10
5. Leszámítoló bank 7 3 1 3  13:14 7
6. Postatakarékpénztár 7 3 — 4 17:18 6
7. Moktár—OKU 7 2 1 4 16:22 í
8. Maizni tp.—Köz. tp. 6 1 — 5 7:20 2
9. MÁH *6 1 — 5 10:24 2

10. Kereskedelmi bank 7 ----  7 8:32 —

Kedd, 1940 május 28.
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„KP“ pályázat XVI.
Beérkezési határidő 
VI. X. déli 12 óra.

Kassa—Szeged (0:3) . . . .

Taxi—Ferencv. (4 :3 ).... . . . . . . . . .

Kispest—Újpest (2:2) ..

Hungária—Gamma (2:2)

Bocskai—Piaiadás (0:8)..

Elektr.—Szolnok (0 :2 ) ............ : . . . .
DiMÁVAG—

SalBTC v. e. (1:3) ........................
DiMÁVAG—

SalBTC I. f. (1:2) . . . .
Pótversen$': A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

WMFC—MÁVAG (2:1)............

Tatabánya—Dorog (0:3)..

Tokod—Lampart (3 :3 ) ............
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

Név: .................................

Cím: ...................................................

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kell mellékelni. 
Aki hetenkint ötnél több szelvényt 
küld, az tegyen ide keresztet vagy 
csillagot: •

A blasx e heti
legfőbb tizenegy©

Nemcsak a. profiknál, hanem ez ama
tőröknél is nagy a csatár ínség. A védel
mek minden fordulóban kiteszinck ma
gukért, de a csatárok — különösen a 
belsők — nem nagyon törik magukat. Jó 
szélsőfedezct is kevés volt vasárnap. ,

Sima forduló volt. Egv rangadót fa 
játszottak az északi csoportban. Az egyik 
bajnok jelölt — a. BLK — vereséget szen
vedett-a harmadik helyezett Elektromos 
Il-tol és így lekerült az első helyről. 
A nagy gól arámii y&l győző Testvériség, 
jött fel helyére.

A forduló csapata: Fazekas PeMTK — 
Juhász (Testvériség)* Lenes WMTK — 
SemadoVics KAÖ, Hován (Elektromos II), 
Jeszmás (Elektromos II) — Viola BLK, 
Házcl FSC, Varga. (Törekvés II), Péter 
SAC, Tárnok URAK.

Tartalék csapat: Kovács I  GSE — Szi
lágyi DSE, Lukács BLIv — Izsó (Test
vériség), Braun WMTK, Vitek MSC — 
Hollós] (Ganz), Weisz (Filtex), Tóth III 
MÁV Előre, Kiss (Elektromos III), Ti- 
nelli (Pamut).

AZ ELEKTROMOS PANASZA; • 
„NINCS CSATÁRSORUNK”

Az Elektromos hétről hétre veszti el a 
mérkőzéseket. A 'csapat jó  és mégis 
mindig alulmarad egy-k^t góllal.

— Szombathelyen, nemcsak . tehetetlen, 
hanem könnyelmű is volt a támadó- 
sorunk — mondta Kovács Dezső dr. *r-~ 
Még a biztos gólokat is kirúgtuk a 
kapuból. Ha néha-néha kapura is ment 
lövés, azt a kitűnő formában levő Kör
mendi kivédte. Ennek ellenére az utolsó 
mérkőzésen már nem változtatunk az 
összeállításon, de az őszi idényre nagy 
változások várhatók.

PÁ LY Á ZA TI ÜZENETEK
Balogh J .: Csak 15 pengőt küldünk el. 

„Gyöngyös’ ' :  Ismét figyelmeztetjük:
nagyobb számokat írjon. A XV. forduló
ban különben két pontot eltüntetett a 
hátrányából.

Visszaemlékezés
Mészáros Ervinre 
a vívás eszméjének 
képviselőjére

A  vívók ©ltemették „kapitá
nyukat” . Mészáros Ervint, a  vívó- 
társadalom osztatlan részvéte k í
sérte el utolsó útjára. Méltán, gyá
szolják Mészárost a  vívók, mert 
nemcsak egyik legnagyobb sikere
ket elért versenyzőnk volt, hanem a 
m agyar vívásnak az egész világon 
ismert és -tisztelt, jellem ző alakja. 
Különleges szokásai, nagy vívó
tudása közismertté tették.

A  békeévek nagy nemzetközi 
versenyzője volt

s  főleg  külföldi versenyeken ért el 
rendkívüli értékű sikereket, de 
nagy vívó volt itthon is és 
élete legutolsó napjaiban is éppen 
olyan szerelmese volt a  vívás
nak, mint akkor, am ikor egyik 
nagy sikert a, m ásikra halmozta. 
Nem csak a  vívóteremnek, hanem a 
város képének is jellegzetes alakja 
volt a  monarchiáé békeévekből itt- 
ínaradt régi gavallér, aki

a vívás gavalléré* törvényeit 
nemcsak a páston, hanem az 

életben is betartott. 
Mészáros ulánus -kapitány volt, m ajd 
m ikor azalgálatonkívüli viszonyba 
került, akkor sem választott semi- 
lyen foglalkozást, hanem m egmaradt 
„kapitány úrnak” . E zt nagy m a
gánvagyona folytán könnyen m egte
hette s  élte a  tétlen úr kényelmes 
életét. Élt és sportolt. Vívótudo- 
biánya közismert volt, de sokkal ke
vesebben tudták, hogy éppen olyan 
félelmetes pisztolylövő is, mint 
tenilyen vívó, TermésBetesen kitü

nően lovagolt is  az előbbi két laato- 
nai színezetű sport mellett.

Vívását a  klasszikus olasz tech
n ika jellemezte.

Mozdulatai tiszták és iskolaszernek 
voltak. Soha senki sem látott tőle 
közbevágást, am ely a  későbbi m o
dem  vívás egyik  legfontosabb harci 
eleme lett. Elleniben annál remekeb
ben védett. Hihetetlen nyugalom 
mal várta a  tám adást s úgy védett, 
amint azt u tán a senki nem tudta 
megtenni. M egérthetetlen nyuga
lommal n ézett szembe 3—4 -csellel 
is s csak a z  utolsón&k, a  valódi
nak, a  vágásn ak  nyúlt utána. De 
azt kivédte. Visszavágásai gyilko
sak voltak. Rendesen m ély szekond- 
állásban állt s  onnan csak a  vágás 
m ozdította k i. Idegei hajókötélbol 
készültek.

A  vívóterem ben m egállt a  falnál, 
ott tám adták a fiatalok s ő min

dent védett.
órákon, át,, csodálatosan jó l! Em el
lett feltartószűrásai voltak félelm e
tesek. Ezt is  az utolsó pillanatban 
csinálta, a tám adó utolsó mozdula
tába, am ihez a  legnagyobb nyuga
lom  és biztonság  kellett —  s rend
szerint sikerült. Néha egy-egy  kéz
elővágást vá.gott., de aztán m ást 
soha. K özbevágás? Ezt megvetette. 

H átra a legritkább esetben ment 
s támadni sem  támadott sokat.
Veszedelm es párbajozóként emle

gették, bár a  legszelídebb term é
szetű em ber v o lt  s ellentéte m ind
annak, am it krakélem ek szoktak 
nevezni. M égis  egyszer csaknem sú
lyos párbaja  lett. Néhány évvel ez
előtt volt e g y  átférje, ő  szabta, mint 
sértett, a  feltételeket.

Halálos feltételeket szabott

lyal, háromszoros golyóváltással. 
Aki tudta, hogy hogy lő, biztos ha
lálra számított. De a feltételek to
vább mentek: ha sebesülés nem tör
ténik, kardpárbaj —  szúrással. E z 
is biztos halál. A z  ellenfél n yu god
tan írhatta végrendeletét. A  seg é 
dek súlyosnak találván a  feltétele
ket, elejtették a pisztolypárbajt. M é
száros m egjelent a  kardpárbajra az 
egyik  laktanyában. A z  ellenfél is 
eljött. M ár ’ ez is meglepetés volt. 
Aztán, m ikor felálltak a párbajra, 
az ellenfél kijelentette, hogy

S inkább bocsánatot kér, de m eg 
halni nem hajlandó.

Mészáros arcrebbenés nélkül letette 
a kardot és hátat fordított m e g fu 
tam odott ellenfelének. Érzelem nem  
volt arcáról leolvasható. B iztos, 
hogy a m egfutam odott ellenfél életét 
mentette meg.

A  Nem zeti Casin® tag ja  volt. Id e 
jének javát ott töltötté. E legáns 
alakja a városnak. Délelőttönként 
lakk eszkarpenben és frakknadrág
ban jelent m eg Santelli term ében, 
ahol külön fogasa volt, amihez m á s
nak hozzányúlnia a legnagyobb bűn 
lett volna. Senki sem merte m e g 
tenni.

Egyízban egy  délután m égis az 
egyik kiváló vivőnk, aki akkor m ár 
m agyar és Európa-bajnok volt, e l
foglalta a fogasát, m ert Ervin dél
utánonként sosem jött edzésre. 
Elekor azonban véletlenül beállított.

A  legnagyobb eset lett 
a fogas elfoglalásából. A lig  lehetett 
megbékíteni a  bajnokot.

Magánélete kényelm es volt. D o l
goznia nem kellett s ö nem is tette. 
Délben kelt s hajnalban feküdt. 
Egyszer egy délben, fé l egykor fe l 
ment a  vívóterem be. T alálkozott 
egyik vívónkká^ akivel gyakran

gyakorolt együtt, úgy, h ogy  az tá- 
m adgatta öt a  falnál. A  vivő azon
ban már éppen elment a teremből. 
Ervin megkérdezte:

—  Hová megy ilyen koránt
A  vívó azt felelte:
—  Kapitány úr, el kell mennem 

dolgozni.
Mészáros elgondolkozott:
—  Dolgozni? Az rossz!
M int aki ezt .csak hírből ismeri. 

Különcségei ellenére nagyon szeret
ték, m ert jó  ember volt.

Soha senkire rosszat nem mon
dott.

Erre a legöregebb vívók sem emlé
keznek. Azonkívül udvarias volt és 
pontos. Nem órára, hanem másod
percre! Késni, ha vele kellett talál
kozni, a legdurvább sértés volt. E lő
zékenysége közmondásos volt. E gy- 
ízben az egyik fiatal vívó valamiért 
m egorrolt és m orgott vívás közben. 
Mészáros félóra múlva odament 
hozzá a teremben, am ikor mindenki 
hallhatta és ünnepélyesen bocsána
tot kért. A z  ifjú  vívó sosem volt 
m ég ilyen zavarban, mint akkor.

Érdekes eseteinek se szeri, se 
száma. A  zsűri ítélete ellen sosem 
tiltakozott. M ég arcrebbenésssl sem. 
A z  őt ért találatokat mindig be
mondta. M égis volt neki, m ég a 
nagy háború előtt egy fegyelm i 
ügye. Valam elyik versenyen az egyik 
közismert versenybíró egy találatra 
azt mondta, hogy „Mészárosnál 
megvolt” . Ervin ekkor kiesett nyu
galm ából és ezt mondta:

—  Megvolt a maga piros füle.
(M ert csaknem mindenkit m agá-

ze tt!) E zért egy évre eltiltották a 
vívástól. Volt m ég egy  híres mon
dása: egyízban ö volt a bíróság el
nöke és valamelyik vívó felszólalt 
az ítjélet ellen. Mészáros így felelt;

—  A  vívó v ív  és a  zsűri ítél!
S megítélte a  tust. Bőbeszédű 
sosem volt. Sokat já rt társaságba, 
de rendszerint e g y  szót sem szólt. 
Vendégeket lá tott vacsorára egyik 
elegáns étteremben, ahol saját evő
eszköze, sa ját szivarjai és csak neki 
főző  szakácsa volt. A  vendégeket 
nagyszerűen . ellátta, de csak órán
ként egy-egy  szót szólt. Híresek 
voltak sétái. E g y -eg y  vívótársát el
vitt© a  budai hegyekbe taxin s ott 
kiszálltak s egy -k ét órát sétáltak a 
hegyekben. Ilyen kor a séta partner
nek egy  szót sem  volt szabad szólnia 
egész út alatt.

A  vívók között különböző „re 
ferensei" voltak.

A z egyik k iváló  versenyző az idő
járásról referált neki. Minden reg
gel felhívta ö t a z  illető és jelen
tette, hogy m ilyen az idő. Egyszer 
Bécsben volt nem zetközi verseny, 
am it a referens m eg  is nyert. R eg
gel 9 órakor szó lt a szállodájában 
a telefon. P est kereste a v ívó t 
Mészáros beszélt:

—  Kérem, milyen idő van? 
Figyelm eztette, h ogy  külföldön is 

kötelező a  szolgálat. Ilyen különc
ségek jellem ezték Mászárost, g, -ví
vás egyik je llem ző alakját.. Hosszú 
időin át volt a  v ívók  szövetségi ka
pitánya s ha ebben a tisztségében 
nem i;s tett sokat, puszta m egjele
nése minden nem zetközi versenyen 
esemény volt. H ozzá  hasonló nim
buszt sem itthon, sem külföldön 
talán egy v ívó sem  tudott seerezni. 
Színes alakja eltűnt az élet pástjá
ról és v ívók fegyverüknek nagy és 
világszerte elism ert reprezentánsát, 
a vívásnak, m in t eszmének tündöklő 
képviselőjét m é ly  gyásszal kísérték 
utolsó útjára.



Keád, 1940 május 28, tesa
„Szögbe" lépett 

az Ú jp e st..
Mikor van kint a labda ? —  Mikor tanulják 
már meg végre játékosaink, hogy mi az igazi 
so rfa l?  —  Mennyivel többet loholt Szalay, 
mint Négy esi ?

S z é l j e g y z e t e k  a r a n g a d ó r ó l
Sejtettük, hogy érdekes mérkőzés 

lesz a rangadó, de hogy  ennyire ér
dekes lesz, nem gondoltuk volna, 
Érdekes volt és —  tanulságos volt. 
Nem  árt, ha m ég vesztegetünk rája 
néhány szót.

Talán kezdjük ott: 3 :0-ra veze
tett a Hungária az első félidőben, 
holott senki sem csodálkozott volna, 
ha nem így alakul a gólarány, ha
nem az Ú jpest nyer —  mondjuk 
4 :l-re . M ert ez az eset is elöállha- 
tott volna. Ha taktika nem lenne 
a  világon, akor , m ég jobban 
kidom borodott volna az Újpest fő 
lénye. A z Újpest ugyanis —  a tak
tikától eltekintve —  jobb volt, mint 
a Hungária. Játékosai jobb form á
ban vannak, jobb az erőnlétük, jobb 
a küzdökészségük. Nem  ok nélkül 
várták az Ú jpest győzelm ét azok, 
akik várták. Az Újpest nemcsak 
mezőny fölényben volt már az első 
félidőben is, hanem tényleges fö
lényben. Kom oly gólhelyzeteket dol
goztak ki a sokat támadó lila-fehér 
csatárok, de részben a Hungária 
kitünően védekezett, részben a . sze
rencsével nem álltak jó  lábon a li
lák. Zsengellér kétizben is tiszta 
helyzetbe került közvetlenül a Hun- 
gária-kapu szájában, kapásból rá is 
lőtte a labdát, egyszer azonban 
Szabó Tóni védett csodálatos bra
vúrral, másik esetben pedig fölé 
szállt a m ár biztos gólnak látszó 
labda. Minden dicséret a jó l lövő és 
az első félidőben okosan játszó kék
fehér csatároké, de valljuk be, hogy 
csak az első Hungária-gól esett 
igazi akcióból. Ám bátor tegye a szi
vére a kezét Titkos és m ondja m eg 
igaz lelkére: , vájjon lőni akarta-e 
azt. a labdát, amely Béki elé került ? 
S vájjon  bemehetett volna-e Vidor 
két lövése, ha jó  az újpesti sorfal és 
Sziklai a jó  20— 25 m éteres lövéssel 
szemben csak egy kicsit ügyesebb? 
íg y  állt elő az a furcsa helyzet, 
hogy  a rosszabb H ungária 3:0-ra 
vezetett a jobb Ú jpest ellen...

*
H a taktika nem volna a világon, 

akkor ma az Újpest már varrathat 
ná a bajnoki sapkákat. Csakhogy 
taktika is van és ebben a Hungária 
jobbnak bizonyult. A  Hungária sem 
játszott tökéletes taktikával, de sok

például a. szögfogő —  a szélső és 
összekötő közötti holtpontról ide-oda 
futkosó —. Szalay négyszer annyit 
loholt, négyszer akkora távolságot 
futott be (s többnyire eredménytele
nül) a 90 perc alatt, mint Négyest, 
aki egyszerűen ráállt Kállaira. All 
ez azonban - 1-  bár kisebb mértékben
—  Baloghra, Szűcsre és az újpesti 
hátvédekre is. Olyan melegben, 
aminő vasárnap is volt, minden lé
pés súlyosan esik a latba. Nem  le
hetetlen, hogy az Újpest a szögfogós 
taktika m iatt nem birt 3:2 után
—  am ikor teljesen megfordíthatta 
volna a mérkőzést —  am úgy igazá
ban újítani. Sántikált az Újpest, 
mert „szögbe" lépett...

*

,J3udás az utolsó negyedórában 
menjen hátra segíteni a védelem
nek" —  kötötték félidőben a bal
összekötő lelkére. Ehhez nem aka
runk hosszabb m agyarázatot fűzni, 
csupán idézzük Rowenak, a nálunk 
járt. jeles angol edzőnek a tanítását, 
aki ezt mondta: !

—  Ha jó volt az a taktika, amely- 
hjel a csapat az első félidőben 
2:0-ás, vagy S:Ö-ás vezetésre tett 
szert, akkor ne változtassunk rajta. 
Miért lenne az rossz a második fél
időben.

*

A z újpesti játékosoknak nem ár
tana, ha elmennének Molnár Náci

labdaru gó elem iiskolá jának  e g y ik 
m ásik  előadására , am ik or Molnár 
sorfalépítésről ta rt előadást, 
labdaru gó elem iben u gyanis azt ta 
n ítják , h o g y  a  sorfa ln a k  a kapu 
egyik sarkát tökéletesen el kell zár
nia a lövő elől, v a g y is  a  sorfa la t 
ú g y  k ell felép íten i, h o g y  a labda, 
sorfa l széle,' va lam int az e g y ik  ka 
p u fa  tökéletesen  egyvonalban  legyen, 
E z esetben  u gyanis a kapusnak csak  
a kapu  m ásik  olda lára  kell erőseb 
ben  v igyázn ia , a  sorfa l fö lö tt  csak  
igen  jó l  íve lt labda ju th at kapura, 
de az ilyen  labda rendesen  nem  túl 
erős és a legtöbb  esetben  m é g  ak k or 
is védhető, ha sa rok ra  m eg y . Szik
lai n a g y o t  h ibázott, am ik or nem  
á llította  fe l  tökéletesen  a  sorfa la t 
Hz ugyanis a kapus dolga!

Gól az, amit a. játékvezető megad 
-— mondja a szállóige. Bíró Sanyi — 
a sokszoros m agyar válogatott já 
tékos, a futball öreg rókája —  már 
tudhatná, hogy csak akkor van kint 
a labda, am ikor a játékvezető fü 
tyült. Ha a Hungária bajnoksága 
elúszik, abban Bírónak jelentékeny 
része lesz. Sokkal több része, mint 
akár Iványinak, akár a partjelző
nek. A z a labda ugyanis, amelyből 
a Zsengellér—Kocsis kettős az U j 
pest második gólját szerezte, már 
Bitó Sanyi birtokában volt. A zt esi 
nálhatta volna vele, amit akar. ö  
azonban játékvezetőnek léptette elő 
magát. M egállajntotta, hogy a labda 
túljutott a vonalon, feltartotta a ke 
zét és —  hagyta, hogy Zsengellér 
elrúgja a labdát...

Noha a döntetlen mindkét csapat 
táborában egy kis keserű szájízt 
szült, a legelfogultabb szurkoló 
gyönyörűséget találhatott a két csa
pat végig izgalmas, helyenkint nagy 
iramú, szép és szinte tökéletesen 
fair küzdelmében. Bíró és Adám 
némi „kakaskodásától" eltekintve 
jóform án semmi durvaság sem volt 
a mérkőzésen. Nyugodtan idézhetjük 
az angol mondást: ,,It was a good 
gam e!" Jó mérkőzés volt.-
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Ú jpest. A  kék- 
láthatólag ez 

Zsengellérre és

kai jobbal, mint az 
fehérek hadirendje 
volt: Turay ráállt
így harmadik hátvédet játszott, a 
két szélsöfedezet pedig ráállt Vin 
cséré és Kállaira, Bíró és Kis nem 
állt rá szorosan a két újpesti szél
sőre, de magukra vállalták őket 
n agy  gyorsaságukkal rendesen útju
kat is állták. Ezzel szemben az ú j
pesti szélsőfedezetek és Szűcs a jó  
öreg szögfogós m ódszer szerint áll
tak fel. A z eredmény az lett, hogy 
az újpesti összekötök szinte teljesen 
kiestek a játékból. Am ilyen jó l já t
szott ez a két játékos a Gamma el
len, olyan rosszul já tszott a Hungá
ria ellen —-  pedig nem a form ájuk 
rom lott le egy hét alatt. A z  újpesti 
szélsők nélkülözték azokat az össze 
kötöktől villám gyorsan kiperdített 
labdákat, amelyekkel eg y  szemvilla
nás álatt az ellenfél háta m ögé szok
tak kerülni. Jóform án csak a közép- 
fedezettől és a középcsatártól kap
tak hosszú labdákat. A z  ilyen lab
dák és az összekötőktől kapott lab
dák között azonban n ag y  különbség 
van. A  hosszú, m agasan küldött lab
dát m ég le kell kezelni, a gyors el
lenfélnek több alkalm a van' a be
avatkozásra, mint akkor, ha a szélső 
az összekötőktől k ap ja  a jó  labdá
kat. Mindezzel szem ben a kék-fehér 
összekötők szabadon mozoghattak, 
sőt —  a szögfogás nagyobb dicsősé
gére -—  Titkos az első gól előtt úgy 
sétálhatott az ú jpesti kapu felé, 
.mintha az üres Andrássy-úton sétált 
Volna...

*

E gy  kis statisztikát csináltunk a 
pangadó alatt. Statisztikánk szerint

- Előnyt adtunk ellen' 
feleinknek:

Zsengellér-előnyt, 
Vincze-eBdnyt, 
Sziics-eSöroyf - - -

m o n d j á k  a z  ú j p e s t i e k
H étfőn délután beszélgettünk a 

lilák igazgatójával. Kíváncsiak vol
tunk: vájjon egy nappal a nagy
mérkőzés után hogyan vélekedik a 
történtekről.

—  A mérkőzés eredményével elé
gedett vagyok —  kezdi mondóká- 
já t Langfelder. —  Igaz, hogy fö
lényben voltunk —  est bizonyítja a 
9:0-ás szögletarány is —  panas. 
kodnunk azonban nem szabad, hi
szen a csapat a második félidőben 
olyan bravúrt csinált, aminövel ke
vés csapat dicsekedhetik: 0:3-ról
egyenlített. Bz annál nagyobb bra
vúr, mert az első félidő alapján 
már attól lehetett tartalmuk, hogy 
a gárda nem brr kiszabadulni abból 
a hagyományos gátlásból, amely a 
Hungáriával szemben az utóbbi idő
ben el szokta fogni s ismét valami 
nagy vereséget szenvedünk. Hogy 
csapat ilyen vesztésre álló meccset 
meg tudott fordítani, az arra mutat, 
hogy szelleme kifogástalan, tudása 
csorbítatlan, csak némi szerencsére 
van szüksége. Főleg olyan szeren 
cséré, hogy ne érjenek bennünket 
olyan sérülések, mint az elmúlt baj
noki év folyamán.

—  Másképpen is alakulhatott
volna az eredmény. Egyik legjobb 
csatárunk előtt már as első félidő 
ben annyi helyzet nyílott, hogy azok 
ból máskor mesterhármast csinált 
volna. Most —  sajnos —  nem sike
rült neki. Ne keseregjünk azonban 
egy eredmény miatt. A bajnokság 
éppen azért érdekes, mert nem egy 
mérkőzésen dől el, hanem egy év 
alatt. Nekünk igen hátrányos volt a 
helyzetünk as év legnagyobb részé 
ben. Mondhatnám: előnyversenyt
futottunk és mi voltunk az előny- 
osztók. A szerencsétlen kassai meccs 
után, hosszú ideig Zsengellér-előnyt 
adtunk ellenfeleinknek, aztán később 
Szűcs, majd Vincze dőlt ki hosszú 
időre a csatasorból. A mai kiegyen
súlyozott erőviszonyok mellett már 
ennyi előny is sok, mi azonban még 
ennél is több előnyt osztogattunk: 
hol Baloghot, hol Szalayt, hol más 
játékosokat voltunk kénytelenek 
nélkülözni. Ha ennyi hátrány elle-

STRAUB SPORT. LEGJOBB!

nére is holtversenybe kerültünk 
nagy vetélytársainkkal a hajrára 
akkor elégedetteknek kell lennünk,

•—  A Hungária által - vitatott má
sodik gólunkról csak ennyit: az 
hogy egy labda kint -an-e pár centi
vel, vagy nincs, csak a játékvezető 
állapíthatja meg. Tanukat fel lehet 
sorakoztatni mindkét ténykörülmény 
mellett, de ezek véleménye nem le
het döntő. És Istenem! Tegye a szi
vére a kezét az, aki azt állítja, hogy 
az ö csapata javára a, játékvezető 
még sohasem tévedett. Nem először 
történt már meg, hogy egyetlen 
esetleg éppen játékvezetői tévedés
sel kapcsolatos -— gólon dőlt el 
bajnokság. Az őszi idényben például 
igen jóindulatú játékvezető vezette 
a Haladás elleni mérkőzésünket. 
Ezen a meccsen történt, hogy Joóst 
az ellenfél egyik játékosa mellbe- 
talpalta, a játékvezető fütyült elle
nünk ítélt szabadrúgást és — ’ ebből 
a szabadrúgásból gólt kaptunk.

(Kérdezzük: mivel m agyarázza
azt. hogy az Ú jpest három  gólt ka
p ott az első félidőben, noha már ek
kor is fölényben v o lt? )

—*• Csak a futball kiszámíthatat
lan szeszélyével tudom magyarázni 
A Hungáriának úgy ment, mintha 
ezer ördög szállta volna meg őket, 
mintha valami földöntúli erő irányí
totta volna lövéseiket.

—  Pontot teszünk a rangadó vé
gére. Mi becsülettel küzdöttünk. Si
kerülhetett volna nekünk is, a Hun
gáriának is. A sors szeszélye, hogy 
harmadik csapat élvezi a gyümöl
csöt. Kellemetlen eset, de bele kell 
törődnünk. Most már új meccs előtt 
állunk. Mint rendesen —  most sem 
nézzük a ranglétrát a mérkőzés 
előtt. A Kispest ellen éppen úgy ké
szülünk, mintha vasárnap győztünk 
volna, vagy —  mintha kikaptunk 
volna...

BATHOKINAK NINCS TÖRÉSE
A Taxisok vezetősége igen elégedett a 

csapat vasárnapi .iátékával. Ha Szabd IT 
v *  ?  második gól előtt sorsdöntő 

hibát, akkor a Gammát még Jobban 
megszorították volna, örvendetes hogv 
Báthoru.ak a sérülése nem oly súlyos 
mint vasárnap megállapították.’ 
A Ferencváros ellen feltétlenül játszik.

csapat szerdán a Szőnyi-úti pálcán az 
amatőr csapattal tart edzőmérkőzést. 
Könnyen lehetséges, hogy a- már telje
sen egészséges Miklósi és Seres visszacsapóiba.kerül a

2 2 :1  — a háromhátvédes
„Pataky*rendszer“  Javára
(A Taxi ellen Lázár lesz a jobbSedezet)

Pataky Mihály márciusban vette át a
Ferencváros sportbeü irányítását. R ög
tön kijelentette azt, hogy rendszert kell 
bevezetni, helyesebben

megfelelő rendszert kell -választani.
Nem sokkal később a háromhátvédes 
rendszer mellett döntöttek. Azóta a Fe
rencváros állandóan úgy játszik, hogy 
Szoyka dr fogja az ellenfél balsaélsőjét, 
Fosa rááll az ellenfél jobbszólsőjáre. 
Polgár meg mint „középhátvéd”  állandó 
készültségben van. Ha a Ferencváros 
támad, akkor Polgár vigyáz az ellenfél 
középese tárára, ha a Ferencváros védeke
zik. akkor -ez Sárosi III  feladata s Polgár 
ebben az esetben ott avatkozik a játékba, 
ahol szükségesnek látja.

Amióta a Ferencváros ezt a rendszert 
játssza, nem kapott ki, sőt összesen csak 
egy gólt kapott. Ima az eredmények sor
rendben:

Hungária 2:9
Kispest 5:!
Elektromos ft:0
Gamma 3:0
Bocskai 5:1)
Kassa 1:9
Törekvés 6:0

összesen: 22:1
Í2:l a „Palaky-reiiiiszer'’ javára. Ez,

mindennél többet beszél, pedig a Törek- 
vés-inérközéacn is megjegyezte az egyik 
vezető:

— Még mindig nem játsszák tökéletesen 
a rendszert.

Észrevétlenül kell
beadni

A Ferencváros játékosai mindig tilta
koztak a rendszerek ellen. Ezt mondták 
régebben:

— Nem kell ide rendszer! Jói kell fu(. 
b alloznl!

Vájjon mit mondanak most a játéko
sok. Erre nimény Lajos, aki sokat vau 
együtt a fiukkal, felel:

— A  játékosok belátják, hogy így is 
lehet futballozni, sőt, hogy így célszerűbb 
a játék.

— Nem mondják, hogy a ráállás fa
vágómon,ka?

— Nem! Sem Szoyka rlr, sem Pósa nem 
panaszkodott eddig, sőt mindkettő meg 
van elégedve és mindkettő rájött orra, 
hogy igy sokkal 'kevesebb hiba csúszhat 
a játékhét.

- -  Most már nem kell annyit roagyaráz- 
gatni az egyes mérkőzések előtt a takti
kai értekezlete,ni

—- Nem. Rájöttem arra, hogy együttes 
taktikai értekezletre nincs is szükség, el
lenben sokkai helyesebb az, ha a játéko
sokkal külíiu-külön beszélünk, tehát min
denkivel külöu-klilön tartunk egy kis 
taktikai értekezletet. íg y  szinte feltűnés 
nélkül kapja meg a csapat a taktikai 
utasításokat. Az a legjobb, ha erről mi
nél kevesebbet beszélek most a nyilvá
nosság előtt. Észrevétlenül kell a takti
kát a csapatba beadni, úgy, mintha ez 
nem is lenne olyan lényeges. íg y  a já 
tékos nem fogadja ellenszenvvel, viszont, 
ha betartja az utasításokat, akkor ma
gától rájön annak a hasznára.

A Ferencváros rendszere most fog 
nagy vizsgát tenni. A  KKK-banl

Igen, Kétségkívül ott lesz majd ki
tűnő a rendszerünk s lm Zágrábból, Bel- 
grad bői, vagy Bukarestből térünk vissza 
kapott, gól nélkül, vagy esetleg kevés 
kopott góllal, akkor ez » rendszer való
ban líkt százalékig megfelel a Ferencvá
rosnak. Un Is érdeklődéssel várom, hogy 
miként szerepelünk majd külföldön.

Szándékosan nem beszéltünk eddig 
arról._ hogy a Ferencváros már csaknem 
bajnoknak érezheti magát. Most azonban 
megemlítettük. Diiucny Lajos azonban így 
tiltakozott:

■ Nem nyertük még meg a Taxi-mér- 
közest.

Igaz! A mérkőzés a Hungárla-úton lesz,
, ,°j' nagyon valószínű, hogy vasamat) 
több zöld-fehér szurkoló lesz a Tlungárin- 
Útf0,n, mint a Hungária és a Taxi°szur- 
kőioi együttvéve.

Még m ind ig  van egy  
„re n d e tle n k e d ő ”

I'ataky Mihály néni gondol még: a "baj
nok i eímre.  ̂Ez t inon cl .1 a:

\an még* egy mérkőzésünk, amelyet 
nemhogy megnyernünk kell, hanem meg- 
íelelo goi aránnyal kell megnyernünk. 
Nem iszunk előre a medve bőrére. ‘ 

Ma.icl így beszél a mai rendszerből:
Lgy látszik a játékosok megértették, 

hogy miről van szó s ez a siker titka. 
A  rendszer különben teljesen világos, 
Ln nem mondom azt, hogy csak ez a rend
szer üdvözítő. Van más rendszer is, 
amely, ha jó l viszik keresztül s ha szín 
ten megértik, sikerre vezet. A ml rend 
szerünk és a többi helyes rendszer me-1- 
Jett is lehet mérkőzést elveszteni. jLehct 
több gólt kapni, az tehát, hogy mi most 
ezt a rendszert jáíszuk, nem zá^ja ki azt 
hoffy ki ne kapjunk!

ön elégedett a játékosokkal?
Igen, bár még mindig van egy já- 

tekos, aki nem tölti be úgy a szerepét, 
ahogyan azt kell s ahogyan én azt elő-’ 
írom.' Ezt tovább nem is tűröm!

Két sérü lt
Két sérültje van a Fradinak: Nagy II 

és Kiszcly. .
Nagy Il-nek a terdo alatt toiásnyi da 

T-ana-ta van, do a rúgás nyomán sebet is 
kapott. Vasárnap este bevitték a Szent 
István-kórlifeba, ajioi tetanusz oltást 
Kapóit. A Taxi ellen aligha játszhat

Kiszely meg eommieselre sem látszhat 
Ivót orvos :s .megvizsgálta már.’ Csont- 
repedést gyanítanak.

Diniény ezt mondja:
.7 . Nagyon bánt bennünket ez a két só- 

rules. A  Taxi ellen valószínűleg Lázár 
Jatsz’ fc jotolbfedezetet. A z «  erőnléte már 
Kifogasialan. Kiszely hianyzani fog elöl.

Csikós é s  a  Taxi
ősszel 
ed te el 

zés indította
1 Fradi éppen a Taxitól <®en- 
az első vereségét. Ez a mérkő- 

eI a Fcrcncváros-balsikcr sorozatát s nem sokkal a Taxi elleni
á f  e t e r L v  •n ? ,  zöl<i-febérok lekerültek 

t Í j ,  , í ' .  Most viszont a Taxi elleni
helyre*0** C ölt &ciiillck vissza az első

.Y®sárnaP vlssia k e l l  vágnunk —
Gmxtí v i  Ior!!<!iban‘ KeUI A .

Csikós Gyula a Fercpc város színeiben 
tavasszal hét mérkőzésen nem kapott 
gólt. Ezenkívül válogatott mérkőzésen a 
svájciak, a románok és a kurvátok ellen 
védte gól nélkül a magyar csapat háló
ját. Tíz mérkőzéisen nem. kapott tehát 
gólt!

És vasárnap Csikós a volt egyesülete 
ellen ^véd. ősszel a Taxi—Ferencváros 
mérkőzésen még a Taxi kapujában állt... 

*
Két évvel ezelőtt volt utoljára bajnok 

a Fradi. Azóta kétszer került s KK dön
tőjébe, de mindkét ízben alul maradt. Ma 
a Fradi megnyeri a bajnokságot, akkor 
vasárnap este a Frau&stadtban messze
lesz a Mester-utca vege. U3. M. B)

r m a n
Zöld Ferenc: Köszönöm, uraim! Ez 

az első szavam. Köszönöm, önök  
m egtették a kötelességüket. Ezt el 
is vártam önöktől. Kissé túlbuzgók 
is voltak,, mert elég lett volna kettő- 
kettő is, de —  így  m ég jobb!

Lila L eó: Nézze, Zöld úr, minket 
hódolat illet m eg s nem gúny. Ez a 
hála a kikapart gesztenyéért?

K ék H ugó: Különben ez a bajnok
ság m ég nincs is lefutva.

Zöld Ferenc: Szóval azt hiszi,
hogy taxin viszik magához a baj
noki babért?

K ék H ugó: V egye tudomásul,
hogy  a rangadót mi nyertük, még 
pedig három -kettőre. A  második gól 
szabálytalan volt, az tehát nem 
számít. Harm incnyolc pontunk van. 
Remélem, hogy m egnyerjük az 
utolsó mérkőzésünket is s ebben az 
esetben negyven ponttal mi vagyunk 
a bajnokok. M egtartjuk a bajnoki 
lakomát.

Zöld Ferenc: De hívják m eg a 
Kassát is, abból az alkalomból, 
hogy a Kassának sikerült elfoglalnia 
a nyolcadik helyet. M iért n e?

Lila L eó: Én is azt mondom, hogy 
ez a bajnokság nincs lefutva. Ha 
maguk ketten kikapnak, akkor ne
künk elég egy döntetlen is a Kispest 
ellen.

Zöld F erenc: Ha viszont maguk 
kikapnak egy-nullra a Kispesttől, 
akkor már csak huszonöt-nullra, kell 
kikapnunk a Taxitól és máris elrom
lott a gőlaránunk.

Lila L eó: Nézze, én m ár láttam...
K ék H ugó: ...éjjeli őrt...
Zöld Ferenc: ...nappal meghalni...
Lila Leó: Látom, az urak tudják, 

miről van szó. Egyszóval nem len
nék nagyon meglepve, ha az Újpest 
megnyerné a bajnokságot.

K ék H ugó: Engem  sem lepne
meg, ha a Hungária nyerné a ba j
nokságot.

Zöld Ferenc: Én meglepődnék,
Lila L eó: M ikor?
Zöld Ferenc: Ha nem a Ferenc

város nyerné a bajnokságot.
(A  másik aszlainál sem hallgat

nak.)
Paprika Péter: Sosem voltam  elé

gedetlen. Mint régi tiszai halász, 
azt vallottam, hogy „kleine Fische, 
g'ute F ische". Jó nekem a negyedik 
hely is.

Kis Pesta: Nézze, láttam én már 
éjjeli őrt nappal meghalni.

Töry Tódor (letörve): Én nem...
1111-

NAGY I.EIIANGOLTSAO
honol ez északi főműhelyben, a Törekvés 
szőkébb húzójúbr.o. Nemcsak :i súlyos
vereség, hanem a Fradi-mérkőzés kísérő 
Körülményei miatt is.

— Ez volt a csapatnak az egyetlen ÖS7,-
szcomlása az egész idényben, — mondja 
Tasnády intéző. — Előfordul ez nagycsa
patok ételében is. A  csapat letörésének 
egyik oka a fáradtság. A Törekvést nem 
lehet egy proficsapat mértékével mérni. 
Ebben a lelüresben a főszerepet játékos
állományunk példátlanul nagymértékű 
raejrritkulása játsza. Nem is beszélek 
arról, hogy a fedezetsorban hiányzik Ta- 
ífoy 'í. mindössze elsorolom azokat a já. 
tokosokat, akik a vasárnapi csapat csa
társorából hiányoztak: Pusztai, Tóth,
Palatínus, Zörgő, Déry. Azt hiszem, ehhez 
nem kell kommentár. Ilyen vérvesztesé
get egy nagycsapat sem tudna kihe
verni.

— A Ferencváros elleni mérkőzésem tt 
Közönség egy része teljesen elkeserítette, 
megzavarta és fülizgatta játékosainkat, 
Ilyen sértegetésben és gúnyban még nem 
volt részünk. A nyomdafestéket nem tűrő 
sértegetésekben jót öltözött férfiak, sőt 
nők is resztvettek.

Szeder edző így beszél:
„ '  második félidőben összeomlott %
csapat. Megbomlott az a jót üsszetanult 
rendszere, amelynek sok sikert köszönhet- 
tuiiK ebben az idényben. A Ferencváros 
megérdemli a bajnokságot, mert jelenleg 
a legjobb formában lévő csapatunk. Nem 
sek a különbség a Ferencváros és a mi 
rendszerünk közt. Három hátvéddel és 
két _ tamadoszellcmíí fedezettel játszanak 
ők is, csak éppen az emberek beosztásá
ban van különbség. Ideje már, bogv ne 
csak kiscsapatok kísérletezzenek korszerű 
rendszerrel, hanem a sok klasszisjátékos-

"j™  nagycsapatok »s. Akkor 
külföldön is verhetetlen lesz 
labdarúgás.

majd 
magyal*
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A rangadón az XJjpe^t második gólja 
• ;ött — az elhangzott vélemények és nyi- 
rtkozatok szerint alaposan feltehető, 

hogy — a labda már teljes terjedelmével 
S hagyta a játékteret. A játékot tehát le 
' ellett volna fújni. Minthogy ez nem kö
vetkezett be. az újpesti játékosok to
pább játszottak a labdával, Zsengcllér 
beadását Kocsis be is lőtte a hálóba. így 
: zületett meg az Újpest, második gólja. _ 

A. mérkőzés után az MLSz és a .TT mi
niszteri biztosa olyan kijelentést tett, 
hogy ebben az ügyben vizsgálatot ren
delt el, nehogy felmerülhessen a sanda 
zyanú: az eredmény kialakulása nem
■őrtént teljesen a szabályoknak megfe
lelően.

Hogy a vizsgálat mit fog kideríteni, 
rém tudjuk. Azt azonban tudjuk, hogy 
tyen esetekben mit mondanak az írott 

és az íratlan szabályok.
A mérkőzés eredményéhez csak úgy 

lehet hozzányúlni, ha a sérelmet szén- 
vedelt csapat óv. A jelen esetben az 
órást csakis a bajnoki rendszabályok 55. 
i ának b) pontjára lehetne alapítani. Ez 
a pont igy szól:
. „ha a mérkőzés folyamán olyan ese

mények történtek, vagy olyan körülmé
nyek adódtak, amelyek a mérkőzés lefo
gását és a,s eredmény kialakulását irreá

lissá tették/*
A jelen esetben játékvezetői tévedés 

képében jelentkeznék ez az ,,esemény.’ * 
vagy „körűimén}-’ *.

Erre vonatkozólag írott szabályunk 
nincs, csak a sok évtizedes gyakorlat é s ; 
a sport íratlan törvénye áll rendelkezé
sünkre. Ez pedig határozottan mondja, 
hogy a versenybíró, a játékvezető t é n y 
b e l i  tévedései miatt nem lehet az 
eredményhez hozzányúlni. Az eredményt 
megsemmisíteni vagy kijavítani csak 
akkor lehet, ha a döntnök j o g i  tévedést 
követett cl.

Mit. jelent a ténybeli tévedés a gyakor
latban ?

Ha például a játékvezető fa partjelző) 
úgy látta, hogy a labdát átvevő támadó 
játékos és áz ellenfél kapuja közt két. 
védőjátékos állt és emiatt nem fújta le a 
támadót, holott a valóságban csak egy 
játékos állt. közte és a kapu közt. — nem 
tehet a játékvezető által megadott gólt a 
zöld asztal mellett megsemmisíteni azon 
a címen, hogy mindenki más látta a les- 
állást, csak a játékvezető nem.

Ebbe a csoportba, tartozik az újpesti 
eset is. Ha a játékvezető (partjelző) úgy 
látta, hogy a labda nem volt kint teljes 
terjedelmével a vonalon, akkor hiába je 
lentkezik akár ezer tanú is, hiába látta 
azt az MLSz akárhány tisztese, a le nem 
fújt labdából lőtt gólt érvényességéhez 
nyúlni nem lehet.

Csak egyetlen egy esetben! Ha a part
jelző vagy a játékvezető beismeri, hogy 
látta., amint a labda elhagyta teljes ter
jedelmével a, játékteret, de — bármi ok
ból — még sem jelzett, illetve nőm fü
tyült.

Általában a játékvezetői tévedés szen
vedő alanyának bele kell nyugodnia 
abba. hogy esetleg máskor az ö ellenfelé
nek kárára téved, vagy már tévedett is a 
játékvezető.

Más az eset a jogi tévedések dolgában. 
Vegyük példaként a következő esetet: 

az egyik kapu előtt a büntető területen 
kívül, 2 méterrel a 16-os vonal előtt az 
egyik védőjátékos magasba emelt iá.bbal 
elkaszál a támadó csatár feje mellett. 
Nem érte el — szerencsére —, de ha elér
te volna, szét rúghatta volna a csatár fe
jét. Ez veszélyes játék, amelyért sza
badrúgás jár. A játékvezető meg is ítéli, 
a csatár rúgja és a labda minden más 
érintés nélkül a hálóba jut. A játékvezető 
megadja a gólt. Ebben a esetben a já 
tékvezető tévedett, mert a veszélyes játék 
miatt megítélt szabadrúgásból csak köz
vetve érhető cl gól. Azaz a szabadrúgás 
megtörténte után még más játékosnak is 
érintenie kell a labdát, mielőtt az a háló
ba jut.

Ha tehát n játékvezető beismeri, hogy 
veszélyes játék miatt közvetlen szabad
rúgást ítélt, akkor a j o g i tévedés esete 
forog fenn. a mérkőzést meg kell sem
misíteni és újra kell játszani.

Az Újpest—Hungária mérkőzés ügyé
ben indított vizsgálat, tehát nem vezethet 
olyan eredményre, amely a zöld gyepen 
elért eredményt vitássá tehetné. Csak 
egyetlen egy esetben: ha a játékvezető
kijelentené, hogy látta,, amint a labda 
má.r teljes terjedelmével túl haladt a vo
nalon, még sem fújta le a játékot. Ilyen 
vallomás azonban — nem valószínű.

■"■owsEQsfJőesec«»

Misángvi Ottó. az OTT főtitkára hét- 
fór,- ■ Kecskeméten járt és megbeszélést 
folytatott a sporttelep rendezése ügyé
ben. Megállapították, hogy a KAC-pálya 
felel meg legjobban a korszerűsítésnek 
és a jövőben a KAC-pálya lesz a verseny
pálya, a KTE-pálya pedig edzőpálya 
lesz.

Szófiából jelentik: Berlin város válo
gatott labdarúgócsapata vasárnap 10.000 
főnyi közönség előtt 3:0 (1:0) arányú
győzelmet aratott Szófia válogatottja 
felett.

Megalakult a Sajtókamara sportttidó- 
idtói alosztálya. Radnai Endre dr, az 
U. I. szakosztály elnöke a m. kir. 
Miniszterelnök 2654,/M. E. III. sz. leirata 
és az Országos Magyar Sajtókamara 
elnökének rendelkezése alapján az U. I. 
sporttudósítói alosztályának alakuló 
ülését május 31-én este 9 órára hívta 
Össze a Pátria Klub tanácstermébe (VI, 
Andrássy-út 45. II. i?m.)

Vájrseliye: VSC—Szerencsi SE 3:3 (2:2). 
Barátságos. Vezette: Varga. Gyenge
játék. — VSC II.—Vágfarkasdi LSE 9:2
(2:2).

K í SZEL YT KEDDEN RÖNTGENEZIK 
Kfszeíy és Sárosi III. hétfőn délután 

jelentkezett a sportszanatóriumban. 
Kisrelyt ott tartották. Sárosi III.  ̂ a 
vizsgálat után hazamehetett. Kreasz 
Lászió dr főorvos ezt mondta:

Nem valószínű, hogy Kiszelynek 
CMMBtrepedése legyen. Kedden azonban 
megröntgenezem. Sárosi IIT.-nab boka
rándulása van- Ez a sérülés nem komoly*.
A BSZKRT—MÉRKŐZÉSEK MŰSORA:

Újpest I.—Kelenföld I., URAK-pálya, 
fél 6. Vezeti: ifj. Stefancsik. II. csapa
tok: fél 4. Vezeti: Fehér János.

Ferencváros I.—pungária I,. Kén- 
utca. fél 6. Vezeti: Sárosi Imre. II. csa
patok: fél 4. Vezeti: Zwolensik.v.

Burtelep I.—Zugló I.. Vasas-pálya, 
fél 6. Vezeti: Kovács III. János.
II. csapatok: fél 4. Vezeti: Széles.

Száva I.—Baross I.. SzR.TC-pálya, 
fél 6. Vezeti: Fehér Benő. II. csapatok: 
fél 4. Vezeti: Nyerges.
. BHÉV I —Szépilona I.. Festszeut- 

trzsébet, Előd-utca, fél 5. Vezeti: Soó»,

Szombathelyi hangok:
„Fiafalfoigikkal 
jáfszuk még 
a Bocskai ellőni 
m érkőzést és a z 
után főnnek 
az erősítések"

Szombathely, május 27.
—  A kilencedik helyre pálya,zunk

vasárnap! . >
íg y  nyilatkozott szombaton Palá- 

gyi László, a Haladás intézője. Pe
dig ugyancsak merész dolog volt a 
győzelemben való bizakodás, hiszen 
egészen tartalékos hátvédpárral állt 
ki a Haladás az Elektrom os ellen. 
M égis megérdemelten nyerte a m ér
kőzést s erről nemcsak vasárnap 
este, de m ég hétfőn is sokat beszél
tek Haladás-körökben és a szurko
lók táborában.

Záchfalvy Győző mérnök, szak
osztályvezető például a következőket 
mondta:

—  Annak örülök legjobban, hogy a 
két fiatal hátvéd, Kalotai és Töl
gyesi m egállta a hefyét. Különösen 
örömet szerzett a. fiúknak Tölgyesi 
játéka. Kalotai biztosabb volt 
ugyan, de viszont Tölgyesi egészen 
fiatal és új a csapatban. Tavasszal 
eltörött a lába, és csak a múlt héten 
játszott azóta, először. Kém ény fiz i
kumú, tehetséges ez a fiú. M eg
lepett Héja jó  játéka is. Héja külö
nösen fejeseivel „ú r“  a pályán.

—  M ost m ég —  folytatta a sza.k- 
(feztályvezetö —  lejátszuk ezekkel a 
fi'iss erőkkel a Bocskai elleni m ér
kőzést és azután következik majd a 
csapat fölfrissítése. Jönnek az erő
sítések, ha a helyzet megengedi ezt.

Lyka Rezső edző boldogan fo 
gadja a gratulációkat és ezt mon
dotta a játékosoknak:

-— Fiúk! Jegyezzétek meg, hogy 
nem m indig az a fontos, hogy 
szemre szép a játék, hanem a g yő 
zelem fökclléke az erő, a lendület és 
az akarás: Ha így  játszottatok volna 
a Kispest ellen, akkor Kispest leg
feljebb egy góllal győz ellenetek.

Palágyi intéző a kilencedik hely
ről ezt m ondja:

—  Á z adott körülm ények között 
nemcsak mi vagyunk megelégedve a 
22 ponttal, de m eg lehet elégedve a 
szombathelyi közönség is. Olyan 
körülm ények miatt, amiket nem tár
hatunk fel a közönség előtt, nem 
volt módunkban az erősítés, mégis 
nemcsak bentmaradtunk az NB-ben, 
hanem m ég 22 pontot szereztünk is. 
Ennél többet ebben az első eszten
dőben igazán nem kívánhatott tő
lünk senki sem.

A  szurkolók elégedetten m ondo
gatják, hogy 22 pontot valóban nem 
vártak a ■csapattól. Erre jegyzi meg 
Lyka Rezső edző:

—- A m ikor tavasszal megkezdtük 
a mérkőzéseket, én azt ígértem, 
hogy 21 pontig  elmegyünk. Ennél 
m ég eggyel többet is szereztünk. 
Köszönöm  a fiúknak, hogy becsü
lettel végigküzdötték a tavaszi 
idényt is. H iszem , hogy utolsó mér
kőzésünkön, Debrecenben is jól já t
szanak és ha ezt teszik, akkor ve
lem együtt m egelégedetten térhetünk 
nyári pihenőre.

Kőműves János elnök is örül a 22 
pontnak és a csapatnak ezeket 
mondta:
• -— Fiúk! Tőlünk, akik. nehéz festi 
munkánk melleit becsülettel és lel
kesedéssel sportolunk, az eddiginél 
jobb eredményt nem várhatnak, kü
lönösen nem, ha még hozzászámítjuk 
az adott, helyzeteket. Most, ha vé
geztünk a bajnoksággal, kezdődik a 
csapat megerősítése, mert. azt sze
retnénk, ha a jövő érben as ideinél 
is jobb eredményeket é.s főként elő
kelőbb helyezést érnénk el.

Csepreg: CsFC—Kőszegi LE 4:0 (0:01. 
Godhart-serléff. Góllövö: Vámos, Tárnái, 
Szanati. IClug (öngól).

Hajdúböszörmény: Debreceni NM v -  Ff.
M.ÓVE 3'-0 (2:0). I. o. bajnoki. Vezette: 
Vajda.

A b a jno kság  á llása
I. osztály

Északi csoport
1. Trsívériség 22 16 3 3 B2:32 33
2. BLK *22 14 5 3 61:22 33
:i. Elektromos IX 21 15 1 5 95:31 31
4. 1’srmHipar 23 12 6 5 72:39 30
.1. TIT. kor, TVE 22 8 7 7 42:37 23
fi. M. Előre 23 fi 9 7 32:43 2!
7. IIAC 22 8 4 10 33:11 20
X. I’ RAfJ 
9 TTE '

23 8 4 11 39:58 38
32 5 6 11 36:53 16

10. MFTK 21 7 I 13 42:49 13
11. MSC 72 fi 3 13 29:62-15
12. Föv. TK or 22 5 4 13 30:66 11
1-7. ZsTE 22 5 3 14 21:66 13

Keleti csoport
1. (fém 20 17 5 — 53:22 37
2. Törekvés II •VJ 13 5 4 67:32 31
I. XSC •>> 13 2 7 41:26 28
4. 15RSC 21 Í0 4 7 60:39 24
5. Hálókocsi 23 9 5 9 48:54 23
fi. KAC 22 9 3 10 43:44 71
7. PSC 22 7 5 10 39:44 19
S. RSzKKT 11 oo 7 3 10 40:47 19
9. RSE 22 6 7 9 31:39 19

10. Fiilex 21 fi 5 10 22:41 17
11. VSC 22 6 4 12 44:34 16
12. ItarjriU 21 5 4 12 30:52 14
iű. SiíFC 22 5 4 13 33:59 14

K S U Kedd, 1940 nsSjns 28-

Déli csoport V. esítáir:
1. WMTK 22 17 2 3 85:25 36 Nyugati csoport
2. KTK 24 13 7 4 49:29 33 1. BLK II 21 17 3 1.31:1,137
6. Hungá/r'a 24 14 4 6 55:26 32 2. MFTR TI 20 15 2 3 59:24 32
4. Goldbergcr 23 15 2 6 48:25 32 3. PTSC JI 18 15 — 3 74:25 30
5. PeMTK 33 13 4 fi 62:35 30 4. TLK IT. 20 12 1 7 61:40 25
fi. M. Posztó 24 12 4 8 45:40 28 5. B SC.II 20 10 2 S 40:30 22
7. SAO 24 12 2 10 54:S7 26 6. BAC n 21 11 — 10 35:50 23
S. RMTF, 33 10 5 8 49:51 25 7. TTE TI 20 10 2 8 3 4:54 22
9. M A VÁG II 24 9 3 12 52:59 21 8. B. Magv. II 21 9 2 10 49:53 20

10. KSSE 33 9 3 11 42:53 21 9. K ESC ii 18 6 2 10 35:39 14
11. FSC 22 5 fi 11 31:41 16 19. Fodrász TI 19 3 3 13 16:70 9
12. FTC 24 4 5 15 71:60 13 11. ULK 1T* *v> _ 1 21 4:23 11.3. MAFC 33 4 1 18 33:81 9 12. XTC II* 22 3 2 17 35:72 S
14, KTC 23 — 4 19 19:95 4 * Törölve.

ír. osztály Déli csoport
Déli csoport 1. Gamma TI 20 16 2 2 110:23 34

1. KFC 23 15 6 2 74:23 36 2. M. Posztó- III 18 15 2 1 79:21 32
2. Tipográfia. 24 14 7 3 57:26 35 3. KAFC 18 14 2 2 51:23 30
3. FSE 24 13 3 8 53:41 29 4. T-SE JT 18 11 2 5 51:41 24
4. P. Juta 23 12 4 7 43:44 28 5. LóFC II 13 9 3 fi 32:33 21
5. BEAC 22 1.1 5 6 40:36 27 , 6. FSO IIT 18 9 1 8 49:36 19
6. PeMTK IT. 23 12 1 10 70:58 25 7. BBFC II 19 5 5 9 26:67 1 5
7. Kalapos 23 10 5 8 47:45 25 6. OSOS 19 6 2 11 23:65 14
8. Gamma 23 9 6 8 47:49 24 9. KTC TI 14 3 1 10 20:45 7
9. BIK 23 8 4 11 48:49 20 10. KAOE TT 18 1 1 16 9:50 3

10. 33FC 23 9 2 12 33:48 20 11. MAFC ITI* 22 7 1 14 32:19 15
11. FVSK 23 S 3 12 30:51 19 12. Siketek II* 22 5 -  17 4:81 10
12. Goldberger II. 24 8 3 13 35:63 19
13. KAOE 24 2 2 20 18:52 6
14. Est* 26 6 3 17 17:27 15 Északi csoport

Északi
L TJTE II
2. BTK
3. UFC
4. UMTE
5. Gázgyár
fi. OTE
7. TJVÁSC
8. VI. kér. SC
9. UTSE

10. Pannónia
11. TSG
12. Compaetor
13. B. Magyarság
14. TLK

Keleti

csoport
24 16 6 
34 Ifi 4 
24 15 3 
24 13 7 
24 13 7 
24 13 4 
24 12 4 
24 9 2 
23 7 4
24
33
24

10.
11 .
12 .

13.

SzNSE 
KSC 
RAO 
Köb. AC 
K. Törekvés 
ZAC 
RTK 
S/BT r  
KM TE 
A utó taxi 
S párta 
KTC 
Kistcx

24 3 5 
24 2 4

csoport
33 Ifi 5
30 15 3 
21 13 3
21 11 5
22 10 fi 
22 !) 4 
32 6 9
31 8 5

2 SS:25 38 
4 74:34 36
6 84:38 33 
4 63:30 33 
4 48:38 33
7 60:38 30
8 40:42 38

13 45:48 30 
12 40:47 18
14 57:54 16 
14 32:68 15 
16 37:80 15 
16 30:81 11 
18 26:81 8

33 4

5 2 67:3.1 37 
3 3 82:25 33
3 5 50:35 29
5 5 75:38 27
6 6 37:37 26
4 9 37:41 22 
9 7 36:29 21
5 8 44:51 21
6 H 36i58 Ifi 
4 13 28: 50 14 
2 .15 33:50 12 
4 14 28:60 12 
6 13 30:69 12

ITT. osztály
Északi csoport

1. Postás II. 21 18 _ 3 63:24 362. KEAC 21 12 5 4 52:26 29
3'. PMTK 2011 6 3 50:26 28
4. PATE 20 u 5 4 50:29 27
5. Juta 2011 3 6 43:33 25
6. BVSC II. 20 8 4 8 36:43 20
7. KSC IT. .19 7 3 9 27:36 17
8. KSSE II. 19 7 3 9 34:50 17
9, RESC 20 6 4 10 .30:42 16

10. M. Előre II. 20 5 1 14 30:69 11
11. JTKSE 20 3 2 15 17:51 8
12. t>SE I I* 22 2 4 16 22:25 8

N.vnsrati csoport
1. Pamutipar II. IS 14 3
2. WoSO
3. Testvériség II.
4. Pannónia II.
5. BSC
6. M. Textil
7. VÁC
8. IIT. k. TVE II.
9. OTE II.

10. NTC
11. MSC II.

18 15 
18 10
19 9
17 8
15 6
16 5
18 4 
18 5

3 
3 
3 
3 
5 
3

18 5 1 
3 118

Deli csoport

1 61 
3 85
5 61
7 64
6 36 
9 30
8 29
9 27 

10 32 
12 20 
14 23

:17 31 
■ 21 30 
:30 23 
:50 21 
:36 19 
:35 15 
:45 13 
:50 13 
:61 13 
62 11 
61 7

1. LóFC 19 15 3 1 39:12 33
2. Goldberger III. 19 13 4 2 58:23 30
3. KSC 21 10 3 8 45:35 23
4. MAFC II. 19 9 5 6 47:40 23
5. Sz. Juventus 19 9 2 8 40:36 20
6. BMTE II. 18 9 1 8 43:34 19
7. BEAC II. 19 6 6 7 32:37 18
8. FSC 20 8 2 10 41:58 18
9. 33FC II. 21 7 3 11 10:61. 17

10. M. Posztó II. 19 8 1 10 25:42 17
11. BBFC 20 6 4 9 34:45 16
12. Sütők* 22 — 2 20 7:28 2

Keleti csoport
1. FTC II. 18 13 2 3 72:34 28
2. Cs. MOVE II. 18 12 3 3 57:23 27
3. WSC II. 18 12 2 4 65:33 26
4. Ganz II. 18 11 7 44:40 22
5. SAO II. 17 8 4 5 47:32 20
6. SzTE 17 7 3 7 .37:29 17
7. NJTC 18. 7 2 9 37:60 16
8. Függetlenség 15 3 5 7 29:35 119 SzFC II. 17 5 — 12 27:72 10

10. SzAC II. 18 2 5 11 33:54 0
11. FVSK II. 18 2 2 14 33:69 6

IV. osztály:
Északi csoport

1. P. Remény 21 19 1 1 78:9 39
2. Vízművek 21 15 2 4 52:23 32
3. BTK II. 20 13 4 3 62:28 30
4. Gázgyár II. 21 13 3 5 65:29 29
5. NSC II. 19 13 1 5 65:32 27
6. UFC II. 20 9 2 9 52:52 20
7. VI. kér. SC II. 20 8 2 10 33:82 18
8. Juta II. 19 4 4 11 33:70 12
9. TRC II. 18 5 2 11 20:54 12

10. UTSE II. 19 5 1 13 35:59 11
11. EAC*. 22 2 2 18 16:19 fi
12. Compaetor II.* 22 2 o 18 26:80 6

Keleti csoport
1. Szónöi 19 14 1 4 84:34 29o BRSC II. 19 11 4 4 54:31 26
3. WSC III. 18 10 2 6 40:28 22
4. Föv. Altisztek 17 S 5 4 40:30 21
5. KMTE II. 17 7 3 7 29:29 17
6. SzRTC II. 17 7 2 8 34:38 16
7. Kiste.x II. 18 5 4 9 39:55 14
8. Hálókoesi II. 18 6 2 10 30:43 1.4
9. SzNSE II. 16 6 1 9 29:36 13

10. Hargita II. 16 4 2 10 27:48 10
11. Taxi II. 17 5 — 12 16:50 10

Nyugati csoport
1. Vasas II. 21 15 3 3 57:20 33
2. 7,SE II. 20 14 3 3 62:32 31
3. HAC II. 21 14 2 5 45:33 30
4. UMTE II. 20 11 2 7 40:32 24
5. WoSC II. 20 8 6 6 46:37 22
6. BAC 20 11 9 53:44 22
7. Föv. TKör II. 20 9 2 9 34:53 20
8. URAK II. 20 6 3 1.1 39:56 15
9. PSC II. .19 5 4 10 21 :51 14

10. Fodrász 19 5 3 11 29:53 13
11. ULK* 22 — 1 21 3:32 1
12. Uránia* 22 8 3 11 48:33 19

Déli csoport
1. WMTK II. 19 18 1 62:15 36
2. MAVAG III. 20 16 1 3 101:27 33
3. HEAC 19 14 2 3 58:14 20
4. Vámmentes 19 13 1 5 79:35 27
5. Cs. MOVE III. 19 11 3 . 5 72:24 25
6. KTK II. 18 9 2 7 21:36 20
7. Hungária II. 19 9 1 9 51:69 19
8. KFC II. 19 6 1 12 32:65 13
9. ETC II. 18 4 2 12 17:67 10

10. Kalapos II. 18 4 1 13 24:70 9
11. Est II.* 22 2 1 19 22:48 5
12, Siketek* 22 2 1 19 19:88 5
* Törölve.

1. Törekvés IT
2. BSzKRT III
3. BVSC
4. Spária TI
5. KEAC II
6. VÁC II
7. RTK TI
8. BAC TE
9. Főv. Alf. TI

10. PMTK 11*
11. UVASC II*
* Törölve.

Keleti
3. WMTK III.
2. Ganz III.
3. Filtex II.
4. HEAC II.
5. Tipográfia, II.
6. P. Juta II.
7. SzFC ITI.
8. KTSE II.
9. Hálókocsi III.

10. NJTC II.
11. Szón fii II.
12. Sütök II.*
* Törölve.

18 15
17 14
15 11
18 10
16 S 
18 8 
16 7 
16 6 
15
20
20

2 70:11 31 
1 72:14 30
5 46:28 24
6 30:29 22 
4 40:45 20

8 3 7  30:30 19 
7 2 7  30:49 16 
6 1 9  17:52 13 
4 — 11 16:50 8
------20 2: 6 —
4 1 15 8:17 9

csoport
21 38 1
19 15 1
20 13 2 
20 12 3 
18 9 3

19 9
19
20
19 5 
19 5
18

2 92:
3 69 
5 68
5 61
6 46
8 47
9 45

11 42 
10 29 
13 24
12 24 
21 2

29 37 
:29 31 
:49 28 
:35 27 
:42 21 
41 20 
52 17 
59 17 
:50 14 
72 11 
59 9 
32 2

Előkészítő* osztály  
Déli csoport

1. Postás III.
2. Törekvés I.V,
3. BTC II.
4. VKSE II.
5. Ganz IV.
6. Spárta III.
7. Függe.tl. II.
8. OSOS II.
9. FTC III.*

* Törölve.

14 14 -
15 32 - 
14 9 
33

, 12 
14 
14 
14
16

6 1
6 —

— 132 
3 72
5 37
6 23 
5 18
8 33
9 22 

1 11 9 
-  15 11:

:12 28 
:22 24 
:41 18 
27 14 
32 13 
53 12 
50 10 
107 5 
13 2

V id é k i e re d m é n y e k
Tapolca: Tapolcai Vasutas SE—Tapol

cai Repülök 3:2 (0:2). Balaton-bajnokság. 
Vezette: Somos. Szerencsés győzelem.
Gőllövő: Nemes (2) és Kiss, illetve
Kramszki és Kardos.

Kalocsa: KSC—Kiskunhalasi MOVE 7:0 
(3:0). I. o. bajnoki.. Vezette: Firányi.
Rajz szenzációs játéka és a betonvédelem 
juttatta Kalocsának a hatalmas gyözel 
met. Kiskunhalas mindvégig erősen 
küzdött. Góllövö: Rajz (6) és P, Szabó. 
Jó: Gergely, Béke és Temcsz, illetve
Németh. Koczó és Szabó.

Komló: KSE—Pécsi ZsSE II. 6:1 (3:1). 
II. o. bajnoki. Vezette: Lugosi. Góllövö: 
C cukor (2). Secmayer (2). Kiss. 
SchmerzI, illetve Hóit. A KSE ezzel a 
győzelmével az I. osztályba került.

üllő: ÜDSK—Ceglédi MOVE II. 11:1
(5:0). I B] o. bainoki. Vezette: Kozák. 
Góllövö: Pásztor (6), Virág (3), Boda (2), 
illetve Kis.

Püspökladány: P. MÁV—DEAC 5:1
(2:0). I. o. bajnoki. Vezette: Pillér. A P. 
MÁV jól játszott és biztosan nyert. Gól
lövö: Drobni. László (2), B. Nagy (2), 
illetve Drotár. Jó: László. B. Nagy,
Neubart. illetve, Bodani és Drotár.

Bánszállás: BTK—Miskolci Előre 4:1
(1:0). II. o. bajnoki. Vezette: Marós
falvi. Góllövö: Kucs (2|, Kiss, Rózsa
völgyi. illetve Gelb.

Szentes; SzTE—Szegedi TK 4:1 (1:1). 
I. o. bajnoki. Vezete: Dimák. A kiesés 
ellen küzdő SzTE lelkes játékkal nyert. 
Góllövö: Szabó (2). Farkas, Paucsula.
illetve Kakuszi. — Sz. MÁV—KRVSE II. 
6:0 (4:0). II. o. bainoki. Vezette: Dudás. 
Góllövö: Szabó (21. Mihály Í3). Szabó
G. és Fülöp. — Kiskunfélegyházi TK— 
SzTE II. 5:1 (2:1). II. o. bajnoki.
Vezette: Pálinkás. Góllövő: Fejes I. (2). 
Fejes II.. Gulyás, Tóth. illetve Mácsai.

Recsk: Hatvani VSE II.—MOVE RTK 
1:1 (1:0). II. o. bajnoki. Vezette: Szent- 
györgyi. Góllövö: Romár., illetve
Rékássi.

tingTár: UKMSC Csapi SF, 2:1 (1:0), T. 
o. bajnoki. Verette: Tbonra.

MIÉRT ÓVOTT A BÉKÉSCSABAI 
F K ?

M últkori számunkban már hírt 
adtunk arról, hogy a Békéscsabai fk. 
m egóvta a Szegedi felsöipar ellen 
elvesztett Szent László-vándordíjas 
mérkőzését, mert a szegedi pályán 
nem volt rendőr, sem mentöláda. A z 
óvással kapcsolatban a Békéscsabai 
fk. igazgatója levelet írt lapunknak. 
Ebben kifejti, hogy a mérkőzésen 
Szák András súlyos horzsolásokat 
szenvedett. Ugrin Zoltán vérző seb
bel volt kénytelen végigjátszani a 
mérkőzést, Lapis György; pedig olyan 
fertözéses sérülést szenvedett, hogy 
már a mérkőzés utáni második na
pon, szombaton magas lázzal ágy 
nak dőlt és tetanusz-oltást kapott. 
A  felsőkereskedelmi igazgatója sze
rint mindez gátlóing hatott a játé
kukra. A  játékosok idejében g y ó g y 
szert kértek sérüléseik ellátására, 
ez azonban nem volt. mert 
a pályán hiányzott a. kötelezőnek 
előírt mentöláda. M egállapítja, hogy 
mind a rendező iskola, mind a já 
tékvezető súlyos mulasztást követett 
el, hogy erről nem gondoskodott, 
illetőleg, hogy ennek hiányában le
vezette a mérkőzést-. Ezek a körül
mények ugyanis, közrejátszottak a 
Békéscsabai fk . játékosainak a rosz- 
szabb teljesítményében.

I %:A

eff&l?szlí
NEMES, VAGY SÁROST DR?

A góllövőlistán Sárosi dr Nemessel 
s ím ben  négy gól hátrányban' volt. KétS 
góllal csökkent most Sárosi dr hátra-? 
nya. Most az a kérdés, hogy a Taxi 
ellen behozza-e ezt a hátrányt? A jelele 
szerint most már csa.k kettőjük között 
dőlhet cl a gól királyság ügye. (Ha csals 
Nagy nem lő Kassán négynél több gólt!$ 
A jelenlegi helyzet;

22 gólos: Nemes.
24): Sárosi dr.
18: Nagy (Szeged),
17: Mórócz, Olajkár TI.
16: Kiszely.
15: Toldi. Turay II.
14: Lukács (Szeged), Serfőző.
13: Cseh.
12: Hidasi.
11: Dudás, Pálinkás, Zsengcllér.
10: Kalocsay, Kolláth, Palatínus. Szabii 

(Haladás).
9: Ádám (Kassa), Ádám (Újpest). Gyek* 

vai, Kincses, Szántó. Szendrődi, Vidor.
8: Berecz, Béky, Dóry, Tóth IIT.
AZ NTS ÁLLÁSA CSAK A TAVASZI 

EREDMÉNYEK ALAPJÁN:
1. Ferencváros 11 9 3. 1 32:7 19
2. Hungária
3. Újpest
4. Gamma
5. Szeged
6. Törekvés
7. Kispest
8. Elektromos*
9. Szolnok

10. Haladás
11. Bocskai
12. Taxi
13. Kassa

11 7 2 2 27:13 16 
11 6 3 2 29:17 15 
11 6 2 3 31:21 14
11 5 3  3 22:20 13
12 4 4 413:1712
11 4 2 525:2210 
11 4 2 5 18:16 10
11 2 5 4 15:18 9
11 4 1 6  18:23 9
11 3 1 7  11:25 7
11 1 3 712:32 5
11 2 1 8 11:33 5

A Szolnok tavasszal öt ízben játszót^ 
l:l-re. •

A három nagy csapattól csak a Kassai 
nem tadott pontot- szerezni. A többiek a, 
következő számú pontokat vették el *  
nagyoktól:

1. Bocskai 6
2. Szeged 5
3. Kispest

4-5. Elektromos, Taxi 3
6-7. Törekvés. Haladás 2
8-9. Gamma, Szolnok l

A Kispest, a Gamma és a Taxi vasár* 
r.ap még „javíthat*’.

•
Ha a Ferencváros nyeri a bajnok** 

ságot. akkor ezt annak köszönheti, hogy 
a kisebb csapatok ellen nem hullajtott 
el annyi pontot., mint a, másik költő. Ha 
a három nagy csapatnak egymással 
vívott mérkőzéseit nem vesszük figyelem-* 
be. akkor vesztett pontok alapján ez a 
sorrend:

7 
10

1. Ferencváros 
2-3. Hungária, Újpest

Hogyan lett 
a 3:0-ból 3 :3 ?  ... .

(Elmondja a kék
fehérek e d z ő je . . . )

A Hungária szempontjából végzeté* 
szeszélye a sorsnak, hogy a tavaszi 
idényben végig vezetett, és csak a hajrá** 
bán csúszott le az első helyről.

— Bizony, nagyon fáj a 3:3 — mondta; 
tegnap Scnkey Imre, a kék*fehérek jeles 
edzője —. még hozzá azért, mert az ÚJ* 
pest góljai közül csak a harmadik volt 
rendes akció következménye. Az elsőnél 
Zsengcllér lábáról lecsúszott a labda. 5 
jobbra akarta rúgni és Szabó oda is be** 
lyezkedett.

— Nem mondom, a harmadik dugó 
„rendes*' volt. Kállai olyan pompás lab
dát adott lyukra Adómnak, hogy a vé
delmünk abban a pillanatban sakk-matt 
volt...

— És a második?...
— Megvallom őszintén, a második gól 

megadása az utóbbi idők egyik legna
gyobb játékvezetői tévedése volt. Elmond 
doni hogyan történt. Zsengcllér együtt 
indult a labdára Bíróval. Mivel az' akció 
közel járt az alapvonalhoz, Bíró Sanyi 
testtel fedezte Zsengclléft. Közben a lab
da túljutott az alapvonalon és Bíró ott
hagyta. De nem Zsengcllér! Utánafutott 
és mintegy másfélmétorrel a pályán kí
vülről beadta, Kocsis pedig — nevetvel 
— bevágta. A játékosaim mogeskUdnoky 
hogy a labda jóval kint. volt, már a pá
lyáról s magam is úgy láttam...

— ön szerint' hol roll a mérkőzés fór* 
dulópontja?

— Feltétlenül a második gólnál. Iga;;, 
részben a .játékosaim is hibásak ebben \ 
gólban. Kis is. Nógyesi is elrúghatta 
volna a bőrt, de mindkettő megállt. Pe
dig a labda akkor van a játékon kívül, 
amikor a játékvezető fütvül... Másodszor, 
ennek a szabálytalan gólnak a megadása 
lelkileg letörte a csapatot.

— Hallottuk, hogy óvás gondolatával 
foglalkoznak...

— Még nem beszéltem az elnökséggel, 
de lehet, hogy esetleg óvunk. Magam 
részéről inkább a miniszteri biztos úr 
vizsgálatában bízom. Hiszen itt egy baj
n o k ig  sorsa forog kockán. Ha rendes 
körülmények között születik meg ins 
eredmény, nem szólok semmit. De így...

— Hogy volt megelégedve az új csa* 
társorával f..,

— Jól. Az első félidőben kitűnően ját
szott. A második gól után ez a sor ia 
összeroppant...

— ti a a védelmével?
— Semmi panaszom sincs a védelmünk 

tagjaira. Mint már elmondtam, csak egy 
rendes gólt tudtak nekik rúgni a lilák- 
Pedig erröl  ̂ a támadósorról azt mondják, 
hogy ez jelenleg az NB legjobb formában 
lévő ötös fogat a...

—r Hogyan készülnek a Gamma ellen?
— A szokott módon, vagyis kedden* 

szódán és pénteken toriunk edzést.

Örkény; 0SE- Gyórri SE 5:1 (2.1). Gáti 
lövő; B4e.k, Sponsra (ll-cs), Bo-zsnyiki, 
Godrosev ('$). i!l. Műllcr.

Körzők: KSE—Soproni SSE 1:0 (0:0). 
II. o. bajnoki. Vezette: Potyi. Góllövö: 
Sípos.

Hatvan: Nagybátonyi . O&E—HCSE 4: \ 
(3:0). II. o. bajnoki. Vezette: 
Peszenyánszk y.

Kunszentmiklós: KLFC-~Aposta£i LEI
2:ft (0:0). Vezette: v. Éle** dr. Nagyiramú* 
szop mérkőzés, nehéz győzelem. Góllövö S 
Frac.isey és Kiss.

Cinkota: CTK—Rákosi VSE 7:2 (5:l)n 
I. B) o. bajnoki. Vezette: KeményvárL 
Góllövö: Magyari (2), Drozdják. Gál*
Hiavács, Szabó, H íIJ.otj illetve Vidák (2)*


