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V E Z E T
a Ferencváros

a Bajnokok Tornájában

Idegenben játszottak és fekete napjuk volt 
fíz olasz éllovasoknak

A z  e l s ő  h e l y e n  á l t í  A m b r o s i a n a  

k i k a p o t t  a z  u t o l s ó e l ő t t i  h e l y e n  

á l l t  T r i e s t i n á t ó l
A B o lo g n a  és a Juventus t-i pontot megmentett

Kóma, december 29.
Az olasz bajnokság XII. forduló

ja  sok érdekes eredményt hozott. A  
múlt héten mái'-már úgy látszott, 
hogy az Ambrosiana— Bologna—- 
Juventus éllovas hármas meg tud 
ugrani s erre most vasárnap a hár
muk közül egyik sem tudott győzni. 
Legrosszabbul az Ambrosiana járt, 
amely Triesztben 2:0 arányban ve
reséget szenvedett. A z első helyen 
állt csapat kilcapott az utolsóelőtti
tő l!

A  Juventus Velencében és a Bo
logna Livornóban egy-egy pontot 
megmentett. Volt még egy döntetlen 
eredmény: a Genova Bergamóből
hazavitt egy pontot.

Nagyon érdekes, hogy az otthon 
játszó csapatoknak milyen rossz 
napjuk volt. Otthon mindössze a 
Milano, a Triestina és a Torino tu
dott győzni. A  Torino győzelme na
gyon kiadós volt: 6:2. Legfeltűnőbb 
a Roma (Schaffer csapata) vere
sége.

Részletes eredmények:
Livorno— Bologna 3:3 (1 :3 ). 6000 

néző. Vezette: Ciambertini.
Triestina— Ambrosiana 3:0 (3 :0 ).

12.000 néző. Vezette: Mattea.
Roma No var a 1:3 (0 :1 ). 5000

néző. Vezette: Saracini.
Torino— Napolt 0:3 (5 :3 ). 8000

néző. Vezette: Biancone.
Atalanta— Genova 1:1 (1 :0 ). 8000 

néző.
Venezia— Juventus 1:1 (0 :0 ). 8000 

néző. Vezette: Zelocchi.
Bari— Lazio 1:8 (0 :1 ). 7000 néző. 

Vezette: Galeatti.
Milano— Fiorentína 3:1 (1 :0 ). 7000 

néző. Vezette: Scarpi.
Az olasz bajnokság állása 

a X II. forduló után:
1. Bologna 12 7 3 2 26:16 17
2. Ambros. 12 8 — 4 22:13 16
3. Juventus 12 6 4 2 23:14 16
4. Torino 12 6 3 3 27:20 15
5. Atalanta 12 4 6 2 18:15 14
6. Fiorentína 12 5 3 4 25:21 13
7. Novara 12 4 4 4 14:16 12
8. Livorno 12 4 4 4 18:21 12
9. Milano 12 4 3 5 17:15 11

10. Lazio 12 »>O 5 4 17:19 11
11. Venezia 12 3 5 4 17:24 11
12. Roma 12 3 4 5 21:19 10
13. Triestina 12 3 4 5 18:19 10
14. Genova 12 3 3 6 18:20 9
15. Napoli 12 3 3 6 16:26 9
16. Bari 12 1 4 7 14:33 6

A B )-liga  eredményéi: Siena—
Vicenza 2:1, Spezia— Savona 1:0, 
Verona—Fabfulla 1:2, Modena— Pa
rt óva 0:0, Macéveta—Brescia 1:1, 
Liguria -Áneonitana 3:0. A lexan 
dria—Reggiana 1:1, Pro VércelU—  
Udineae 3:1, Pisa— Luechése 2:1.

K a lm r c lc  a  2o n c ;o rá n á í. . .

A  Rapid csapata a mérkőzés után 
a szálló előcsarnokában gyülekezik. 
A  kényelmes karosszékekten el
helyezkedve előkerülnek a kártya
csomagok és Binder körül az egyik, 
Hofstütter körül a másik kátyaparli 
alakul ki. Kissé gyengén fűtött, 
ugyan az előcsarnok, de ezt a bécsiek 
észre sem veszik. Különben is

I N G méltók szerint is

HARISNYA. KVAXKENDŐ 
TRIKÓ, ALSÓRUHÁZAT

v ili .  Baross-u. es.
B S S 8 & 9 I I  Telefon: 149-400.

Kaburek a zongorát olyan pompásan 
kezeli, olyan slágereket játszik, 
hogy az ember hamar elfelejti ezt a 
kis hűvösséget.

A  bácsi zöld-fehérek egyébként is 
jókedvüek, hiszen ez az eredmény 
—  mint mondják —  számukra győze
lemmel is felér. Nitsch, a  bécsiek 
edzője most már nyugodt, sőt derűs 
hangon adja elő véleményét:

__Bizonyos, hogy nagyobb vere
ségre számítottam. Hogy ez nem 
következett be, abban része van 
annak is, hogy a Ferencváros csatár
sora nagyon passzív jutóid modori 
folytatott

—  Csak a csatársorral nem vol
tam elégedett Hct Schors és HolccJ 
is itt lehetett volna, okkor nagyobb 
lendület le tt volna «  csatársorban.
íg y  azonban __  különösen Pesser
kiállítása után __ elégedettnek kell
lennünk.

A  bécsi csapat hétfőn reggel az ú.f 
menetrendszerinti személyvonattal 
utazik Becsbe. A  Rapid hat játékosa 
azonnal folytatja tovább az útját 
Stuttgartba, aliol január i-én Ost- 
mark válogatottja játszik Württein- 
berg válogatottjával.

Szabadsásra ment 
a Ferencváros

A  Ferencváros—Rapid mérkőzés 
után a zöld-fehérek csendesszavú 
öltözőjében megjelent Tóth  Lájo3 
dr intéző • és kifizette a játékosok 
járandóságát.

—  Ez azt jelenti —  mondotta 
Dimény Lajos edző — , hogy egyelő
re szabadságra megy a társaság 
Nem hiszem, hogy a törökországi 
portyából lesz valami. E gy  kicsit 
fáradtak már a fiúk, szükségük 
van a pihenőre.

A  játékosok az iránt érdeklődnek, 
hogy mikor lesz a legközelebbi ösz- 
szejövetel.

—  E rrő l —  mondja Dimény —  
értésíteni fogunk majd mindenkit.

Megtudjuk még, hogy a Rapid 
mérkőzés után nem ülnek össze kö

„K R IS T Á LY "
gyógyforráshói palackozott 
á s v á n y v i z e t  i gyunk!

s A SZENT LUKÁCS
g y ó g y f ü r d ő

Í téli uszodájának használa
tával megelőzi rheumáját.

zös vacsorára a zöld-fehérek. Min
denki oda mehet, ahova akar.

—  Egyébként —  hangzik még 
Dimény szava —  kedden Szilvesz
ter-estet tartunk a klubházban s 
erre hivatalos valamennyi já téko
sunk is.

f e l s z e r e l é s ,  síruházat — 
korcsolyafelszerelések

DÖRNER SPORT
XII., Krisztfna-kdr&t 73. T *l.: 15.66-22.

F E R E N C V Á R O S -  
R  A R I D  ( > « « )  4 : 3  ( 2 :1)
A F e re n cv á ro s h a ta lm a s  fö lé n y b e n  vo it a z  e lső  
fé lid ő b e n , d e  e k k o r  a  c sa tá rso ra  nem  b izo 
nyu lt e lé g  e re d m é n y e sn e k  — A m á so d ik  fé l
id ő b en  P e sse r k iá llítá sa  után m e g a d a to tt a  
n a g y  g y ő ze le m  le h e tő sé g e , d e  e k k o r  m eg  a  
v é d e le m  m ondott csődöt — A F e re n cv á ro s fo r
m á ja  e rő se n  h a n y a tló b a n  v a n  — Ig a z á n  jól 
csa k  G y e tv a i já tszo tt, k ie lé g íte tt  m ég  K is z e ly  
és K a lo csa i d r., a  v é d e le m b e n  p ed ig  T á tra i —
A  já té k  k ö z e p e s  sz ín v o n a lo n  m ozgott — A f e 
ren cváro si c sa tá ro k  ó riá s i h e ly z e te k e t  h a g y 
ta k  ki — A bécsi fe d e z e te k  — kü lö n ö sen  Hof- 
s ía if e r  — n a g y sz e rű e n  já tszo tta k , a c sa tá rso r
b an  P esse r és B in d e r vo lt a  le g v e sz é ly e se b b  e m b e r

Góllövő: Kiszely, Pesser, Sáros/ dr. (11-esből), Sáros/ dr., Binder, Sáros/ dr., Binder
Ü llői úti p á ly a , 8 0 0 0  n éző . V e z e t te : Rubint

Az c'gíek úgy látszik kedvezni 
akarlak a Ferencváros -Rapid vissza
vágónak. Vasárnap reggel meleg, 
tavastól napra ébredt Budapest. Csu
rognák az ereszek. Gyönyörűen süt a 
nap. A  hőmérő nyolc fokot mutat a 
fagypont fölött. (A  Ferencváros--- 
Gradjanski mérkőzésen ugyanennyit 
mutatott a fagypont .alatt.) A  közön
ség megint óvatosan gyülekezik e . 
Üllöi-úton. Egy órakor —  tehát 
félórával a hivatalos kezdés előtt *—  
még csak 2— 300 ember csoportosul a

B ) lelátó alatt. Hja, nincs clömérkö- 
zás...

A  nap el-eltünik a felhők mögött 
és ilyenkor kissé hűvös szél borzon
gatja meg az embert. A  pályát 
vékony hóréteg borítja. Nincs rajta 
semmi sár. Nem olvadt meg a talaj. 
A  vonalak helyén i lseperték a 
hayat.. Most hintik tel a vonalakat 
valami mészszerű porral. Fél 2 előtt 
néhány perccel indul meg az igazi 
népáradat a bejárókon keresztül. 
Lassan feketedik a nézőtér.

Csömöre-féle sérülést is. Sokkal 
jobban fog menni nekem, mint Becs. 
ben.

Bevonul az öltözőbe a Ferencváros 
egész vezérkara is. Ezt hangoztat
ják:

—  Ma meg kell mutatnunk, hogy a 
bécsi mérkőzés csak kisiklás volt a 
Ferencváros történetében.

Dimény edzőt megkérdezzük az 
összeállítás felöl.

—  Finta nem vállalta a játékot, 
iga Sárosi dr lesz a középcsatár, 
balösszekötőt pedig Kiszely játszik 
— mondja Dimény.

Dimény valakit átküld a Rapid 
öltözőjébe megnézni, hogy' a bécsiek 
milyen mezben játszanak. Ezután 
úgy döntenek, togy a Ferencváros 
tiszta zöld mézben fog játszani.

miatt akad el. Kaburek tiltakozik 
az Ítélet ellen, de Binder közvetíté
sével, ezért játékvezetői figyelmez
tetést kap. Gyetvai újabb tárna-
dása is jó. A  beadás kissé halra
megy, de

Kis:snek így is jól jon lábra,
ö azenbau áüílgat és oda a

helyzet.
Binder bőmbe szabadrúgása és 16

méteres lövése ad kellemetlen mun
kát Csikósnak. Veszélyesen kacsáz
nak a lövések a haton. Csikós a 
szabadrúgást lő is ejti, de második
ra megfogja. Az 5. percben Sárost 
dr. Kiss és Kalocsai támadása fe
rencvárosi szögletet hoz.

Kalocsai szöglet rúgását Sárosi 
dr kapu mellé fejeli.

Rögtön ezután a sokáig cselez
gető Gyetvait szerelik szögletre a 
bécsiek. Dvoracsek bezzeg gondol
kodás nélkül lő.

Csikós megint csak másodikra 
kaparintja meg a labdát.

Lanyhul az iram, a Rapid feljön. 
Sok a hiba a ferencvárosi összjá- 
lékban. Főleg Kiszely labdái tévesz
tenek célt —  egyelőre

A  10- percben már javít is Kiszely, 
igaz, hogy lőhetne is, de ő

pompás labdát ad a 11-es ponton 
álló Sárosi dr elé, ,

a középcsatár elöl az utolsó pillanat
ban pöccintik cl a labdát a gyorsabb 
bécsi védők.

A  12. percben a ferencvárosi 
térfélből elinduló pompás tá
madás hozza meg a Ferenc

város vezetőgólját.
Sárosi dr kap labdát, a közönség már 
biztat j-t, hogy szöktesse a szélsőket, 
6 azonban a felzárkózó Kissnek ad és 
Kiss gyorsítja meg azután a táma
dást hosszú keresztlabdáival. Ezt 
Kiszely ügyesen átlépi és már fut <* 
előre.

Gyetvai elérti összekötője szán
dékát. egyből perdíti előre a 
labdát a teljes lendületben futó 

Kiszely elé,
e* pompás lendülettel ugrik ki a 
védők között 
és

az elébe futó 
Raftí előtt 
nehéz szög
ből a hálóba 

gurít.
1:0-ra vezet 
a Ferencvá
ros. örül a 

közönség.
A Ferencváros tovább támad. 

A  védők hátul most jobban vigyáz
nak az emberükre. A  csatárjátékban 
azonban most is sok a zökkenő. 
Sárosi III. jó középreadását Kiszely 
Sárosi dr elé tálalja, de túlságosan 
hosszan. Kalocsai dr beadását a jc.

Zöldbe öltözik a Fradi,
Kiss, Sárosi dr., Kiszely a belsőhármas

A Ferencváros öltözője t óra után 
népesedik be. Dimény edző újságolja:

—  Délelőtt tíz ólá tól fogva együtt 
van a társaság. Értekezletet is tar
tottunk s ezen egy kis fejmosást is 
kaptak a fiúk. Rámutattunk azokra 
a hibákra, amelyek Becsben előfor
dultak a játék folyamán. Egyébként 
—  folytatja az edző —  ma tiszta 
WM-rendszerben fog játszani a 
csapat. Sárosi Bélának külön utasí
tást,adtunk, hogy vigyázzon az Össze
kötőjére és no kalandozzon el. ö  ezt 
meg is ígérte-

Általában nagyszerű a hangulat a 
zöld-fehérek öltözőjében. Mindenki 
fagadkozlk. hogy behozzák a Rapid 
ötgólos előnyét. Polgár Drumi 
mondja:

—  Kihevertem a hülést is, meg a

Fehérbe öltözik a Rapid,
— Dvoracsek a jobbösszekötőjük

A  Rapid öltözőjében már negyed 
kettő előtt ott találjuk a bécsi 
vendégeket. Rendkívül jó hangulat
ban kezdenek hozzá a vetközéshez. 
Fehér ingükön a nyak körül van 
zöld szegély, a mellen arany sasos 
címer. Néhány látogató érkezik hoz
zájuk. Nitsch edző halkan oszto
gatja a tanácsokat, hangosan csak 
ennyit mond a játékosokhoz:

—  Gyerekek, csak úgy. mint
Becsben.%

Az első félidő
Tizenháromperc késéssel, 13 óra 

42 perckor vonul ki a két csapat, 
Rubint játékvezetővel az élén. A  B ) 
közép, amely már türelmetlenkedett 
a késés miatt, megtapsolja az érke
zőket.

A  helyválasztás Bilidéinek ked
vez és ö a város felöli kaput vá
lasztja. Azután várni kell egy ki
csit, mert nincs második labda és a 
Rapid is akar egy kicsit kapura 
rugdalni.

így állnak fel:
Ferencváros: Csikós —  Szoylco.

dr, Tátrai —  Söröst I I I . ,  Polgár,

Nekünk elmondja az edző, hogy 
Schors még sem játszik, mert 
erőnlét dolgában nem találja őt 
alkalmasnak. Dvoracsek lesz" tehát 
a jobbósszekötö. Más változás 
nincs is a bécsi csapatban. Vitéz 
Kemenesy Sándor látogat be az" öl
tözőbe és megkéri a Rapidot, hogy 
tízperces késéssel induljanak csak 
ki a pályára, mert igen nagy ostrom 
alá vették a pénztárakat. Ebbe 
szívesen bele is mennek, mert kel
lemes meleg van az öltözőben.

Nagy I I .  —  Kalocsai dr, Kiss, Sá
rost dr, K iszely, Gyetvai.

Rapid: Raf t l  —  Wagner II., Sper- 
ner —  W agner Hofstütter, Skoli
mai —  F itz , Dvoracsek, Binder, 
Kaburek, Pesser.

A  jáfékot a Ferencváros kezdi
és az első támadása már gól

helyzetet hoz.
A  balszárny támad, Gyetvai szé

pen elhúz a védők mellett, beadását 
Raftl csak megtolni tudja, a fe 
rencvárosi jobbszárny elöl nehezen 
mént a Rapid-védelem. A  Rapid 
eilentamadása Kaburek kezezóse
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Bemutatja: Részlet, csere

MARNITZ
V i l i . ,  J ó s s e f - k ő r u t  3 7 - 3 3

Hangszereit ée Rádióit
legelőzékenyebben bemu 
tatja

Mogyotéssy| r
hangözergyár, Budapest 

™  V III., Rákóczi-űt 71. s*
Csere. — Részlet — Árjegyzék ingyen

Királyi Udvari Hangszer gyár

Stem berg
l í^ S Z l jt |§ választék, csere,  ̂jav!-KedvezőIIzetésí teltételek®

percben Raftl nem éri el,
Sárost dr egy gondolattal le

késik,
Gyetvai visszakanalazza a labdát a 
kapu elé, de most már tömörülnek a 
Rapid-védők. Kedvező labdák adód
nak a Rapid-kapu előtt, de a belsők 
nem elég erélyeseik,

Finta erélye bizony hiányzik. A  18. 
percben Nagy II. csúnyán elengedi 
Bindert, aztán Tátraival együtt is 
csak nehezen tudja szögletre szerel
ni. Fitz jó szögletét a szabadon ma
radt Dvoracsek csak kevéssel fejeli

kapu fölé. Polgár a Jl. percben nagy 
hibát csinál. Állítja a, labdát, de 
aztán nem tud utána menni, Fitz 
elfut, Tátrai már hiába zavarja,

'4 (
de annyit azért elér, hogy a 
jobbszélső kisodródik a jobb
oldal felé és a nehéz szögből ki
futó kapus mellett erősen elhi

bázza az üres kaput. 
Ferencvárosi ellentámadás végén 
Kiszely bombáz kapu mellé. Aztán 
Hofstatter és Dvoracsek feje! csú
nyán össze. A  24. percben pompás 
támadást indít a  ferencvárosi bal- 
szárny, Gyetvai begurítja a labdát 
Kiszelynek, 6

továbbcsúsztatja a kapu torká
ban teljesen szabadon álló Sá
ros! dr-nak, Sárosi dr kap
kodva lő, hat méterről —- kapu 

fölé.
A  Rapid-csa' ársor most rövid 

passzokkal támad, a ferencvárosi 
védők erősen csúszkálnak, főleg
Szoyka.

A  25. percben is az elcsúszó 
Szoyka mellől indtí támadást a 

i líapid,
Kaburek tisztá
ra játsza Pes- 
sert és a válo
gatott balszélső 
elé most már 
hiába szalad 

| Csikós, az 
; mellette 8 mé
terről a balsa- 

S rokba lövi a 
Kapid egyen- 

| lítő gólját.
A  Ferencváros pompás lendülettel 

támad az egyenlítés után. Nagytól 
Kiss, Kisstöl Sárosi dr kapja a 
labdát, most szépen tisztára is ját
sza magát, de a lövése egy kevéssel 
elkerüli a kaput.
Ferencvárosi tá
madás közben a 
30. percben 
Hofstatter térddel 
belerúg a labdáért 

nyúló Kiszely 
combjába úgy, 
hogy az jajgatva 

összeesik.
A  Rapid tiltakozik, Binder csa

patkapitány is odamegy a játék
vezetőhöz, de 
csak annyit 
tud mondani, 
hogy a másik 
kapu előtt is 
kellett volna 
11-est ítélnie.
A  büntetőt Sá
rosi dr be
bombázza a 
jobbsarokba.
2:1, újra ve
zet a Ferenc

város.

A Ferencváros nagy erővel tá
mad, szögletet ér el (ez ellen a 
Rapid védelem tiltakozott). Heves a 
ferencvárosi ostrom. Sárosi dr át
emelése nem sikerült. Nincs gól
helyzet ft Rapid-kapu előtt.

Hevesen ostromol a Ferencváros.
A  37. percben a sok nagy hely
zet után a legnagyobb követ

kezne,
Kiszely megint teljesen tisztára 

játsza Sárosi dr-t, ö most le is 
állítja a labdát a haté són és 

holtbiztos helyzetből egyenesen 
Raftl kezébe helyez. 

Szörnyülködik a közönség, Sá
ros! dr is fogja a fejét. Ezután 
szögletre menti a Rapid-védelem 
Gyetvai beadását. A  szögletet pe
dig Nagy t i.  kapásból pompás lö
véssel küldi kapura, de a lövés el
akad a kaou előtt tömörülő Rapid- 
védőkön. Most a Rapid percei kö

vetkeznek, Pessert csak lesállása 
semlegesíti kellemetlen helyzetben. 
Aztán Szoyka csúszkálása ijjeszt- 
geti a közönséget, de Pesser beadá
sára Csikós jól vetődik. Pazar fe
rencvárosi ostrom következik, Ka
locsai beadását a 41. percben Raftl 
megint csak kitolni tudja. Gyetvai 
szépen visszatolja a labdát Kiszely 
elé és

az összekötő nagyszerűen elta
lált bombáját -=  a sarokban 

állé Wagner I, fejeli ki.
Nem panaszkodhatni a Rapid a 

balszerencséjére. A  Ferencváros 
rövid passrai sorra elakadnak a 
Rapid-védők lábában. Binder 25 mé
terről ereszt meg nagy bombát a 
44. percben, Csikós köanyen védi. 
Kalocsai akar épj en elfutni, alapo
san össze is csap tYagner I-ol, ami
kor a játékvezető a félidő végét 
jelzi.
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szereli a lemaradt Sárosi III. he
lyett, de aztán majdnem bajt csi
nál a könnyelműségével. Szoyka dr 
nem találja a helyét, Pesser egy
másután indítja a támadásokat.

Kiss Kalocsai dr elé tálal, de az 
rosszul igazítja maga elé a labdát 
és elvész a helyzet. Gyetvai szépen 
ível a hatoson álló Sárosi dr mel
lére,

de Sárosi sokáig készülődik a 
lövéshez.

A szünetben
A  Rapid Öltözőjében Hofstatter' 

szidja Dvoracseket. Szerinte az 
összekötő túlbuzgóságtól fejelt vele 
össze. Érdekes, hogy Hofstatter 
haragszik, közben Dvoracseknek a 
fejét érte baj és azt ápolják és állít 
ják el a vérzést. Pesser nevetve szidja 
a két partjelzőt, mondván:

—  Budapesten mindig 13  ember 
ellen kell játszanunk, mert mindig a 
partjelzőkkel van baj. Becsben két 
gólunkat intették le a bécsi part
jelzők.

Nitsch és Hierath általában elége
dett a csapatuk játékával Azt mond
ják, hogy a második félidőben még 
jobban fog menni, sőt még győzni is 
fognak.

A  Ferencváros öltözőjében nagy az 
elkeseredés. Kemenesy csóválja a 
fejét.

—  Ha Sárosi Gyurka, belövi azt a 
két óriási helyzetét, már A :l-re  
vezethetnénk.

Polgár Drumi Nagy Andrist ok
tatja ki:

—  Ha Binder esetleg helyet cserél 
1 játék folyamán, minden helyzetből 
rúgd el előle a labdát, m én különben 
elsöoör.

Dimény edző a következő utasítást 
adja a fiúknak:

—  Lőni. lőni minden helyzetből. 
A kkor még a második félidőben is be 
tudjuk hozni a bécsi ötöt.

A z  öltözőben általában KiszHy 
pompás játékát dicsérik.

Kohut megjegyzése:
—  Csak Kiszely az, aki lő a csatá

rok közül.
A  játékvezető sípjelére felpapriká

zott hangulatban vonul ki a csapat 
a második félidőre.

A  nézőtéren a szünetben Sárosi 
dr kihagyott három nagy gólhely
zetéről beszélgetnek s azzal vi- 
gasztalgatják magukat, hogy Becs
ben a Rapid is csak 2:l-re vezetett 
a félidőben.
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A második félidő
Rofisz ferencvárosi adogatások 

vezetik be a második félidőt. Ki
szely jó labdát kap végre Sárosi dr- 
tól, de hibáz. Aztán Kiszely a jobb
szélről ( ! )  ad be, igen jól,

Raftl lábbal akar menteni, de 
gyertyát rúg és a kapuvonalra 
visszaeső labdát csak nagy bir
kózás után tudja szögletre ütni.
Most elörelendül a Rapid-csatái 

sor, Pesser szépen kiugrik, Szoykr 
csak a 11-es pont táján éri utol é' 
akkor szögletre rúgja előle a labdát 
Meg is löki egy kissé a csatárt 
úgy, hogy

az felbukik, de nem volt sza
bálytalanság,

bár a Rapid 11-est követel. Az vi
szont játékvezetői tévedés, hogy 
kapukirúgás az ítélet szöglet he
lyett. A  6. percben Gyetvai jó be
adását Kiss kapu torkában hibázza 
el. A  11. percben Nagy II. miatt 
izabadrúgáshoz jut a Rapid, 22 mé
terre Csikós kapujától. A  közönség 
nár sorfalat követel, de sorfalról 
-zó sincs, Binder lövése viszont 
Isikós biztos zsákmánya. Kalocsai 
:s Gyetvai rossz labdája bosszantja 
1 ferencvárosi közönséget, aztán 
Pesser támad veszélyesen, Nagy II.

Minden ferencvárosi passz elakad 
a Rapid-védők lábában. A  17. perc
ben a Rapid támad, Binder kiug
ratja Kabureket, aki pompás ütem
ben ugrik ki,

a partjelző tévesen int lesállást,
Pesser méltatlankodása érthető vol
na, de az a modor, ahogy a játék
vezetővel szemben nemtetszését lei-
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Először is állapítsuk meg, hogy helyes felfogásban ját
szó, megfelelően helyezkedő kullancsot átjátszani igen ne- 
héz, főleg ügy nagyon nehéz, hogy a kullancs teljesen ki
essék az akcióból. Hogy a kullancs e g y é n i l e g  milyen 
eszközöket használ szerepköre betöltésére, hogyan helyez
kedik, milyen fajta szereléseket használ, mikor avatkozik 
be s mikor nem, —  arról részletesen majd az egyéni posz
tok tárgyalásakor lesz szó. Addig is tartsunk emlékeze
tünkben annyit, hogy a kullancs áttörése sokkal nehezebb, 
mint azt sokan gondolják. Akinek a fejében az motoszkál, 
hogy „a kullancsot csak ál játszók és már gó l", —  az gon
doljon arra, hogy a nagy Piola  minden gyorsaságával, rob- 
banékonyságával, lövőképésségével és nem utolsó sorban 
futballozni tudásával nemcsak az angoloknak nem tudott 
gólt lőni (kézzel „ fe je lt"  egyet...), de nekünk sem. Egy 
ilyen kiváló középcsatár vájjon 90 percen keresztül nem 
tudta kihasználni azt a „nagyszerű és egyszerű" lehetősé
get, hogy „csak átmegy"  a kullancson és már gól? TJgy lát
szik, ez a „csak átmegy"-lehetőség nem is olyan egyszerű 
Vagy vegyünk egy még jellemzőbb példát. A  WM-rendszer 
egyik korábbi hazai kísérleti nyula, a Törekvés, ez a sze
rény amatőr munkáscsapat az 1939— 40-es bajnoki év ta
vaszán 11 mérkőzést játszott egymásután, anélkül, hogy 
•as ellenfél középcsatára egyszer is gólt tudott volna lőni. 
Vájjon á kis Róják, a Törekvés kullancsa volt olyan feltör
hetetlen dió, hogy 990 percen keresztül egyszer sem fordult 
élő az az „egyszerű“  eset, hogy „csak átm ennek" rajta és 
már gól? Még a nagy átlagok, a „negyven nagycsapat'1 or
szágában is előfordulnak ilyen „csodák". Az Ársena! egy
szer négy mérkőzésen keresztül nem kapott gó lt. Pedig a2 
angol labdarúgásban vannak gyors, áttörő, bombalövésú 
középcsatárok.

Éppen azért vált szükségessé a kullancs-intézmény, 
mert a középcsatár az új lesszabály következtében nagyon 
veszélyessé vált. Ezért szorul állandó őrizetre. Egy  úgyneve
zett régi rendszerű védelem ellen könnyebb dolga van egy 
középcsatárnak, ha nem őrzik állandóan. Beáll a két hátvéd 
k8zé és ha gyors, akkor valóban sokszor tud megfutni azok
kal a labdákkal, amelyeket a középen hosszan ívelnek elő
re. Ennek a veszélynek az elhárítására kell a kullancs. Az 
ilyen középen elörevágott hosszú labdák használhatóság:-, 
így annyira csökkent, hogy az angol labdarúgásban példán: 
alig használják. Ezek a labdák akár magasak, akár lapo
sak, rendszerint a jó l helyezkedő kullancs zsákmányai, eset
leg a kapusé, ha a labda túlságosan hosszú. Ez a szöktets- 
sekre vonatkozik. A középcsatárhoz irányított labdák már 
kevésbé veszélyesek, mert hiszen a középcsatámak a birto
kába jutott labdával e g y ü t t  kell kitörnie, ami több Időbe 
kerül, mint hogy ha lyukra futna a labdán.

Ha a kullancs a biztonsági helyezkedés szabályait 
megtartja, akkor inkább „m egutá ltá lja " a középcsatárral a

labdarúgást, mint megszeretteti. A  kullancs mellett nagyon 
nehezen jut levegőhöz a középcsatár és —  sokkal nagyobb 
teljesítményt kíván meg a középcsatártól a mai játék, mint 
azelőtt.

Ismétlem, a kullancs és a középcsatár párharcáról 
részletesebben lesz szó az egyéni posztok tárgyalásakor —  
mindkét fé l szemszögéből. Most a csapat helyezkedése, a 
védelem szerkezete szempontjából nézzük meg ezeket a le
hetséges eseteket.

A középcsatár egy jobbról kapott labdával áttör.
Vagyis: először megvizsgáljuk azt az esetet, amikor a 

középcsatár valamelyik oldalról kapja a  labdát. A  játék 
ugyanis ritkán folyik mértani pontossággal a középen. Hol 
a jobb-, hol a baloldalon táncol a labda. A  jelen esetben a 
középcsatár a saját jobbösszekötőiétől kapta a labdát, mint 
az a 13. rajzon látható.

13.

Tehát a jobbösszekötö passzolt neki, mint azt a labda 
kipontozott útja mutatja. A  kullancs szerelni akarta őt a 
kereszttel je lzett ponton, de a szerűé? nem sikerült s így 
előállt az a r i t k a  eset, hogy a kullancs meggondolatlanul 
belerohant a szerelésbe, mire úgy át játszották, hogy már 
meg sem tudta még egyszer támadni a  középesatárt. A  
i’ajz már a következő jelenetet ábrázolja, amikor a  közép
csatár már áttört. Ne felejtsük el, hogy előzőleg az ellen
fél jobbösszekötöjénél volt a labda, tehát a saját jobbhát
védem már a leadás pillanatában be- és hátrahúzódott. 
(Erről már volt szó!) A  jobbhátvédem kötelessége tehát, 
hogy az áttört középcsatárt megtámadja, a  kullancsnak 
pedig az a legelső kötelessége, hogy rohanjon a jobbhátvéd 
helyére. A  balhátvédem rajta marad ugyan az ellenfél 
jobbszélsőjén, de némileg befelé helyezkedik, hátha az ak
ció következő alakulásában szükség lesz rá. A  rajzon nem 
látható a saját balfedezetünk, akinek a kötelessége csirájá
ban elfojtani az ilyen akciókat, vagyis megakadályozni, 
hogy a jobbösszekötö ilyen passzt adjon. Mondjuk, a jobb
összekötő egy pillanatra meg tudott szabadulni tőle s ezt 
a pillanatot már egy jólirányzott passzra használta fel. 
(Eddig már két védőjátékosom hibáját fe lté te leztük : a bal
fedezetét és a kullancsét.)

Ez a  helyzet nem jelenti a  védelem szem pontjából az 
akció b i z t o s  m egoldását, m ert ismétlem, a  labdarúgás
ban —  hála Istennek —  biztos nincs. De b izonyos l e h e t ő 
s é g e k e t  nyújt ez a helyzet a  védelem nek, am elyeket ha  
kihasznál, ei tudja hárítani a  veszélyt, A  b e fu tó  jobbhátvé- ,

dem remélhetőleg nem esik abba a. hibába, hogy habozás  
nélkül beleveti magát a szerelésbe „vagy sikerül, vagy 
nem !" felkiáltással. Ezt csak akkor szabad megkockáztat
nia, ha biztos a sikerben, mondjuk például a középcsatár
tól bizonyos távolságra elpattant a labda. Minden más eset
ben igyekezzék lefékezni az akciót, vagyis i d ő t  nyerni, 
amely oly drága a védelemnek. Ha meglassítják ezt az ak 
ciót, akkor már sokat lefaragtak az akció veszélyességé
ből. Ha a középcsatar megijed a jobbhátvédtöl, nem igyek 
szik egyenesen a kapura törni, hanem kiadja valamelyik 
szélre, mondjuk a félig  üres halszélre, akkor viszont a ve
szély már némileg csökkent, mert a támadás vonala a kö
zépről kitolódott a szélre. Megint kérdés, hogy az ilyen, 
labda hova irányul, vájjon olyan hosszú-e, hogy még & 
jobbhátvédemé, vagy pedig a remélhetőleg habozás nélküi 
hátrafutó kullancs tud vele megbirkózni. Ha csak mellette 
futva tudja zavarni, az már a legtöbbször elég lesz.

A  helyzet kulcsa —  mint látható —  a WM-rendszer 
m o z g ó  védelmi tartaléka, aki a te h e rm e n te s  oldalról 
húzódik be közbelépésre késien. Nem lehet eléggé Ismé
telni, hogy milyen nagy hiba, ha a  hátvéd a k k o r  is  k in t  
tanyázik a szélen, amikor a labda a m á s ik  o ld a lon  tan y á 
z ik . Ha például a fenti rajzon látható jobbhátvédem akkor 
is kint ragadt volna a szélen, amikor a labda már az ellen
fél jobbösszekötőjénél volt, akkor bizony n e m  le t t  v o ln a  
abban a helyzetben, hogy szerelni tudja a áttörő középcsa
tárt.

A  helyzet természetesen ugyanaz, ha a középcsatár a 
labdát a jobbíedezettöl, a jobbhátvédtöl, vagy a jobbszélsö- 
töl kapta. A  lényeg azon van, hogy m e l y i k  o l d a l r ó l .  
Felesleges külön megjegyezni, hogy ha a  b a l o l d a l r ó l  
kapta a középcsatar a láb lát, akkor a mi védelmünknek la 
a m á s i k  oldalán történik meg a fentebb tárgyalt átcso
portosítás, a védelemben oly fontos harántvonal kialakí
tása.

Megint csak az egyéni játékhoz tartozik, hogy a be
futó, vagy a kifutó védő milyen eszközökkel igyekszik fel
adatának megfelelni, mikor habozik, mikor vár ki, majd 
mikor igyekszik minél gyorsabban mozogni stb., stb. Erről 
majd bővebben a maga helyén.

V e g y ü k  m o3t a zt hz ese te t, a m ik o r  a k ö zé p cs a tá r  pon
tosan a középről k a p ja  a labdát. (Ilyen mértanilag a kö
zépről Induló akció —  enyhén  szólva —  e lé g g é  r itk a ,  m égis 
foglalkozzunk vele.)

A  legtöbbször még így is valamelyik hátvédem bent 
lesz, mert a labda, m ie lő tt középre jutott volna (mondjuk 
az ellenfél kullancsához, aki azután a középcsatárhoz jut
tatja a  labdát), v a l a m e l y i k  oldalon volt s így az egyik 
hátvédem már előzőleg beljebb húzódott. Ha azonban még- 
ezt sem feltételezzük, akkor a három hátvédem úgy he
lyezkedik, ahogy azt a 8. sz. rajz mutatta (ha m ég em
lékszünk r á ),  vagyis mind a kettő kint tanyázik  a szélen. 
H a  azonban az ellenfél középi satára m á r  megkapta a lab 
dát, akkor mindkét hátvédünk n é m ile g  b e fe 'é  ta r t ,  készem  
arra, hogy akármelyik befe lé  húzódjék, h a  szükség lesz rft. 
(M é g  cs e lb ő l is oe fe lé  húzódhatok az e g y ik ,  cs á b ítv a  a k ö 
zép csa tá rt a rra , h og y  k ia d ja  a s zé lre  a  la b d á t s ebben  az  
esetben  ez a „m e g le p ő "  passz a le g k e v é s b é  sem  fo g ja  m e g 
le p n i a  h á tv éd e t.)

(Fo lyta tjuk .)
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fejeste, az nem való fegyelmezett 
sportemberhez. Nagyon helyes, 
hogy

Rubint játékvezető kizárja a 
játék bői .

még ha igaza volt is. A Rapid most 
egy kissé megzavarodik, de a Fe
rencváros csatársora most sem sok
kal élelmesebb, mint eddig. A  20. 
percben Binder szépen elszalad Pol
gártól és Dmmi nem bírja utol
érni, bár a félpályától tartott kö
zöttük a futóverseny.

Binder lerázza magáról Polgárt, 
aki bizony kézzel sem tud ma
gán segíteni és ezért körülbelül 

11-es járna.
Binder azonban jó  helyzetben pass- 
fszol és átadása nem sikerül.

£

A  Rapid most beszorul, Gyetvai 
pompásan ugrana ki, ha nem akasz
tanák lábbal. Ezért is 11-es járna, 
de most is néma marad a játékve
zető sípja.

Sáros! dr fordulásból hatalmas
lövést ereszt meg a jobbkapuía 

mellé
és ezért méltán kap tapsot. A  Fe
rencváros már a kilencedik szögle
tét rúgja, de ebből sem lesz semmi. 
Kalocsai dr testtel tartja föl Skou- 
malt, a játékvezető tévesen ítél sza
badrúgást. Gyetvai fut el a 25. perc
ben, de lövése keresztben elfut a 
kapu előtt. Folyton a Ferencváros 
támad, de a támadások nem csat
tannak a végükön. Binder pompás 
passzával szépen kiugrik Dvoracsek 
a 27. percben, de a kis Nagy utoléri 
és megzavarja. Binder még meg
szerzi a labdát, de Pessernek szánt 
kiadását Szoyka ezúttal végre jól 
elfogja. Kalocsai túl hosszan szök
teti Sárosi dr-t, A  Ferencváros

A 21. percben a
Ferencváros bal- | • A
szárnya szépen tá- 1i * L
jnad,

r  «Kiszely a szöglet
zászlótól pontosan ,
ad Sárosi dr fejé

w í \re és ő most már
hibátlanul fejel a 1 7  S jjobbsarokba.

most jól adogat, teljesen kljátsza a 
Rapid védelmét, de Kiszely jobblá
bas lövését jól fogja Raftl. A  30. 
percben Sárosi dr-t játszák tisztán ,

lövését a  felső léc menti.
Kalocsai dr lövése emberbe akad. 
A  rapid teljesen beszorul, a csatá
rok is védekeznek, viszont

a 32. percben a ferencvárosi
védők könnyelműsége meg

bosszulja magát.
Binder a félpályáról kiugrik, senki 
sincs körülötte, Polgár tíz méterrel 
előbb áll, m int Binder. A  bécsi gól
zsák lefut a tG-osig. o tt bevárja az 
utánaigyekvö Polgárt, kicselezi, 
majd Szoykát is átjátsza és

13 méterről laposan 
pontosan a bal első 

sarokba lő.
Óriási védelmi hiba, 
viszont Binder részé
ről legelsörendü csa
tár-teljesítmény.

Most a Rapid csapata van etol és 
ez —  ferencvárosi gólt eredményez 
a 34. percben. Hosszú kiadással 
Gyetvai fut el,

lapos beadá
sa elfut a lá 
bak közölt és 
éppen lábra 
jön a befutó 
Sárosi dr- 
nak, aki la
posan a jobb- 
sarokba lő. 
Most jól tá
mad a Fe
rencváros, 

Gyetvai beadását Raftl csak_ nehe
zen üti el a fejek fölül. Aztán Ka
locsai lő szépen és csak kevéssel 
téveszti el a túlsó sarkot. A  kltörö 
Kiszely elöl a 36, percben csak 
szögletre tud menteni Wagner II. 
A  kővetkező percben Sperner vét 
szögletet, az már a tizenegyedik.

Bolgár mintha most teljesen el
vesztette volna a fejét, soha sincs 
Binder közelében és a :i9. percben 
Binder újabb gólt rúg úgy, hogy
a félpályáról f> ------—1----
méteres előnevel 
szökik ki és be
sétálva a kapu
ba, kényelmesen 
gurítja hálóba 
n labdát, a re
ménytelenül ki
látó Csikós mel

lett.
A  csonka Rarüd 

hagy igyekezettel 
támad. Szoyka

méterre a kaputól. Sorfalról most 
sincs szó, de Binder bombája most
magas.

Gyetvai támadását a 43. percben 
szögletre szerelik Sárosi dr elöl. 
A  szögletre az égést Rapid hátra
húzódik és hárítja is Gyetvai szöglet
rúgását.

A  44. percben újabb veszélyes 
támadást vezet a Rapid úgy, hogy 
Szoyka dr visszafelé futna megállít 
egy laidát, aztán továbbcsúszik és az 
ottmaradt labdával KabWek kapura 
húz. Szerencsére a többiek mentik 
a durva hibát. As esetlenül mozgó 
Szoyka dr miatt megint Binder húz

el, Polgár nem tudja megakasztani,
Csikós kifut és a 16-osról hason- 
fekve nézi, ahogy Binder labdája 

«*»> az üres kapu mellé gurui. 
Méla befejezés.

Szögletarány (&-1) ® Ferenc, 
város ( ! )  javára.

Pesser bocsánatot kért
A  mérkőzés végén Dvorzsák pénz

táros társaságában Pesser bement 
a játékvezető öltözőjébe, ahol Ru
bint Lajostól bocsánatot kért. A  já 
tékvezető elégtételnek elfogadta a 
bécsi balszélső bocsánatkérését.

?gMost már értjük a bécsi eredményt'*
NYILATKOZATOK

Fábián József, az utánpótlás Ica- 
pitánya: Ha a ferencvárosi csatá
roknak egy kicsit ment volna a gól
lövés, hét-nyolc gólt kellett volna 
rűgniok. Akármilyen rendszerben 
játszanak, a holtbiztos helyzeteket 
be kellene rúgniok a csatároknak.

Molnár Ignác, országos ifjúsági 
szövetségi edző: Most már megér
tem a bécsi eredményt. Itt is egy 
csomó gólt rúghattak volna a bé
csiek, mert a mieink egészen gyen
gén játszották a háromhátvédes já
tékot.

Kalm ár Jenő, a volt válogatott 
középcsat dr: Nagyon gyengék vol
tak a ferencvárosi belsők. A  leg
jobb helyzeteket sem tudták kihasz
nálni. A  Rapid játéka nagyon tét- 
szett

Takács József, a Ferencváros volt 
válogatott csatára: A  helyzetek
alapján sokkal több gólt kellett vol
na rúgnunk.

Lyka Antal, volt válogatott fede
zet: A  Ferencváros csatársora na
gyon gyengén játszott. A  Rapid jó
volt.

Lázár Gyula, a Ferencváros sé
rü lt fedezete: Semmiféle rendszert
nem játszottak a mieink. Ez min
den volt, csak. rendszer nem. Nemi 
akarok senkit megbántani, nem 
mondok többet.

Kemény Tibor, a Gamma balszél
sője: Nagyon gyenge volt a Ferenc
város csatársora. Annál jobban tet
szett a Rapid.

A ferencvárosi öltözö 
és véleménye

A  Ferencváros öltözőjébe érthe
tően levert hangulatban vonulnak be
a játékosok..

Polgár Druml a fejét hajtogatja:
—  Nem ment, nem ment... Hiába

akartunk...
A  többiek szótlanul vetkőznek.
A  zöld-fehérek így beszélnek:
Vitéz Kemenesy Nándor fő titk á r: 

Már az első félidőben sokat behoz
hattunk volna a Rapid előnyéből 
de hát nem volt lövöcsatárunk. A  
szünet után érthetetlenül gyengén 
játszott a csapat.

Dimény Lajos edző: A játék képe 
alapján mi is rúghattunk volna hat 
gólt. Szünet után az volt a baj, 
hogy amikor tíz emberre olvadt le 
a Rapid csapata, mindenki azt 
hitte, hogy sétálva nyerünk és 
senki sem tartotta be az utasítá
sokat. Sárosi Béla és Szoyka is el
kalandozott. így esett meg azután, 
hogy Binder egymaga is veszélyes 
tudott lenni Csikós kapujára 
Egyébként örülök, hogy már vége 
van ennek az idénynek.

Kohut Vilmos, az FTC  edzője: A 
Ferencvárosban nagy hibák voltak 
a mai mérkőzésen. Á  Rapid jól ját
szott, mégsem tudom elképzelni, 
hogyan rúghattak Becsben hat gólt 
a Ferencvárosnak.

Tóth Lajos dr intéző: A z  első
félidő után azt vártam, hogy be 
hozzuk a bécsi eredményt, a végén 
örülhettünk ennek az eredménynek 
is.

Pálinkás József, a tartalékkapus: 
Csikós nem védhette a gólokat, leg
feljebb a második gólt háríthatta 
volna cl.

Nit-ch elégedett, 
de vitatkozni való 

bőven akad
A  bécsi játékosokat már Nitsdh 

edző fogadta az öltözőben. A  válta
kat veregette és dicsérte őket.

—  Bravó gyerekek, Szép vo lt fiúk!
• —  ezeket* a kiáltásokat hallottuk 
l tőle.

Pc-sser már felöltözve fogadta a 
társait. Lassan vetkőzni kezd a 
csapat. Kokat szidják a partjelzőket, 
azután az utolsó pillanatban mellé 
lőtt nagy helyzetüket emlegetik-

Sárosi dr mez nélkül, csak nadrág
ban belép a bécsi öltözőbe. Bindert 
keresi. Amikor megtalálja, lehajol 
hozzá és mond neki valamit. Vitéz 
Kemenesy b  benéz az öltözőbe 
Panaszkodnak neki a bécsi játékosok, 
hogy lesből kaptak két gólt. Vitéz

Kemenesy csodálkozik és elmondja a 
bécsieknek, hogy ez nem áll, igaz 
ellenben az, hogy a Ferencváros 
Bécsben szó nélkül tudomásul vette 
azt a bizonyos lesgólt, amelyet 
Holecz lesállása miatt kapott. A  vita 
azonban nem tart sokáig. A  játéko
sok gyorsan fürdőbe vonulnak, öltöz
ködni kezdenek.

Ezeket a nyilatkozatokat gyűj
töttük össze:

Hierak Hans, a Rapid sportveze
tője: A  Ferencváros csapatteljesít
ménye kiváló volt, úgy érzem azon- 
tan, hogy a Rapid sem játszott 
rosszul. Ha a nagytermetű játéko
saink jobban feltalálták volna magu
kat a talajon, másképpen alakult 
volna az eredmény. A  játékvezetővel 
nem voltunk elégedettek.

Nitsch Leopold. a Rapid edzője: 
Az utolsó percben egyenlíthettünk 
volna és ezt a döntetlent legalább 
meg is érdemeltük volna. A  Ferenc
város most sem játszott rosszul 
A  Rapid teljesítménye nem maradt 
alatta a bécsinek. Ha nem lett volna 
a játékvezetővel zavar és teljes 
marad a csapatunk, ki tudja, mi lett 
volna az eredmény.

Dvorzsák József, a Rapid pénztár-

T t U  Ö R Ö M Ö K
hűséges kísérője 
o forró ital és az 
ORION hő palack

O R IO N
H O P R L H C K

noha; Sajnáljuk a Pesser-esetet, de 
a hangulat túlideges volt ahhoz, 
hogy simán el lehetett volna intézni 
azt az affért a pá’yán. Ott álltam és 
hallottam, hogy sértés nem történt.

Binder: Ha komplettek maradunk, 
győzünk.

Pesser: Sajnálom az esetet, de a 
partjelző már az első félidőben 
nagyon felizgatott. Bécsben ilyen 
partjelzőket kitiltanának,

H ofs ta tttr: Nehéz meccs volt. A  
Ferencváros csatársora mint az 
áradat, ömlött a kapunk felé. A  
második félidőben győztünk volna, 
ha a Pesser-eset nem történik.

A. hanyatló formában lévő Ferencváros is 
alaposan visszavághatott volna

nekibuzdulva 
és 'endülettel 
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Mindenekelőtt állapítsuk meg, 
hogy a Ferencváros sokat romlott, 
amióta a budapesti közönség látta 
a csapatot. Határozott forma ha
nyatlás látszik a csapaton, jófor
mán nincs a csapatban igazi jó for
mában lévő játékos (talán az egy 
Gyetvait kivéve). Ez meglátszott a 
körülményes labdakezelésen, a sok 
rövid labdán, a rengeteg rosszul si
került passzon, önbizalom szem
pontjából sem áll már jól a gárda. 
Egyik-másik játékos nehezen állt a 
lábán, sokat csetlett-botlott. Bizony 
a Gradjanski ellen jobban állták a 
—  jeget. Mivel a Rapid sem sokat 
mutatott „csodaformájából", így a 
mérkőzés színvonala nem is volt 
magas.

A  mérkőzést a Ferencváros nagy 
akarással kezdte és az első félidő
ben bizony nagy gölelönnyel fordul
hatott volna. A  megfe’elő helyzetek 
meg voltak ehhez. Még több lett 
volna, ha a ferencvárosi csatárok 
megfelelő felfogásban játszanak. 
Megtették ugyanis azt az óriási 
taktikai hibát, hogy engedték a Ra- 
pidot védelmi tartalékkal játszani. 
Vagyis hagyták, hogy a Rapid hát
védjei hátul tanyázzanak, nem volt, 
aki előrement volna a leshatárig, 
az utolsó Rapid-védőig. Így ki le
hetett volna használni a Rapid vé
delmében tátongó nagy rést. Ehhez 
azonban gyorsaság és okos helyez
kedés kellett volna.

Kellemetlen eseménye volt a mér
kőzésnek a Ferencváros védelmé
nek megingása. Az eddig megbízha
tóságáról ismert Polgár is többször 
elkövette azt az óriási hibát, hogy 
a félvonalon túl kiment Binder elé. 
A  hátsó vonalak megingásának 
szerkezeti oka is van. A  Ferencvá
ros jobboldala megint lyukas volt, 
így a Rapid balrzárnya meg'nt 
roppant veszélyes volt. Kaburekot a 
legtöbbször csak a sors őrizte és —• 
nem mindig jól...

A  Ferencváros így is jobban já t
szott, m int a legtöbbször védeke
zésbe szorított Rapid, a négy elért 
gólnak akár a kétszeresét Is meg
rúghatta volna. Ehhez azonban eré
lyesebb lövöcsatárok kellettek volna.

A  Rapid nem játszott úgy, hogy 
a bécsi 6:l-es formájából Ízelítőt tu
dott volna adni. Mindhárom gólját 
bosszantó ferencvárosi védelmi hibá
ból érte el, ez a három gól inkább 
a ferencvárosi védők „érdeme". 
Nagy dicséretet érdemel viszont a 
Rapid küzdőszelleme, amellyel Pes
ser kiállítása után Is igyekezett 
megfordítani a mérkőzés sorsát.

Végeredményben a Ferencváros 
megérdemelte a győzelmet, de az is 
igaz, hogy —  a csapatra ráfér a 
pihenő, fis a pihenő alatt egy kis 
taktikai iskolázás, hogy eltűnjenek 
a csapatból a szerkezetben zökke
nők, amelyek különösen olyankor
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veszélyesek, amikor a esrpat tagjai 
nincsenek igazán jó fői mában.

Nincs kimagasló 
egyéni teljesítmény 

a Ferencváros 
csapatában

Kimagasló, hibátlan egyéni telje
sítményt nem láttunk a ferencvá
rosi játékosok részéről. Talán

Gyetvai
az egyetlen, aki majdnem mindent 
megtett, amit tehetett s aki nem 
okozott csalódást, ö  állt legjobban 
a lábán a csúszós talajon, jól vette 
át a labdákat, jól futott el, jól is 
küldte a labdákat középre. Lendü
lete ezúttal Is kitűnően érvényesült. 
Talán a legsúlyosabb hibája, hogy 
ezúttal keveset vállalkozott lövésre 
s ha lőtt, lövései nem sikerültek.

Kiszely
is kielégített. Pár remek támadást 
vezetett GyeVbaival. Pompásan küz
dött a ferencvárosi balösszekötő, 
nem ia ragaszkodott mereven a 
helyéhez, mozgékony volt, mutatta 
magát. Neki is azt lehet legjobban 
a szemére vetni, hogy lövésre nem 
igen vállalkozott. Első gólja re
mek teljesítmény volt. Úgynevezett 
észjátékosnalt is becsületére vált 
volna.

Kalocsai dr
az első félidőben kissé többet for
golódott a kelleténél, nem láttunk 
tőle erélyes, lendületes kapura- 
h űz ásókat s lövései sem sikerültek, 
pedig labdát kapott eleget. A  má
sodik félidőben nagyot javult a tel
jesítménye, ebben a játékrészben 
rengeteg jó támadást indított el, 
vagy folytatott jól. Jól jött volna 
azonban tőle egy pár olyan lövés, 
aminőt a 6:0-ás Gradjanski meccsen 
láttunk tőle. •

Hátul
T átra i

látta el íegmegbízhatóbban a sze
repkörét. A  Rapid jobbszéisöje igen 
keveset tudott elfutni mellette s ha 
el is futott, Tátrai rendesen be 
tudta fogni. Rúgásaival és fejesei
vel sem volt különösebb baj. Oly
kor-olykor azonban ő is zavarba 
jött. Ebben azonban ludas Nagy II. 
is...

Csikós
nem volt nagy a Ferencváros kapu
jában. Valahogy bizonytalanul indult 
el a labdákra, labdafogá~án is némi 
bizonytalanság látszott. 3>az. h-gy 
az ilyen síkos talajon nem könnyű 
ratolni és elrugaszkodni s igaz az 
is, hogy a góloknál a ferencvárosi 
védők nagvjáéól már befejezett hely
zet elé áldották kanusukat, érzl- 
sünk szerint azonban a „nagy” 
Csikós máskép védett volna.

Polgár
a játékidő legnagyobb részében nem 
játszott rosszul. H">gy Binder bizo
nyos fokig kedvetlenül mozgott,

abban talán Polgár kullancskodásá- 
nak is része van, ezúttal azonban 
olyan súlyos hibákat vétett Falgái, 
aminőket ebben a szerepkörben nem 
szabad véteni. Binder elé merész
kedett nem is egyszer a félvonalon 
túl, Binder megkapta a labdát, 
akadálytalanul futhatott vele kapura 
s szerencséről beszé'hetünk, hogy 
Binder „csak” két gólt rúgott — 
Polgár hibájából.

Sáron n i.
töl láttunk remek dolgokat, lelkesen 
küzdött és dobta előre a csatáro
kat, fejeseivel, technikájával ezúttal 
is tündökölt, de az összekötőjére 
való vigyázást elhanyagolta. Kissnek 
kellett volna távenni' tőle az össze
kötő sem'égésit tűének a szerepét, 
amikor Sárosi I I I . előre ment, 
csakhogy ez szinte lehetetlen dolog 
olyankor, amikor a csapat támadás
ban van és Kiss még előbb van. 
mint a kis Sárosi. Kár, hogy a 
magyar labdarúgásnak ez a nagy 
értéke sehogyan sem hajlandó ját
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szani azt a szerepet, amelyben sok
kal értékesebbet nyújthatna, mint 
ebben az össze-visaza kalandozó sze
repben.

Nagy II.

jobban vigyázott összekötőjére, az ö 
teljesítményébe más hibák csú ztak 
be: rengeteget cselezett, fölényes
kedett, lelassította a támadásokat 
és a végén rendesen rontott. Csak a 
második félidőkén voltak jő mozza
natai.

Sárosi dr
vegyes érzelmeket ke'tett Az első 
félidőben holtbiztos helyzeteket 
hagyott ki. Hogy hogyan csinálta ezt. 
az rejtély. Ha a ferencvárosi közép
csatár nem hagyja ki ezeket a hely-
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zcteket, akkor már az első félidőben 
fölényesen vezethetett volna a 
Ferencváros. Szünet urán kissé fel
javult Sárosi dr. Két gólja szép, 
csatárteljesítmény. Egész máskép 
festett vo’na azonban a játéka, ha 
egy k'csit bátrabb, határozottabb 
és keményebb lett volna.

Szoyka dr
nincs formában. Ijesztően fordult, 
rúgásai rendre rosszul sikerültek, 
Pesser úgy élt mellette, ahogyan 
akart. A  második félidőben is elemi , 
hibákat vétett, pedig akkor már 
nem Is kellett félnie Pessertől.

Kiss
megérdemelten kapott füttyöt a kő- 
zönségtől. Megint túteágba vitte a 
pepecselést, a forgolódást, a hátra
felé való passzolgatást. Rengeteg 
rossz passza volt. Bizonyos, hogy «  
is formája mélypontján van. Á  fő-



A-Rapiddal nem lehet 
kukoricázni

A  Rapid nagy átütő erővel ren
delkezik és a bécsiek a Ferencvá
ros legkisebb hibájára is rácsaptak 
és kihasználták azt. Csak a vé
delme nsm üti meg azt a mértéket, 
amelyet a modern labdarúgó tizen
egy e i szemben támasztunk, mert 
bizony a Ferencváros csatársora 
megfelelő lövöcsatárral és jó erőn
létben lévő társakkal bizony alapo
san, kamatostul visszaadhatta, volna 
a bécsi kölcsönt,

A  bécsi csapat legjobb része a fe
dezetsora, amelyben a bécsi ,,med
ve" Hofstatter, a csapat középfe
dezte óriási teljesítményt nyújtott. 
Különösen a védekezésre vetett 
nagy súlyt. Utána Wagner I. kö
vetkezik, majd Skoumolt kell di
csérnünk.

A  csatársorban a két összekötő 
vitte a  vezető szerepet. Ka Imrék 
végig örökmozgó, elöl-hátul dolgozó 
összekötő volt. Dvoracsek a máso
dik félidőben kissé visszaesett, de 
az elsőben remek dolgokat mutatott 
be. Kinder csak akkor élt, amikor 
Polgár már elvesztette a fejét, mert 
bizony addig semmit sem láttunk a 
hírneves bécsi középcsatártól. A  két 
gólja azután a nagyrutinú és jól- 
lövö középcsatárt mutatta be.

A  két szélső közül Pesser volt a 
jobbik, de fegyelmezetlensége sokat 
rontott teljesítményén. F itz  játéka 
nem volt túlságosan meggyőző.

A  védelemben Raf t l  bravúrokat 
is csinált. Wagner 71. volt a jobbik 
védő, a szünet után azonban Sper- 
ner is javított osztályzatán.

Rubint játékvezetőnek 
igen nehéz dolga volt. Nehéz meg
ítélni ilyen csúszós talajon a sza
bályos és szabálytalan játék határ- 
mesgyéjét. Általában csak a feltűnő 
szabálytalanságot büntette, ilyen 
volt például "az az eset, amikor 
11-est ítélt a Rapid ellen. Ebben a 
dancsban valóban nem lehetett sze
repe a csúszós talajnak. Tárgyila
gosságához nem férhet kétség. 
Pesser kiállítása vitán felül jogos 
volt. Néhány hibájában, amelyek 
azonban nem voltak sorsdöntők -— 
partjelzői is részesek.

i»ői»r ___
Horváth hatalmas javulással

szökött a diszkoszvetők élére
A z  1940. é v  l e g j o b b  e r e d m é n y e i

30.

Diszkoszvetőnek átlaga szinte 
hajszálnyira ugyanaz, mint az el
múlt évben, ezt azonban —- bár
mily ellentmondásként hangozzék is 
—  nagy javulás jeleként könyveljük 
el. Ezért szinte megelégedés
sel állapítjuk meg, hogy az első öt 
átlaga a tavalyi 47,22-röl 47.2S.0-ra, 
az első tízé 45.54-röl 45.S6.9-re ja 
vult. —  Az elmúlt év legjobb ered
ményei (zárójelben a tavalyiak):

1 í :-/(,>-/v c! f.s
50.61 Horváth Vilmos RiMA V A fi (16.54) 
49.52 ICulHzy Jenő BBTF, (49.50)
4S.23 Remi ez József MOsSE (42.42)
42.90 Madaráéi! Endre BSzKRT (46.6® 
45.82 Xémclli Imre MAC (42.08)
43.62 Darányi József dr MAC (42.77)
43.50 Kernele Dezső Testvériség (41.95)
43.50 b it József PÁC (43.30)
43.32 .Józsii Dezső «!;• PEAO <48.92)
48.07 Rábai Emil BŰTR (42 00)
42.90 Beillő Adóm clr PEAC (43.82)
42.SÍ Lőrincz Ferenc MoGAXO (—)
42.42 Iteigzky Béla BSzKIiT (46.22)
12.41 Németh Ernő BSzKRT
41 .SS Kelemen Imre TFSC 
41.85 Kelemen István Haladás 
41.25 Donog-rin István TITE 
41.11 Ueck Béla Sz. MÁV 
41.10 Pál Gábor PEAC 
40.96 Gyűrök Zoltán TFSC 
40.84 Kiás János BBTF 
40.66 Biiicsy Sándor KEAC 
40.28 Bertal-an György MA <1 
33.9.3 Varró Joz-ef T&stvérisésr 
39.76 Kodó Aíihálv GytiAC 
39.40 Bácsalmási Péter rlr BEAC 
39.38 Knkbely Gyula ARAK 
38.65 Szilágyi Tibor D [IA ('
38.5.5 Cse.il cy Viktor PEAO 
38.50 Pollók Gyula KISOK—Bp,

A  lista élére megérdemelten ke
rült a nagy javulást hozó Horváth 
Vilmos. Igaz, hogy találkozásaik al
kalmával K ulit zy többször győzte 
le H orvátliot, mint Horváth a régi 
bajnokot, de Horváth éppen a baj
nokságban és éppen ezzel a nagy 
dobásával győzte le Kulitzyt. H or
váth nagy tehetségét és példás szor
galmát egyaránt dicséret illeti. Nem

szabad elfelejtenünk, hogy hosszú 
szünet után alig másfél éve dolgo
zik rendszeresen. Ha valami közbe 
nem jön, 1941-ben már a világcsú
csot kell ostromolnia.

De ebben a harcban nem lesz 
egyedül. Kulitzy  Jenő az egész év 
folyamán ott járt az 50 méter hatá
rán. Csak a zavartalan edzés és ver
senyzés hiányzott neki, hogy az 50 
métert el is érje. Horváth-tal nagy 
csatákat fog- még vívni!

Ám az még nem biztos, hogy 
küzdelmük párharc marad, amelybe 
más nem szól bele. Remecs József 
az év második felében lelkes és ki 
tartó munkával egyre közelebb fér 
között régi csúcsformájához. Feltett 
szándéka, hogy átdolgozza a telet 
és eléri még régi nagyságát. Kora 
miatt nyugodtan remélheti. Hármuk
hoz csatlakozik majd Jóssá dr, aki 
1939-es 48.92-es eredménye után 5 
és fél méterrel kisebb eredménnyel 
szerénykedik az idei rangsorban. 
Nem ő az oka, hogy egész évben 
alig egy-két versenyen tudott in
dulni, akkor is számottevő edzés 
nélkül.

Hasonló okok játszanak közre 
Reiszky, Pét hő dr, Darányi dr, Ma
darász gyengébb eredményeinél is, 
részben ezért, részben átigazolása 
miatt teljesen hiányzik a tavaly 
43.13-at dobó Eólai cs a 41-en fe
lüli soproni Buda.

A fiatalok közül a MAC-ista Né
meth, a pécsi Pál, váratlan vissza
esése ellenére a TF-ista Győrök 
bírja a fent felsoroltakon kívül bi
zalmunkat. Sajnos, az ifjúsági gár
dában senki sincsen, aki kirobbanó 
tehetséget árulna el. Az egyetlen 
ifjúsági, aki a 30 legjobb közé be
jutott, a budapesti fcísőmezőgazda- 
sági iskola Pollák  nevű tanulója.

Aligha tévedünk, ha a diszkoszvető 
utánpótlás hiányának egyik okát a 
pályák egyébként csak dicsérhető 
füvesítésében keressük. Nem is az 
a hiba, hogy füvesítenek, hanem az, 
hogy ezen a címen k itiltják a dobó
kat a pályákról. Nem akarunk a 
külföldi példákra hivatkozni, de itt 
van a MAC-pálya. Annak a gyepét 
sem teszi tönkre a sok diszkosz- és 
gerelyvetés, pedig más egyesületek 
dobói is odajárnak edzeni. Nem 
mondjuk, a súlylökés és kalapács- 
vetés valóban nehezen gyógyuló se
beket ejt a gyeppályákon, de a 
diszkoszvetés és gerelyvetés eltiltá
sának kizárólag kényelmi okai i'an- 
nak. Reméljük, hogy ezt a pálya
tulajdonos egyesületek is belátják, 
vagy pedig lesz majd fórum, amely 
beláttatja velük.

Eddigi lei;.iobl) iragyar eredmények
:4).7.3 Bemer/ Jó,vet RÁC 1932.
50.61 Horváth Vilmos DiMAVAG BMC,
49.60 K tilttzy Jenő BBTE 1938.
48.92 Jóasa Dezső dr PEAC 1939.
48.86 Donorán Jslván MAC 19.84.
48.75 Madaras* Endre BSzKRT 1937.
4SJB Marcalit* Kálmán BTC 1931.
41.57 Egri Kálmán MAC 1928.
46.86 Toldi Kandim FTC 1913 
46.22 n&isíky Béla BSz.KRT' 1939.
45.54 Újlaki R«raő TAC 1911.
45.19 Bácsalmási Pé*er TFSC 1931.
45.28 Ambrózy Károly BEAO 1920.
44.97 Darányi József M \C 1930.
44.95 Remete Dezső TJTE 11639.
44.73 Berfalaí, György MAC 1938.
44.66 Túlit Pál Sz. MA V 1931.
44.60 Kertész Ferenc GvnAC 1938.
44.42 Acél István BBTF 1931.
44.20 Horváth István MAC 1933.
43.98 Rábai Emit BBTF 19.87.
43.96 Bácsalmási Antal BEAC 1929.
4.3.93 Ose.itey Ea.ios dr BEAC 1920. '
48.82 Pető Ádám dr PEAC 1 9 3 9 .
43.82 Németh Imre MAC 1940.
43.75 Vártra Flórián GyAO 1934.
43.7:1 Dekrr’I János BEAC 1 9 .3 4 .
43.70 Biacsy Sándor S/VSE 19S7.
43.59 Rózsa László MAIK! 1935.
43.50 Győrök Zol Ián ív I SO K 19 3 8
43.50 Sík József PÁC 1910.

«I a  is ea ái r  k ö z e p é ig  
s z a b a d s a g o t  k a p 
t a k  a  W M F C  
játékosai

A  csepeli NB-csapat az őszi szép 
szereplésére az Erdély Kupa döntőjé
be való jutásával tette fel a koronát. 
A  Kispest és az Elektromos le
győzése, valamint a Nagybányán elért 
döntetlen igazán elismerésremáltó 
teljesítmény! Ezután a szép sorozat 
után most a jól megérdemelt téli 
pihenőre tértek a játékosok.

! Január közepéig szabadságoltuk 
a fiúkat —  újságolta Eenes” Ernő 
intéző. —  Akkor megkezdjük a torna. 
termi edzéseket, de amint csak 
lehet, a- szabadba is Kimegyünk, 
m ert február g-ére már formába, 
szeretnénk hozni a csapatot. Akkor 
lesz ugyanis az eddigiek szerint az 
Erdély Kupa első döntömérkősése <* 
Ferencváros ellen. E rre  pedig kellő
képpen fel akarunk készülni, hogy ne 
valljunk szégyent. ..

Garas Lajo3 igazgató, az egyesület 
ügyvezető elnöke érdekes dolgot 
említ.

—  A. szurkolók közül nagyon 
sokan, de még a vezetők közül is egy 
páran nehezményezték, hogy a csa
pat benevezett az Erdély Kupára —  
mondotta. —  Hangoztatták, hogy 
inkább pihentetni kellene télen a 
játékosokat, m int ahogyan az Újpest 
és a Gamma teszi. M i azonban első
sorban azt tartottuk szem elölt, 
hogy szereplésünkkel az erdélyi 
csapatokon fogunk segíteni, m ivel 
igen nagy szurkolótábor áll m ögöt
tünk. Ezért elindultunk a kupában. 
Azt azonban sohasem hangoztattuk, 
mini egyik-másik csapat, hogy ,,as 
Erdély Kupéit, nekünk írták k i” . De 
gondoltuk, ha m ár elindultunk, 
akkor bizony rákapcsolunk teljes 
„gőzzel”. Hála Istennek sikerült el
jutnunk a döntőig, reméljük, hogy 
ott jobb eredményt fogunk elérni a 
Ferencváros ellen, m int a bajnoki 
mérkőzés,;n . ..

Hja, Csepelen nem tudják egy
hamar elfelejteni a Fradi elleni 
2:C-ot. . .

PriUeud ki, TcacU!

A Rapid tárgyalásokat 
kezdett a Gradjanskl- 
val, hogy tavasszal 
játszákleakét Rapid- 
Gradjanski mérkő
zést

_A Rapid tárgyalásokat kezdett a 
zágrábi Gradjanskival. A  tárgyalás 
célja: halásszák tavaszra a Bajno
kok Tornája keretében lejátszandó 
két Rapid—Gradjanski mérkőzést. 
A  Rapid azzal indokolja kérését, 
hogy a műsora túlzsúfolt és január 
hóban nem áll módjában kiállni a 
jugoszláv bajnok ellen.

Ha a Gradjanski hozzájárul a Ra
pid kéréséhez, akkor a Budapesten 
lejátszott második Ferencváros—- 
Rapid mérkőzés után így merevedik 
meg* egy időre

a Bajnokok Tornájának állása:
1. Ferencváros 4 2 — 2 12:12 4
2. Rapid (Bécsi 2 1 — 1 9: 5 2
3. Gradjanski 2 1 — 1 3: 7 2

Mit mond Rubint?
Rubint Lajos, a mérkőzés játék

vezetője ezt mondja:
A mérkőzés előtt külön figyel- 

meztettem a Rapid igazgatóját, 
hogy a pályán nem fogok eltűrni 
semmiféle tiszteletlen kézmozdula
tot, ráncigálást, vagy más fegyel- 
metlen mozdulatokat. Megmondtam, 
hogy ezt a magyar pályákról már 
kiküszöbölt ük s azért sem engedhet
jük meg a külföldieknek sem, mert 
m it szólnak akkor a magyar játéko
sok, ha látják, hogy a külföldiek
nek joguk van sportszerűtlenül és 
tiszteletlenül viselkedni. Megkértem  
«  Rapid igazgatóját, hogy ezt kö
zölje a játékosokkal. Megígérte, 
hogy meg fogja  nekik mondani. 
Pessert ki kellett állítanom, de 
■mondhatom, az első félidőben Bin- 
der is közel állt ahhoz, hogy lekiild- 
jem  a pályáról. Anti a.. Pcsser-esetet 
megelőző lest illeti, meg kell je 
gyeznem, hogy én nem az összekötő 
lesáUását fújtam  le, mert ö valóban 
nem is volt lesen, hanem hátulról 
ugrott ki, A labda elrúgása pillana
tában azonban Pesser volt lesen. Az 
már balszerencse, hogy a labda 
abban a játékosban akadt meg, aki 
nem volt lesen.

6:1 és 4.3
—  Csütörtökön a Rapid szerencsé

sebben osztotta el azt a hét gólt.

Zöld Ferenctöl hallottuk a lelátón: 
| —  Hát fáradt a Fradi! A lig  bírja
\ megrakni azt a Rapidot, amely ettől 
a gyenge Fraditól gólt. kapott Becs
ben. Tessék pihenni! Tessék a tél 
alatt valam i más sportágat űzni, 
üdülésül.

‘— Sárosi Béla. például legyen sí- 
ugró. ó  úgyis szeret a levegőbe he
lyezkedni.

—  Csikós játssza el filmen a 
m egfagyott gyermeket, aki belefagy 
a kapuba s emiatt nem tud kifutni.

—- Kiss Gyuszi lenne a legkitű
nőbb pittg-pongozók egyike,

—*- Szoykándk a gyorskorcsolyá
zás különben megfelelne, de, sajnos, 
ott sokat leéli fordulni.

—  P o lgá r birkózhatna a télen.
-~t Kalocsai dr-nak nagyon fe 

küdne a műlesiklás. A legravaszabb 
cselekkel kanyaroghatna a kapuk 
között.

—  Én is áttérek más sportágra. 
Strandolni fogok a római parton. 
Hátha lehűlök abból a mérgemből, 
hogy hogy lehetett azt a mélák 
nagy B indert annyiszor elengedni

„ M a jd  fo g ja  a B é la “  —  
„ M a jd  fo g ja  a G y u s z i

Ember Jóskával a Fradi- 
meccsen

Az. üllői-űtra menet Ember Jós 
kával, a Budai „11“ hajdani közép
csatárával találkoztunk, ö Is a 
meccsre tartott. Közben beszélget
tünk:

—  Vájjon  sikerülni fog-e a F ra 
dinak a visszavágás? —  tűnődött
Ember. —  N em  is akartam elhinni, 
amikor meghallottam, hogy a Fradi 
6 :l-re  k ikapott Becsben. Láttam  a 
Fradi- G r adjanskit. Azután a já 
ték után azt hittem, hogy ma nem 
lehet találni Európában csapatot, 
amely a F ra d it meg tudná verni.

I —  Iga z  —  mondotta később - , 
hogy \)it is voltak hibák. Nem ér
tem, hogy a kis Sárosit m iért nem 
lehet, ráá llítan i arra az összekötőre. 
Láttam  például, .hogy Zsivkovics 
rendesen úgy indította el a táma
dásokat, ahogyan akarta. Gondol
junk csak arra az esetre, amikor 
a szabadon hagyott Zsivkovics m e
redek labdával küldte előre a szin
tén szabadon hagyott Lesniket. 
A rra  a gó lra  már előleget lehetett 
volna fe lvenni a bankban, —  mint 
mondani szokás. Ezer szerencse 
volt, hogy kapufára ment a lövés. 
Én attól ta rtok , hogy a Ferencvá
ros egyszer nagyon ráfizet erre a 
felemás-fedezet játékára. A Grad
janski elleni meccsen is az volt a 
helyzet, hogy sem Párost Béla, sem 
Kiss nem fog ta  Zsivkovicsot. Sá
rosi Béla biztosan azt mondta ma

gában: „Majd fog ja  a Gyuszi." 
Kiss Gyuszi pedig így gondolko
dott: „Majd fog ja  a Béla." Termé
szetes, hogy az ellenfél hamarosan 
észreveszi ezt a rést a Fradi rend
szerében és mindent, odajátszik. Ez  
lehetett az egyik baj Eécsben is.

Kíváncsi vagyok, vájjon ma m it lá
tok.

A  mérkőzés után is összeakad
tunk egy percre Ember Jóskával. 
Legyintett a kezével és mondta:

—  A bécsi „káron" s-im okult a 
Ferencváros...

Ő S Z I  P I L L A N A T K É P

7. Elektromos
27 játékost szerepeltetett, holott Boldizsár, Pákozdi 
Unod/, Pázmándy és Marosi minden mérkőzésen 
játszott

15 c s a t á r  a z E I e k t r o m o s b a n !
H íj L csapat adataiL ismer lat lük eddig. 

Ha azl réz/ük. hogy :j hat. már iamer- 
tcteit csapat hány játékost szerepeltetett 
íi?. esszéi, akkor u kép a következő:

1 . Szolnok 2#
2 4. Újpest. Szeded, WMFC is
5. Ferencváros íg
f. p ím a v a g  n

A hetediknek befutott Elektromos még 
a Szolnokot is lepipálja. Az Elek l romos 
ugyani« 21 játékost, tehát csaknem két 
csapatra való játékost vonultatott l'el. 
Érdekes, hogy ennek ellenére mé&is ta
lálni öt olyan játékost, aki minden mér
kőzései játszott. Majdnem mind védőjá
tékos: Boldizsár, Pákozdi, Onódy. Páz-
n.áudi os Marosi. (Marosiból később csa
tár lett.)

láz azt jelenti, hogy az Fíekíromosban 
ti csatársorral volt sok baj. Bizony jó 
né hányán szerepeltek: az Etek (romos csa
társorában. Nézzük csak, hogy kik azok,

akik a castársorban is játszottak: 1 Ma- 
rosl 2. Huszár, 3. Kállai. 4. Szendrődi. 
w -l'iekí f S í 11’ -6- Pálinkás, 7. (i. Tóth. 8. 
f u«  9. Martonos, 10. Zlonszki, 1 1 . 
Juhász, 12. Rozsai!, 13. Törös, 14. I^ovas. 
bt. lluza.Ni. llarom csatársor telne ki o Iá 
játékosból.

Sokai? kereste az Elektromos az igrazi 
csapatai, de az idény második felére metr- 
tatalla. Eleinte; nagyon változó sikerrel 
szerepelt az E.ekiromos. dc azután jött 
a hajra s abban az Elektromos nem szen
vedett vereséget. Egymásután négy "vő- 
zeanet aratóit, az utolsó mérkőzésén pe- 
di2\ kiLt Csepelen, döntetlent ért el.

Alább ismertetjük az Elektromos őszi 
adatait. Kimutatásunk szemléltetően mii- 
tatja, hogy ki mikor és hányszor játszott 
az Elektromos csapatában, mi volt azon 
a mérkőzésen az eredmény. Ezenkívül a 
játékos neve mellett zárójelben azt is 
fel ti>L telj ük, hogy ki hány gólt rúgott.

E Boldizsár
2. Pákozdi
3. Onódy
4. Pázmándy (j>) 
ö. Marosi (6) 
ti. Kapocs!
7. Huszár (1)
8. Kállai 
íl. ívze-ndrődi

10. Fékecs I I I  (1)
11. Pálinka*
12. (4. Tóth (1)
M. Fiizi I I
14. Mar tor. o« fi)
15. Zlonszki (t)
16. Kengyel (1)
17. Juhász
18. Hoznád (3)
19. Toros (3j 
30. KovaS 
21. Búzáéi (2)
Bohu* DiMÁY AG öngóM vétett az
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Elek tromos ja vára.
m*rm

Kabala
—-  Sárosi dr kabalából hagyta ki 

az első félidőben azt a két nagy 
helyzetét.

—  hogy-hogyt
—- Bécsien is csak 2:1 volt a fé l-

K Ü L F Ö L D I 
E R E D H E M F
Boriin: SK Bratislara - llertha BSO

lei (4*0)

BIRKÓZÁS

Szegődi VSE—Orosházi MTK 4:3. Déli
kerülőt birkózó csapatbajnokság. Vezette: 
Kovács. Eredményeik: Kégsúly: Kusz Sz 
íTvuz Jánosi O elten. Pehelysúly: Tamás 
Sz győz Ki s3 O ellen. Ivönnyvísúty: 
TIr.jdu O győz Fodor Sz ellen. Váltósuly: 
Csórja Sz győz Csapó O ellen Közép- 

I súly: Méri O győz Bokor Sz ellen. Fól- 
I nehcz.su !y: Mirth Sz győz Körösi O cUeu. 
i ISehézsúly: Molnár O győz Hegadüa Sz 
ellen. Mindéi.- mérkőzés tuisgyőzcícmmel 
végződött.

ATLÉTIKA
! CONNEKKY MEGHALT

A hiYjil'i ainerikni küaéplávfutó ar.iiaik
ide jen d oi c Raynak volt, nagy verseny
tartsa, lörskolai bajnokságot is nyert a 

I egyetem színeiben. Conuelly
í y ’ .,ero.s vdlf. A  temetési szer tart ást Cni- 
i bili ti6zteietcts végezte. Két évtizeddel 

ezelőtt sok versenyben küzdöttek egymás
sal.

PÁN AM ERIKAI JÁTÉKOK
megrendezése- mellétt indítottak akciót na 
Egyesült Államokban. Egyesek azt sze
retnék hogy az 1942-ro Bucno* Ayresbe 
fi-nuijgyis kiírt déiamerikai bajnokságokat 
bővítenék ki úgy, hogy azon agész Áir.e- 
rika^ atlétái résztvegvene-k, mások viszont 

; u központibb fekvésű Havanábau (Kuba) 
j szeretnék megrendezTJ a* egész Amerika 
! atlétáit egybegyiijtő nagy versenyt. Az 
ér>|ek között felhozzák, hogy Európa 
miiMen bizo-nnyal megrendezi ,1042-ben az 
Európa-bajnokságokat és ha Európában 
bitk-ö Ioöz, az Egycfiült Á11 a ni ok Ha k i.s 
alaposat. fel kell készülnie az 1914 c*« 
olimpiáin.

JÉG

Az FTC korongcsapata 
Marosvásárhelyen

Az PTC Erdélyben portyázó ko
rongcsapata szombaton és vasárnap 
Marosvásárhelyen játszott. Első na- 
P°n győzött, a másodikon döntet
lent ért el.

Szom baton

FTC — M S E  utánpótlás 5:4 
(2:0, 2:1, 1:3)

Nehezen győzött az FTC. Gól
ütő: Tele (3), Bíró, Pálfalvi, illetve 
Incze III. (3 ), Toganel.

Vasárnap

FTC — M S E  2:2 (0:0, 1:1, i :i )  
F T C : Kneisel Háray, Sennyel 

I —  Biró, Tele, Gergely, csere: Dö- 
böri, Pálfalvi, Bartos.

M S E : Veres —  i n'c20 váncsa
— Incze II., Kocsi, Veres II., csere: 
Kulcsár, Incze III., Kerekes.

Végig gyorsiramú, szép mérkő
zés. Az FTC nehezen tudta küiar- 
colni a döntetlent és csak a mérkő- 
ff?.. utolsó percében egyenlített. 
Gólütő: Tele és Biró, Illetve Veres 

| u - ös Incze III.
----------- — < ♦ > - ------------

l ö s
1 „.I ™! , - i -  rsn»»ala vcndéjr«)erepelt ns
Tót na,' & 08b.«n , *  “  WIÍV ellen 3:0'•(. g.ü, 0:0) aranyban győzőit.

K0R0 \G M(:R K0Zf:S SZOMBATHELYEN
j f ,Sil?ir1’ rí mo.,! ,r.ei Slmn«*iiim «:S 0:0.

I '• BarateajroB mérkőzés. Vesette: 
uombá*. Gnliiio; Marosi (3), Dön.vei I [
vH'AtV1<tvÍ ^ c1cR!-: í ,!r<vb Ecliter (2). .Tő: 
é- T ó ta !0P'’ JD" rnyíí Jr- illetve Bckler
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Sternberg

Csupa izgalom a jég,
a „gyorsosok" többsége még tegnap sem
indult el

A, saüjégen Igazi „vasárnapi” a 
hangulat. Dél van. Ebédidő. A  pályá
ról sűrű •crokban megy haza a 
kipirult, éhes, tarka sereg. 
A  „kulisszák” mögött azonban válá
séi fojtott, megmagyarázhatatlan 
:|zgalom uralkodik. Az étteremben 
minden asztal foglalt. Csendesen 
ebédelnek. Legtöbbnyire versenyzők 
Gyorskorcsolyázók, korongozók és 
műkorcsolyázók. A  csendet a „gyor- 
cosok’’ asztala töri meg:

—  Mégis m it képzelnek —  mondja 
Jjadányi Ernő. —  Sem kiírás, sem 
edzés és menjünk versenyezni? Nem  
vagyunk mi már taknyos gyerekek...

—  Ennek a kijelentésnek az «  
meséje —  fordul hozzánk az egyik 
feenfentes — , hogy «  Rendülő” 
urakat felmentették. Legalábbis 
látszólagosan. . .  Ez annyit jelent, 
hogy már a ma délutáni versenyen is 
elindulhatnak. A m últ vasárnapi 
„sztrá jkért”  azonban később kiszá
llandó büntetést fognak kapni.

A  pályát közben előkészítik a 
gyorsversenyre. A  rendezőség bízik 
abban, hogy a magukról megfeled
kezett gyorskorcsolyázók észhez tér
nek. De ha ez nem következnék be, 
akkor Sem jönnek zavarba, mert 
.í; k a i és Kiss Árkád nincs a zen- 
dülök között. Azonkívül kezdő és nőj 
verseny is lesz!

Fél 3-kor ed is kezdődik a verseny. 
Tizenhat éven aluli kezdő gyerekek 
futnak. A  gyorskorcsolyázók kitőöut- 
nak a pálya szilére és ízlé te1 en/ meg
jegyzésekkel zavarják a versenyt. 
Különösen Levitzky  Károly dr-t, aki

R srm<?o is  pezsqő^P^
Crémanf Ro

Transylvanía 
Batthyány Brul-

pedig a EKE gyorskorcsolya szak
osztályának a lelke. Nélküle vala
hogyan el sem tudnánk képzelni a 
inüjégen gyorskorcsolya versenyt.

— Legszívesebben hátat fordítanék 
az egésznek —  mondja Levitzky dr 
szomorúan. —  A z  egyesület azonban 
ragaszkodik hozzám. Hát ezt érde
meltem én ezektől a fiú k tó l? —  teszi 
később hozzá lemondóan.

A  verseny közben tovább folyik. 
A  csepeli WMTK-futók, annak elle
nére hogy csak az idén kezdtek 
versenyezni —  szépen mennek.

Most kerül sor a 3000 méteres 
főversenyre. Csak ketten indulnak. 
Bácskai és Kiss Árkád. Az első kör
ben már felzúg a „zendulók kara.

—  Pé-ter-Les-lle... Pé-ter-Les-lie!
—  kiáltják ütemesen az előttük el
futó Bácskai felé.

A  versenyt Bácskai nyerte s ami
kor odakorcsolyázott a rendezői 
asztalhoz, megkérdeztük tőle:

—  M it jelent az a „Péter Lesliet , 
am it maga felé kiabáltak T

—  Egy norvég versenyző —  
mondja Bácskai sápadtan.

A  jelentőségét csak hosszas un
szolásunkra mondja el. Ez a törté
net azonban már nem tűr nyomda- 
festéket. Becsületsértés minden 
egyes mondata s Bácskai szerint 
illetékes helyen még lesz folytatása!

Mások még cifrább dolgokat me
sélnek. A  Ladányi- és Hídvégiig- 
„szárny" még a korongozókat Is a 
BKE ellen hangolja.

__ Nem értem ezeket a gyors-
korcsolyázókat —  mondta Ooszleth. 
a BKE korongcsapatának hátvédje.
—  Tudásban olyan kicsik, hogy az 
ember alig veszi észre őket, a »e.ú* 
többjüket pedig nem is ismerjük és 
mégis olyan nagy a hangjuk, mintha 
legalább is valamennyien világbaj
nokok lennének!...

—  A ki tud, az csendes és szerény
—  magyarázta meg neki Hűvös 
Tstván.

A  nők nem jelentek meg a rajt
nál.

—  A hideg szél úgy látszik el- 
fu jta  őket —  jegyezte meg Sógor 
rezignáltam

Becsukta a versenyóráját s ment 
az Öltözőbe melegedni.

A  verseny egyébként így zajlott 
le:

3000 méter főverseny: 1. Bácskai 
6:00.3, 2. Kiss A. 6:10.3.

1000 méter kezdő, 16 éven aluliak 
‘részére: 1. Szabó P. 2:22.9, 2.
Lleszkovszky 2:24, 3. Zlegler 2:25.4. 
Indult még Pajor, de rosszul váltott.

1000 méter, 16— 18 évesek részé- 
i. Kilián 2:30, 2. Maja 2:16.

1000 méter, 18 éven felüliek ré 

s z é r e 1. Brecher 2:02.4, 2. Nádas 
2:04.1, 3. Saáry 2:04.2, 4. Gulyás 
2:24.7. Itt futott még Szabó G. is, de 
l:57.7-es ideje nem számít be a 
versenybe, mert már haladó.

Barc%a-Rotter Béta dr, volt jeles páros 
műkorcsolyázó hölgy hiányában ismét 
visszatért az egyéni mű korcsoly ázásra. 
A __ magyar mukorcsolyázóbajnokiságban 
már h dúlni fog. Vele háromra emelke
dett a férfi műkorcsolyázók száma.

A BKE jégkorongcsapata január 1-én 
reggel indul Kolozsvárra, hogy a kincséé 
városban is bemutathassa tudását.

A Három város versenyére készülő Bu
dapest jégkorong válogatott vasárnap 
nagy edzést tartott. Feltűnt, hogy az 
első csatársorként szerepló BBTE csatár
sora meni.yi.re gól képtelen. Az edzésen 
minden játékos részt vett, Jeney kivéte
lével. Jeney a BBTE elleni jégkorong- 
bajnoki mérkőzésen a karján megsérült 
és karja még most is eresen daeradt. A 
küzdelmekben való résztvétele valószínűt
len..

Az ifjú Levitzky Károly gyorskorcso

lyázó emlékversenyt január 6-án, hétfőn 
rendezik meg. A vers'ny három távon 
kerül lebonyolításra. Röggel 8 órakor 
tartják az 5000 m-es versenyt, iélután 
fél 3 órai kezdettel pedig az 500 és 1500 
métf»est.

A Három város versenyével kapcso
latban a BKE ifjúsági és felnőtt mű- 
korcsolyázó versei.yt is rendez a fiata
lok részére. A versenyszámokat közvet
lenül a nemzetközi verseny előtt fogiák 
lefutni.

A MOKSz kijelölte a magyar verseny
zőket, is a Három város versenyére. 
Eszeriit a magyar színeket Kállav Kris
tóf magyar bajnok. Király Ede Bolond 
Györgyi és Saáry Éva fogja képviselni. 
A magyar bajnoknak nagyon jól kell 
maid a gyakorlatait végeznie, hogy az 
elsők között legyen, mert, mint hir ik, 
a külföldiek igen jók. A hölgy ok az első-; 
ség kérdésébe nem szólhatnak bele, mert 
a bécsi Musilek és Nicrnberger _ indulá
sával ez a kérdés már elintéződ >tt. A 
két bécsi lány olyan remek formában 
var.. hogy szinte verhetetlen. Mégis 
bízunk a leendő magyar bajnoknőben, 
hogy legalább a harmadik helyet a buda
pesti színeknek fogja megszerezni.

Korong-remények, A Három város küz
delmekkel kapcsolatban kérdést intéz
tünk Lator Géza dr-hoz. a magyar jég
korongcsapat kapitányához, hogy mit 
vár a válogatott mérkőzéstől. Lator dr a 
következőket mondotta: — Igen nehé-
a mérkőzésekre jósolni, mert a külföl
diek erőviszonyait nem nagyon ismerem. 
Ennek ellenére, lia a tavalyi formákat 
ve-szem figyelembe, derűlátónak kell len
nem. A Berlin színeit képviselő Rot- 
Welss ellen biztos gyű®c!cra reményében 
kell indulnm k. A bécsi válogatót t le 
győzését már nern veszem biztosra, de 
mégis van iá remény, hogy legalább 
döntetlent elérünk ellenük és  ̂ ez már 
talán elég lesz a végső győzelemhez. 
Most még két edzést tartok a csapattal. 
A csapat összeállítása ezeken az edzé 
sok-en fog véglegesen eldőkr-i. A  fiúkon 
múlik minden.

TORNA

Bognár István, a KOTESz főtitkára:
A visszacsatolt erdélyi rész 
a magyar tornasport arany
bányája lehetne!

Bognár István, a MOTESz főtit
kára most tért vissza a visszacsa
tolt keleti és erdélyi részeken tett 
„fölfedező" és szervező körútjáról. 
Tapasztalatairól a következőket 
mondotta munkatársunknak:

Mi a helyzet Kolozs
várott ?

—  A  kolozsvári magyar-olasz be
mutató után indultam erdélyi kör
utazásomra. Kolozsvárott pillanat
nyilag három egyesület foglalkozik  
tornával. A  KKASE, a K. Bástya 
és a KMSC. Legeredményesebb kö
zöttük a KKASE, amely már a ro
mán uralom alatt is élénk tevékeny
séget fejtett ki. Schuster Viktor, 
Platsintár Endre és Platsintár Lu
kács, valamint Andrássy Gyula lel
kes, odaadó munkájának hála, az 
egyesület hamarosan szép szerepet 
játszhat tornasportunkban. Nekik 
csak az edzőhelyiségüket kellene 
egy kicsit korszerűsíteniük. A  K. 
Bástya felszerelése bizony még hiá
nyos. A  lelkesedés azonban itt is 
biztató. Az edzéseket Barta Béla 
tanár vezeti. Gelcs Ervin szakosz
tály-elnök és Horváth Mihály titkár 
személye biztosíték a jövőre. A  
KMSC tornaszakosztálya pillanat
nyilag teremhiány m iatt nem m ű
ködik. Minden remény megvan rá, 
hogy hamarosan megkapja az egye
sület a kolozsvári villamosmüvek 
korszerű tornatermét és akkor sem
mi akadálya sem lesz az eredmé
nyes munkálkodásnak. A  KAC-ban  
tornászok egyelőre nincsenek, de 
talál) hamarosan —  lesznek. L ö -  
rinczi Ferenc testnevelő tanár sze
rint a bukaresti testnevelési tanár
képző intézetben nem képezték ki a 
tanárokat a versenyszerű tornára, ez 
az oka annak, hogy Erdélyben á lta 
lában kevés a tornaszer és kevés a 
szertomász. Szeretnék az ottani ta
nárok, \ha a Testnevelési Főiskola  
a közeljövőben egy kis átképző vagy  
továbbképző tanfolyamot tartana  
a részükre tornából A  kolozsvári 
tornászélet fellendülésének és a ke
rület megszervezésének lelkes támo
gatói vannak. Vásárhelyi László dr 
helyettes polgármester és Szakács 
Lajos dr, a kolozsvári gazdasági 
élet tekintélyes egyénisége ezirány- 
ban a legmesszebbmenő támogatást 
ígérte a MOTESz-nak.

Maguk készítette 
szereken...

—  Marosvásárhelyen az M SE  to r 
nászait a legnagyobb lelkesedés je l
lemzi. Erre a lelkesedésre rávilágít 
az a tény is, hogy az egyesület egyik 
tornásza, Gedeon Zoltán —  a közel
múltban maga készített tornaszere
ket az egyesület részére! Az  edzések 
vezetését a közeljövőben Kakucs  
András, a Budapesten végzett test
nevelő tanár veszi át. Minden re
mény megvan arra is, hogy az egye
sület megkapja a felsőkereskedelmi 
tornatermét. Szászrégenben az Sz. 
T u r u l csak most alakult újjá. Régen 
élénk tornászélet folyt itt s remél
hető, hogy hamarosan Ismét erőtel
jes munka Indul meg. Gyergyószent- 
miklóson már működik az o ttan i 
egyesület tomaszakosztálya. Lukács  
Tamás dr, az ottani gimnázium 
Igazgatója a lelglelkesebb barátja a

F I A T  •  S E R V I C E
ARÉ NA- ÚT  ól  * T E L E F ON:  2 9 8 - 8 2 0
'lliegb izh íiU  * íiteSch^u * ayxhtf

A MAC fiataljai nyerték 
a Kéler-vándordífaí
Verseny, amelyben az ellenfelek 
mégsem ellenfelek

tornasportnak. Csíkszeredán tisztá
ban vannak a tornasport igazi nem
zet nevelő feladatával. Még nem fe
lejtették el, hogy a román uralom 
alatt csendőri felügyelet mellett 
folytak az edzések! Nagy  Tibor dr 
ügyvezető elnök irányításával a le
hető legnagyobb lendülettel dolgoz
nak. Sepsiszentgyörgyön egészen 
„balkáni“  állapotok uralkodnak a 
tornasport szempontjából. A  város 
remek tornatermét, a ref. kollégium 
korszerű tornatermét mozinak és 
színháznak rendezték be! A  kollé
gium tanulói télen is a szabadban 
kénytelenek a testnevelési őrát tar
tani! Pedig itt is lehetne pezsgő 
tornászéletet életre kelteni. Kézdi- 
vásárhelyen az a hiba, hogy a KSE 
régi vezetőségének egyes tagjaiban 
túltengett az üzleti hajlam. Emiatt 
azután a helybeli gimnázium igaz
gatója nem hajlandó az iskola torna
termét az egyesület tornaszakosztá
lyának rendelkezésére bocsátani. 
Reméljük azonban, hogy az új ve
zetőség iránt nagyobb lesz a bizal
ma! Székelyudvarhelyen csak rövid 
időt tölthettem, Zárug Endre titkár
ral beszéltem. Egyesületük, a Har
gita TE most szervezi ú jjá  a torna
szakosztályt. Valamikor szépszámú 
férfi és női tornászgárdával rendel
keztek.

Mit kellene tenni?
—  A  rendelkezésemre álló rövid 

idő miatt nem látogathattam el min
denhová. A  többi számbajöhető 
helyre még csak ezután fogok el
menni. Az eddig meglátogatott he
lyeken azonban mindenütt igen nagy 
lelkesedést és sportszeretet tapasz
taltam. I t t -o tt  nincs tornaterem, 
hiányos a felszerelés, szakkönyvek 
kellenének, ezen mind-mind lehetne 
segíteni. A  nehéz helyzetben levő 
egyesületek támogatására bizony 
pénz kellene'. Néhány művezető is 
szükséges lenne. Mindegyik csak 
egy-egy hónapig oktatna egy-egy 
helyen s ezzel hatalmas léptekkel 
juttatnánk előbbre az erdélyi torna
sportot. Hasznos lenne a válogatot
tak időnkénti hírverő-bemutatója, 
előadások, a készülő tornászfilm be
mutatása is. Érdemes lenne áldozni 
az erdélyi rész tornasportjára, mert 
ez a terület a magyar tornasport 
aranvbánvája lehetne!

TiSZAS I
300 m hölgy ifjúsági vegyes úszóba]-

nokság lesz ma délután a Nomzeti Sport
uszodában. A versenyt a válogatott 
hülgyúszó edzéoon rendezik meg J óm
kor. A bajnokság sorsa Albach Edit és 
Gerle Mária között dől el.

Balke 1:12.8 mp-ca idővel győzött a 100 
m mellúszásban a brémai kerületi ver
senyen.

L a m p o rt
legszebb csillárok 
a s z t a l i  l á m p á k  

V., Deák Ferenc-u. 8. 
VII., Erzsébet-körút19.
Minden qyártmftnyá r á d i ó

Vigasztalan és szomorú képet ma
tatott szombaton este a fedettusío- 
da. A  Kéler-vándordíj döntőjére 
nagyon nehezen gyülekeztek a 
fiatalok. A M AC úszói ugyan rend
ben befutottak és jókedvűen készül
tek. hogy az FTC ellen is bebizo
nyítsák felsöbbségüket, de a fra- 
disták sehogysem akartak össze
verődni. Szathmárytól hír jött, 
hogy korcsolyázás közben megsé
rült és nem tud úszni, a többiek 
azonban egyáltaláu nem jelentkez
tek. Csak Salgó jött el a döntőre, 
hogy visszavágjon Bartalisnak a 
100 m-es mellúszásban elszenve
dett vereségért.

A  döntőbe jutott másik két egye
sület „találkozóján" hasonló volt a 
helyzet: a W M TK versenyzői el
jöttek. de az UTE-ból még hír
mondó sem akadt.

Végül mégis elkezdődött a „ver
seny". A M A O  a láthatatlan FTC  
ellen, a W M T K  a távollevő U TE  
ellen. így azután az a furcsa hely
zet adódott elő. hogy a medencében 
ugyan 2— 2 versenyző tartózkodott 
és úszott az egyes számok alatt, 
ezek azonban nem egymással küz- 
dödött, hanem az FTC és az UTE  
jelen nem levő fiataljai ellen.

A  200 m gyorsúszással kezdődött 
a műsor. Váratlanul versenyen kí
vüli jelentkező akadt. (Ha inár 
azok nincsenek jelen, akiknek itt 
kellene lenniök.) Eleméri Rudi ug
rott a rajtkőre. A  négyes mezőny
ből egyedül Bagó  igyekezett együtt 
tartani Elemérivel. Ez ugyan in
kább Rudin múlott, aki a fordulók 
bán mindig bevárta klubtársát, szé
pen, kényelmesen úszott mellette. 
Eredmény: 1. Ragó MAC 2:43, 2
Csuvik MAC 2:52 (az FTC ellen) 
illetve 1. K on tor WMTK 2:53, 2
Tornyosi W M TK  2:59 (az UTE  
ellen).

A  100 m hátúszás mezőnyéhez is 
versenyen kívüli induló csatlako
zott: —  Elem éri. A  derék fiúnak 
csak annyi Ideje maradt a 200 m 
gyorsúszás után, hogy az uszoda 
másik végébe fusson a hátúszók 
rajthelyéhez. így  is fölényesen ver
te a fiatalok mezőnyét, amelyben 
egyébként a következő eredmény 
született: 1. Hesztek MAC 1:31, 2.
Keresstesy M AC 1:33, illetve: 1.
Boné WMTIC 1:38, 2. L ige ti WMTK  
1:40.

A  200 m mellúszás Elem éri nélkül 
folyt le. Itt az FTC egyetlen jelen
lévő versenyzője elindult és meg is 
nyerte a versenyt. Bartalis csak az 
első két hosszban tudott Salgó 
mellett maradni. Azután az FTC- 
ista előrement és nyert, ahogy 
akart. Eredmény: 1. Salgó FTC
3:11.2, 2. Bartalis  M AC 3:30, 3. 
Orosz MAC 3:50, 111. 1, Suba
W M TK 4:05, 2. Hős W M TK 4:20.

Utolsó számnak a 4x100 m gyors- 
váltó következett. Ebben ismét Ele
m éri volt a főszereplő. Csak azért 
nem úszott egyedül a MAC A ) vál
tója ellen, hogy Desztek és Bartalis 
is úszhasson. íg y  csak az első és 
utolsó 100-on „ seg íte tt" a B ) csa
patnak, Így |s bőven eleget arra, 
hogy az első helyet szerezzék meg. 
Eredmény: 1. M A C  A ) —  Sárdy, 
Csuvik, Ragó, Keresztessy —  4:52.2, 
111. W M TK 5:30. A  M AC Eleméri, 
Desztek, Barta lis, E lem éri csapata 
4:45 mp-et úszott.

így fejeződött be, kissé dicstele
nül, a  Kéler-vándordíjas verseny, 
amely a fiatalok fejlődését hivatott 
szolgálni és előmozdítani...

A  MAC gárdája nem nagyon 
erőlködött az ellenfél nélküli „küz
delemben". Tudnak ők sokkal job
bat Is, amit a  verseny első részének 
eredményei mutatnak. Hiszen a 
MAC-isták *— • ellenféllel versenyezve

—  ilyen eredményeket értek el né
hány" nappal korábban: 100 m
gyors: 1 Ragó 1:09, 2. Keresstesy 
1:12.8, 100 m mell: 1. Bartalis
1:22.2 (2. Salgó FTC 1:26), 3. Ba
ranyai 1:28, 400 m gyors: (1.
Szathmáry FTC 6:06), 2. Csuvik 
6:08, 3. Csalay 7:03, 3x100 m ve
gyesváltó: 1. MAC A ) (Desztek,
Bartalis, Ragó) 4:12, 2. MAC Bt 
(Láng, Baranyáy, Sárdy)  4:17.

Úgy értesülünk, hogy az FTC és 
az UTE távolmaradásának követ
kezményei lesznek. A  verseny veze
tője feljelentést tesz a MUSz-ban a 
két egyesület ellen. A  Kéler-vándor
díj védője a M A C  lett, S. W M TK. 
S. F T C . 4. U TE.

K É ZILA B D A
A F t  ŰETTPÁL Y  A KÉZILABDA BAJ
NOKSÁG VASÁRNAPI EREDMlNYEl

II. osztályú férfi
Elektromos—BTC 14:11 (7:8). Nemzet: 

Tornacsarnok. Vezette: Szabó. Góldobó:
jjüvm (7), Rákosi (5). Simon (21, illetve 
Horváth (5), Sümegi <3>, Kiss ■ (2), 
László.

KAOE—BTK 9:7 (4:5). Nemzeti Torna- 
csarnok. Vezette: Sághelyi. Gó'.dobó: 
Horváth 4, Botos 3, Fável 2, illetve Bé
res 4. Brizsák S.

I I I .  osztályú férfibajnokság 
Kistext—MTE 17:7 (6:2). Nemzet; Tor 

nacsarr.ok. Vezette; SzSUőssy. Góldobó: 
Manfreda 5, Szeder, Iván. Gerő 4—4. ÜL 
Vonéezv 3, Veozter 2. Fleissig és Ge-d, 

MAFC-MPSE 18:8 (11:1). Vezette:
Kutypa. Góldobó: Szó rád y 5, Hantz-
mann 5. Takács I I  4, Voleszky 4, illetve 
Hatos 4, Solti 3, Jászberényi.

KAOE—BSzIÁRT 19:15 (10:9). Vezette. 
Sehaffer. Gó'.dobó: Brizsák 10, Béres 5, 
Páv'el 2. Horváth 2, illetve Dobos 6. 
Mészáros 3. Kormos 3, Babik 2 és Har- 
lung.

Szöveiségi-dj
Elektromos—BTC 22:11 (8:7). Nemzeti 

Tornaesnrnok. Vezette; Puszta v. Gól
dobó; Maróthy (7), Szűcs f7), Balogh (4), 
Köháti (4). illetve Duray (5), Túrba (3), 
Pintér (2), Romvári.

Piaristák—W M TK 17:5 (6:3). Nemzeti 
Tornacsarnok. Vezette: Szabó. Góldobó: 
Márta 7, Kaczián dr 5. Réti 3, Balogh
2. illetve Novak 3, Németh 2.

BSzKRT—BTK 12:19 (6:5). Vezette;
Zsigmond. Góldobó: Jávor 7, Farkas 3, 
Jeney és Garay, illetve Buzássy á. Töl
gyesi 2, Merve!, Slachta és Árvái.

VÁC—MTE 19:15 (11:8). Vezette:
Nagyváraűi. Góldobók: Krausz 7, Schön 
7, Goldstein 3. Rosenbaum 2, illetve 
Jankovica 9. Sehaffer 2, Rác 1, Sípos, 
Simon és Grüner.

I. osztályú női
_0]ympla—Magyar Pamut 4:3 (2:1 ).

Nemzeti Tornacsarnok. Vezette: Bognár. 
Góldobó: Kaltenockcr (2). Stockhauufc, 
Widder. illetve Horváth (3).

WMTK—Ko. X I I I  5:3 (1:2). Nemzeti
Tornacsarnok. Vezette: Újvári F. Gól
dobó; Juhász 2, Deli, Kiss Edit. Vég
vári, illetve Páhány, Marosi. Fekete.

Az MPSE—GSE mérkőzésre a GSE nem 
állt ki.

I I .  osztályú nő!
standard SC—Ko. IX  5 4 (33). Nem-eti 

Tortacsarnok. Vezette: Pitrík. Góldobó: 
Szöllősy A. (21. Sziillósy 7. (2). Józsa, 
illetve Kauoc (2), Újházi, Halász.

Ko. Kelenföld—HFéSC 2:2 (1:1). Vezet- 
te: Bognár. Góldobó: Szász, Szádovszky, 
ül. Oravctz, Balogh.

liotG/F Pamnt—Magyar Posztó 5:4 
(3:4). Vezette: Zsigmond. Góldobó: Filó 
(3), Varga (2). illetve Pataki (2), Kiss 
E. (2).

I I .  osztályú női
Ko. Kispest—Ko. Kelenföld 4:1 (2:9),

Nemzeti Tornacsarnok. Vezette: Pitrík. 
Góldobó; Höka (3), Géczy. illetve Poty- 
kiewicz.

Ko. X —Magyar Posztó 2:1 (1:0). Ve-
zotto: Irúzsa. Góldobó: Karácsonyi (2).
illetve Ara-di.

FSC—Ko. Pesterzsébet 6:4 (3:1). Ve-
zelte: Mocsári. Góldobó: Tátrai (3\ Pe- 
redy (3). illetve Tóth (2). Kapuy, Rende- 
KOV1CS.

Ko. K B L -M T E  2:2 (2:9). Vezette:
rruzsa. Góldobó: Nemed (2), illetve Szá 
boné (2).

Barátságos mérkőzés 
W M TK—Standard SC 3Ü5 (3:2). Nem

zeti Tornacsarnok. Vezette: Cséfav. Gól
dobó. Kispái Dőli, Juhász, ill. Halász, 
Kaupe.

Ko. IX—Budakalász 2 :1  ( 1 :«). Vezeti©: 
Mocsári. Góldobó: SzöHősv A., Riedclné, 
illetve Füll.

M PS E — W M T K  9:5 (3 :4 ). Vezet-
te: Pusztay. Góldobó: Kiss M. 5,
Havasi 3. Zsámboki 1, iletve Juhász
3, Kiss Edit 2.

t
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A legendás BTK-szívben bíznak 
a Gömb-utcában és környékén

(Azért az ö k ö l v í v ó k  t u d á s a  s em c s a p n i v a l ó ,  mini  alább kiderüli
A z  ökölvívó csapatb'anokság', min

den év januárjának legnagyobb, 
legizgalmasabb sporteseménye, ja 
nuár 5-én kezdődik. Ez a forduló 
délelőtt 10 órakor kezdődik a Vá
rosi Színházban. A  mérkőző párok: 
BTK—  M. Posztó, BVSC— WMTK. 
A  résztvevő egyesületek magától- 
érterődően kemény edzésekkel ké
szülődnek a nagy összecsapásokra. 
Nagy a tét, nem lehet könnyedén 
venni a  dolgot. A  legtöbb egyesület 
karácsony hetétől kezdve naponta 
tart edzéseket a nagy versenysoro
zatra.

Minden évben jelentést szoktunk 
adni az egyesületek „hadikészülő- 
déseiről", az idén is ismertetjük ol
vasóinkkal #, résztvevők készülődé
seit. Első utunk az FTC-hez veze
tett, utána meglátogattuk a E. 
Vasutast, most, harmadiknak ke
restük fel a sokszoros bajnok 
BTK-t. Ezeket tapasztaltuk:

Teljes üzem
A  gömbutcaf iskola tornaterme 

zsúfolásig telt. A  terem egyik felén 
szorító terpeszkedik, benne ütlegeli 
egymást két öklöző, öten-hatan a 
zsákokat verik, mások kötelet haj
tanak, ismét mások az árnyékukat 
zavarják, ütlegelik. Benácsi Gyula, 
egykori ökölvívó kiválóságunk, az 
edző, harsány hangon szól ide, kiált 
oda, figyelmeztet amoda. Teljes 
munkában látható az angyalföldi, 
bocsánat, magdolnavárosi ökölvívó 
üzem...

A  szorító mellett ül a vezérkar: 
Iván  Ferenc dr, az egyesület elnö
ke, Csenz László dr, a szakosztály 
elnöke, Temesi Kálmán szakosztály- 
vezető és egy sereg érdeklődő.

—  Ma nagyon kevesen vannak! ■— 
mondja Cseuz dr s azt hisszük, 
hogy tréfál. De azután elmeséli, 
hogy máskor ember ember ( azaz 
gyerek gyerek) hátán nyüzsög és
—  leülünk. Mert most is nyüzsög
nek. A  gyerekek például vidáman 
birkóznak, dulakodnak a fényes 
parketten.

*— Ilyen tornaterem kellene 
minden utcába

—  sóhajt fel Cseuz dr — , akkor a 
gyerekek nem az utcán csatangol
nának, hanem a tornateremben tom
bolnák ki magukat. És a tehetsége
sebbeket mindjárt lu? is lehetne fog
ni rendszeres kiképzésre.

Hogyan állhat 
fel á BTK?

Azután Iván  dr-ral együtt arról 
beszélnek, hogy hány ökölvívót ka
pott ilyen úton a BTK. Kiderül, 
hogy a legtöbb neves öklözője így, 
ilyen kis kölyökként került az egye
sületbe. Eleinte csak játszadozott,

aztán iskolázgatott és így tovább.
A  szorítóban közben a kis Torma 

nagy csatát vív dúsakkal. Erről 
jut eszünkbe, hogy miért is jöttünk.

—  A  csapatbajnokságban az idén 
is ugyanúgy állunk, ahogy a m últ
ban: rosszul —-  kezdi Cseuz László 
dr . —  Monferát m ár hosszú ideje 
nem láttuk, nem dolgozik lelkiisme
retesen. Hasonló a helyzet B itterá- 
val is. Oláh 38 hónapi szolgálat 
után most került csak vissza hoz
zánk... M i kell még I

Erdőst megrohanják a kölykök s 
ütik-verik. Erdős nevetve harcol, 
előre, hátra, oldalt, mindenfelé 
igyekszik ütni egyszerre. Dehát 
nincs száz keze s bizony a gyere
kek jókat sóznak rá. Nevetve ve
rekszenek, vidám zaj tölti be a 
tornatermet. Nekünk szokatlan ez a 
zaj, de másokat szemmelláthatóan 
nem zavar. Benácsi nyugodtan is
kolázik az ifibajnokokkal, a na
gyobbik Torma, Járat „zsákol", 
Oláh egy hosszú pádon ülve piheni 
az edzés fáradalmait... Az elnök 
közben tovább beszél:

—  Légsúlyban az i f ik kerülnek 
sorra. Elsősorban o.zok, akik „ki
öregedtek", tehát Molnár és Hudák, 
de sorra kerül Várhegyi és Breitner 
is. M indegyik nagyszerűen fog  ve
rekedni, ha rá esik a választás, eb
ben nem kételkedem., Harnatsúly- 
ban Torma 1., pehrlyben Kocsis, 
Sturm  Gyula, Monfcra ( ? ) ,  köny- 
nyüben Kocsis, Stoller, Kaltenecker, 
esetleg az előbbiek közül valamelyik 
jöhet számításba. Váltósúlyban 
Torm a II., Petró és Horváth István 
áll rendelkezésünkre, középsúlyban 
Járni, Oláh, Gluzú-k indulhat, de 
ugyanezek szorilóba léphetnek fé l- ' 
nehézben is, azonkívül talán B ittera  
is... Nehézsúlyban itt  van Erdős, 
vagy Rövid.

A tudás és a szív
Mi tagadás, pompás csapatot le

het ezekből összeálltiani bármelyik 
egyesület legjobbjai ellen. Molnár, 
Torm a  /., Sturm, Monfera, Torma 
II., Járai, Oláh, Erdős, vagy Iludák, 
Torm a Kaltenecker, Kocsis, Pe t
ró, Torma II., Erdős, Járai, És 
még számtalan más változatban is 
el lehet képzelni a BTK együttesét, 
attól függően: hogyan képzeli el az 
ember az ellenfelet. Mert a csapat- 
bajnokságban az a lényeg: elcsípni 
minden öklözönek a neki legjobban 
megfelelő, a neki „fekvő" ellenfelet. 
Ehhez pedig a BTK mindig nagyon 
értett.

No és a BTK-sziv? A  legendás 
hírű verekedőszellem? Erről Benácsi, 
a régi rettegett „Béna" illetékes 
nyilatkozni.

-— Elsősorban a híres, az ellen
felek szemében hírhedt BTK-szívbsn  
bízunk ezúttal is —  mondja Benácsi,

az újdonsült edző. —  Csaknem min
den évben az a helyzet, hogy a többi 
csapat sokkal jobbnak látszik a 
mienknél! A mieink csak a csapaA-

( N é h á n y  a p r ó s á g

A profi Ököl vív ósportf nehezen akar 
1ábr ak apui_ MagyaJ|)©j*izágon. Nincs meg
felelő helyiségünk —-e z  szokott az ckvő 
kifogás lenni........  ninc® megfelelő ma
gyar nehézsúlyú versenyzőnk — ez a
második kifogás........... nincs hozzáértő
vállalkozó a rendezésre. Ez a harmadik 
kifogás.

Szombaton este n kubai születésű néger 
fél'nohézsúlyú More jón mérkőzését hir
dették. Ellei.e Csiszár állt ki, aki pár 
évvel ezelőtt legnépszerűbb és talán még 
ma is legerősebb ütesti félneliczsúlyúnk. 
S íme a nem i«s túl szere nősé-3 beosztású, 
ilyen viadalok rend-ezósóro majd, _ liogv 
nem teljesen aJkaimallai.- «  nem is lúl 
néjy&z erű Nemzeti Lovarda póUelátói is 
zsúfolásig megleltek! Majd, ho^v szét 
nem verte a tömeg az ogész épületet s 
a rendezőség minden erőiködéso ús igye
kezető hajótörést szenvedett a roppant 
érdeklődésen. Nemcsak az engedélyezett 
40(M) ember foglalt el minden lalpa-lnll- 
j.yi helyet, de még százan és százan 
kint is rekedtek, mert a zsú foltság „foly
tán az épület kapuit a hirdetett időpont 
elolt 35 perccel lo kellett zárni: s ki te
hette a rendezőség a „megtelt”  táblát. 
Példát lan autópark a múzeum körüli 
utcákban, emberfői yam és végül riad óautó 
a rend lehető fönn tartására. Ordított ez 
az őst a sportcsarnok, mégpedig sz igazi, 
ragy .sportcsarnok, a nyolc, t ze.zer főt 
befogadó sportcsarnok után.

íme; a jó sport és a sportszerű icn- 
dozés-egy-kel tőre szétoszlat ta azt; h sötét 
legendát, hogy „Budapest nem box- 
város*....

A nagy mérkőzés keretében három szfl- 
bmlsiifu-:ú birkózómérkőzóst js rendeztek 
és a Körösi—Tinim mer ökölvívó üsftzeosn- 
pá*t is lebonyolították. A műsor a kö
vetkező sorrendben pengett le* Glavanov 
(bolgár) és Bükki lépett előozör szárító
ba. hogy szabadstílusban megmérkőzzék 
egymással. ÓLavar.ov volt két meneten 
át jobb, de a 3. mcimt; közepéit — vigyá
zatlansága miatt — Bükki kélvállra fek
teti. Vithonon (finn) és Lukács (Erdély) 
nem hirt egymással <V< az igazságom dón 
tétlennél kellőit n.egelégadr.íök. Ezután 
keTÜlt sor n Körösi—Trurmnar mér k őze 
ro. Az újdonsült, hivatásos Ökölvívónak, 
Trumrnernak nem 'ikerült a bemutat 
kozása, meri Körösi hatalmas jobbkeze
sétől az eláö menet végén kiszámolják.

Az est fénypontja w természetesen a 
Csiszár—Morejon mérkőzés volt. Csiszár 
hőelésen küzdvo mii.d a tíz jnenctet 
végigverekedte. A hatalmas szívű au- 
gyalföldj fiúnak ot»ak az volt, a baja, 
hogy — nem fiatalabb négy-öt évvel. l)u 
a kubai gyerek legény a talpán! Halal-
inas sikere volt mindkettőnek,. M 0rcjon
győze:! méh ez nem1 fért v ita , A  ti zedik
menet'ben niár csak u gong 'nei ) tette meg
Csi-szavt a ki.szá:n olástól. Utói®ó pá L-ként
Váry NemeEltel birkó-zott. A szó pe;i in-
oult mér kő:&ÓS azzaJ végződi tt, * bog v
Váry kidob ía kétazör is a közünsóg közé
NemeIllet, f1 k 1 masoilszorra úgy mcg se-

bajnokság hírére jönneh össze. 
Mintha a csapat baj nos ág híre lenne 
a véres kard, úgy jönnek arra a 
régi, szinte már elfelejtett nagy
ságok is. Magam is úgy jelentem  
meg az utolsó években a gömbutcai 
tanyán, csak a csapatbajnokság 
idején. A  szív, a legendás szív hozza 
vissza az embereket, az öregeket és 
ez segíti diadalra a fiatalokat is. 
Ebben bízunk az idén i?, ebben a 
szívben, amelyben még *— sohasem 
csalatkoztunk!

Ezt tanúsítja az eddig- nyert kilenc 
bajnokság is!

s z o mb a t  e s t é r ő l )
rült. hogy a mérkőzést nem tudta foly
tatni. Győzött: Váry. '

(Néhány apróságot is szedtünk írtég 
össze az est folyamán. íme:)

*
A mérkőzés előtt sokan tolongtak a be

járatnál. Egyik űr bosszankodva mond
ta:

— Miért éppen a lovardában kell ren
dezni ezt a mérkőzést?

— Ha tudná, hogy a Trumrnernak mi
lyen nagy ütése van, nem is kérdezné. 
Akkorákat üt, mint egy — lórúgás.

*
Az első pár egyik felének, Glavanov- 

nak gyűrű volt a kezén. A  közönség 
persze azonnal észrevette a szabálytalan
ságot és kérte a mér középvezetőt, hogy 
szedje lo a bolgár kezéről a gyűrűi.

— Hagyja csak rajta — szólt egy mély 
hang —, legalább mindenki látja, hogy 
az illető eljegyezte magát a — szabad
stílusú birkózással.

*
Amikor a néger ökölvívó beszállt a 

szorítóba, először a szó igazi értelmében 
körülláncolta a szőritől, ezzel akarta ki
fejezésre juttatni azt. hogy „üdvözli a 
megjelenteket.” *

Már a 2. menet végén mondották: 
Csiszárból sem lesz ma Császár--- !

* v
A 6. menet végén a közönség lá'va 

Csiszár remér.yleien helyzetét, így kiál
tott be:

— No, most már Jöhet Körösi ...... a
7. menetre--- ! *

A7. angyalföldi szurkolók így biztatták 
Cukit:

— N» félj, Feri, ez nem is igazi néger
.... ez csak he van kormozva--- !

BIRKÓZÁS
A déli kerület birkózó csapatbajnok

sága során vasárnap Kecskeméten ü K T !•'. 
4 :,‘l a rá n y bán győz-", 11 a Oegié 1 i V IS E 
ollrn. A kecskéinél iok közül Polgár, 
Hullai, G u br. esi és Mócza, n ceglédié k 
közül pedig Erdős, Nagy és Vasvári 
nyért.

A S Z T A L IT E N IS Z
AZ ASZTA LI-TFATSZ CSAPATBAJ

NOKSÁG I. HETI MŰSORA 
1 . osztály

December 30: FSG— Piaristák. VÁC— 
DSC, MTK Vízmüvek. UTE- Budafoki 
K1E. MOVE Széchenyi szabad.

II. osztály
December 30: K IT —MOVE Rákospalota, 

KEKK—Kclenvöigya SC, B l'K—WMTK, 
I’éceü AC szabad,

A többi osztályban csak a jövő héten 
folytatódik a küzdelem.

MOTOR
SIJÖRING VERSENYT RENDEZETT t  

KTT
A  sísport hív«i is bekapcsolódlak ^ 

hagyományosan i. agy sikerű, immár 6 ijfi 
KTT-be. A tegnapi torna a vastag bo
takaróval fedett nagyrákost gyakorlóié 
ren zajlott le. A szóló motor ok futamai
ban Dómján nevéhez fűződik a legszebb 
eredmény: a tí/.körös futamban k:« 200-a3 
motorjával nagy féllitereseket utasílo-tt 
maga mögé. Az oldal kocsisok erkölcsi 
győztese a régi idők nagy kerékpárveiy 
sci yzője. a népszerű Gröger bácsi öreg 
NSU-jával volt. A n*p legjobb ideje 
Schmiedt nevébe* fűződik.

Részletes ered.ményék:
1 (K) k cm - i g : (2 k ö r) 1 . Vág a i (M á 1 > a) 

1:30, 2. Pék (Csepel) 1:57.2, 3. Simon (Cs) 
2:19.3.

2ó0 keru-ig: (2 kör) 1 .Dómján ( l í f )
1:34 (bukott). 2. Fábián (MP) 3:41.5, ö. 
Csizma rek (MP) 1:41.8.

‘2f>0 kem-ig: (2 kör) 1. Rusowszkv (PuebJ 
1:30, 2. Németír (Ardic) 3:33.5. S. Joachina 
(Puch) 1:35, 4. Hámor (Népmolor) 1 : 10,
5. Bakay (Puch) 1:40.G, G. Kövessy (DKW ) 
1:44.

350 kem-ig: (2 kör) 3. Szcift (Norton) 
1:27.5. 2. Kitvs (Victoria) 1:28. 3. Kelő 
(Royal E.) 1:45.3, 4. Mo sárv (Ziindapp) 
1:48.8. 5. Dr Buszt Ín (Victoria) 3:52.4.

500 kem-ig (2 kör) l._ Schmiedt (BMW) 
.3:26.8 (a nap legjobb ideje), 2. Gábor 
<Ziindapp) 1:28, 3. Tóth (BMW) 1:32.2, -4. 
Lehncr (BMW) 3:4Ö.

Kategória kiilönbsé-g nélkül (10 kör):
1. Dómján (MP 200) 6:26.5. 2. Kiss Victoria
350) 6:27, ?,. Schmiedt (BMW 500) 6:27.8,
4. Vásjaii (Mátra 100) 6:31, 5. Bakai (Puch 
250) 6:31.4. G. Németh (Ardie 250) 6:32.8,
7. Lechner (BMW 500). 8. Kelc (Royal
E). í>. Szeift (Norton 350).

Oldal kocsisok • 3. Farkas (Horex) l:4s8.2,
2. Gröger (NSU) 1:59.

. ■ Síjöring: Szeift Rusowszkv 3:29. 2.
Lehner—Falvay 1:35.7, 3. Tv iss—Lugossy 
1:39.6, 4, Bakay—Pú pay 1:47.6.

KOSÁRLABDA
CSANYI SÁNDOR

hatalmas előnnyel vezet az T. oetztál.vA 
kosárdobóranglétrá.n, A  táblázat állasa 
a V I. forduló után:

T. Csányi I I I  BEAC 101. 2. Stolpa TT 
BEAC 81. Mogyorósi BSzKR'T 70, t. 
Bajári BSE 67. 5. Veikéi BSzKIlT 53,
6. Otte M AEG 46. 7. Sión ez BSE 40 8.
Mátyási TI BSE 37, 9. Sólvnrosi BS/.KRT 
34. 10. Gsányi TT BEAC *31, 11. Buják 
MAFO 50. 12—15. Szabó I BSE és Eszéki 
MAFC 29, 14. Rónai VÁC 36, 35. Laubo 
VÁC 23.

KISS EDIT II
hvbozhaiallat.ul \rzrt klubtársa. KrnMófi 
előtt az T. osztályú ik'*í kosárdobó táb
lázaton. A legjobb lí'/ Imlvcz'so a követ
kező: 1. Kiss E. BSzKRT  105. 2. Kris- 
tófi BSzKRT 62. 3—4. Tanköriem TPSO 
í'm Gnmbor 15I1TH 52. 5. Pásztor BEAO 
45. 6. Juhász WMTK 45. 7. Szamosi.nó
BSzKRT 41. 8—9. Róbert, BEAO ős Dct-o- 
noczky BBTE 34, 30. Bánki .'Gamma) 32.

A BSZKRT V ERETLENCL VEZET
Az I. osztályú knsárlabdabajnokság 

állása
1. BSzKRT 6 6 — 12
2. BEAC 6 5 1 10
3. BSE G 4 0 8
4. BBTE 5 3 2 <i
5. MAFC 6 2 4 4

-7. TFSC 5 1 4 2
-7. VÁC 4 1 3 0
8. 252-os cserk. 6 — 6 —
I. osztályú női bajnokság áII rína
1. BSzKRT 6 C 12
3. TFSC 6 5 1 10
-3. BEAC 6 5 1 10
4. Gamma 5 S 2 6
-b*. MAFC 6 2 4 4
-6. BBTE 6 2 4 4
8. W MTK 6 -- 6 —
-8. Koszorú X. 5 — 5 —

Vasárnapi probléma
—  Vájjon  a játékvezető azért állí

totta k i Pessert, hogy b e hozza a 
Ferencváros hátrányát ?

lív^a

Mégis csak lesz Magyarországon profi ököivivósport (?)
Hatalmas sikere volt a Moreion —Csiszár mérkőzésnek 
4 0 0 0  főnyi közönség fért be a terembe, a többiek 

kintrekedtek, gr kapukat te kellett zárni

MOZI

tié tfá i k itek
1941 első magyar filmujilonsága Buda

pesten valószínűleg a „Bankó Pista” 
lesz. A nagy magyar Hunnia-fi!m 12 vi
déki város ünnepi műsorán szerepelt 
óriási sikerrel, a

Leni Riefensthal befejezte > ..Tiefland” 
című legújabb filmjét. (Ez D*Albert Jenő 
operájának, a ..Hegyek aljáa” -nak a 
filmváltozata.) A film valamennyi jelene
te a szabadban kószáit. Az elterjedt hírek 
szerint Riefensthal asszony ismét töké
letes művészi filmet alkotott.

*
A fővárosi mozik nagyré«ze erősen ké

szülődik Szilveszterre. A mozik az idén 
is sok színészt és artistát szerződte:trk 
a seilveszteri külön előadásra. Ahol nem 
lesz eleven műsor, ott külön szilveszteri 
vidám filmmüsort állítanak össze 1946 
utolsó előadására.

Jean Gabin játsza a férfi főszerepet a 
..Fekete asszony” című Zola-filinben.
Gabimól nemrégen azt .i élen tettéi, hogy 
kapitánynak szerződő*t a nizzai futbaü- 
''-sapathoz. amelyben játszani is fog. A  
népszerű filmezírész valamikor csakugyan 
futballozott. 53 igaz. hegy már jó 
ideje Nizzában tartózkodik és foglalkozik 
is az ÜGC Niee csapatával. De azt, hogy 
ismét futballozni fog, legfeljebb azért 
lalálták ki, lio?y — a hír érdeksebb 
legyen.

A haditechnika revüje 
azüfaúj kémfilmjében
Arthur Maria Rabenalt rendezte a 

„Vigyázat! K ém !” című Ufa-filmet. 
amely az ..Egy királynő szíve” után 
kerül majd az Uránia műsorára.

A  bonyodalmas, izgalmas cselek
mény azon a történelmi napon kez
dődik, amelyen befejezték a mün
cheni tárgyalásokat.

A  film érdekességét valósággal 
megsokszorozza az, hogy a kémek a 
német hadititkokat hajszolják és így 
Rabenaltnak alkalma nyílt arra, 
hogy a fűmben megrendezze a kor
szerű haditechnika szédítő rév újét.

K „Vigyázat; Kém !”  férfiföszerep-

C P O R T É R M E T  
^ J E L V É N  Y T  kész,.
M O R Z S Á N Y I  j .
IV., Váczi-u. 30. Telefon: 182 217

lője Kéné Deltgen, aki már sek kalan
dor- és kémfilmben bizonyította be 
rátermettségét erre a szerepkörre. 
A  női főszerepet Kirsten lle iberg, az 
érdekes norvég színésznő játsza. Kir
sten Heiberg az Ufánál kezdett fil
mezni és miután egy másiik vállalat
nál eljátszotta egy Gigli-film női fő
szerepét, nemrégen visszatéi-t az Ufá- 
hoz, ahová most hosszabb időre szer- 
öödött.

Érdekes feladat jutott a filmben 
Lőtte Kocáinak, akit éppen a közel
múltban láttunk először . az Ufa 
Stuart-filmjében, amelyben Johanna 
Gordont személyesítette meg. Michael 
Bőimen, Christian Kayssler, Ernst 
Waldow, Rolf Weih, Josef Sieber, 
Rudolf Schiindler is  sokan mások 
játszanak még az új kémfilmben, 
amelynek zenéjét a kitűnő Franz 
Grothe  szerezte.

S P Ö R T É R M E K
L.UDVIG

Bp. T ta é k  E . - u .  18. kaphatók
Kinn irtodéi. ItMnU. *U<lu suta*!

NEMZETI SPORT
Me.ajelrn'.k szerda é* szombat kivétele-

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó 
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-otoa 4. 
— Távbeszélő 132—499 ás 13&-977. Levél-

A MOZIK MŰSORA
Január 1-én vasárnapi kezdések.

RÖVIDÍTÉSEK: Sz = szombat. V — vasár, 
nap. n — ’/«, f -  Vú. h =

Bem utató moziR
ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel.: 153-054. 
f6, f8, flO. Sz. V.: f4-Uor is A szerelem 
nem ezógyen. (Tóinuy, Jávor.) 2-ik hét! 
BELVÁROSI HÍRADÓ Fclőfi Súndor-u. 6. 
T . : 181-244. 10-töl 24-ig folyt. Magyar-, 
Ufa- L.UCC- és Fox híradó. A jövő ho
roszkópja (rajzos híradó). Egy tál óte!. 
Építő nemzet. Rajzfilm.
CASINO Eskö-D. 1. T.: 383-102. n6. f8, 1)10. 
Sz. V.: 5-kor is. A tiotrcdamei toron *őr. 
(Charles Laughton.) 2-ik hét!
CITY Vilmos császár-úl 36. T.: 111-340.
fc6, h8, hlO. Sz. V.: hl-kor is. Repülő 
ördögök. )Stan és Pan).
CORSO Váci utca b. Telefon: 182—818. 
f6. f8, f 10. Sz. V. f4-kor is. Balalajka. 
(Nrlson Eddv, .Ha.imássy Hona.) 2. hói! 
DÉCSI Teréz-kÜrűt 28. Tel.: 125-952.
f6. f,«. fit'. Sz. V.: f4-kor is. A szerelem 
nem szégyen. (Tolnay, Jávor.) 2-ik hét! 
FÓRUM Kossuth Lajos-U. 18. T . : 189-543 
n6. f3, h 10. Sz. V.: nldíor is. Kék madár. 
(Mactertii.ck világhírű mese játéka. 2-ik 
hét! V. d. e. 31: Lovasmátiné.
HÍRADÓ Erzsébet-körtűt )3. T.: 222 499. 
9-től 24-ig folyt. Magyar-. Ufa-, Luce- 
és Fox híradó. A jövő horoszkópja (raj
zos híradó). Egytál étel. Építő nemzet. 
Rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-utca 3. Tel.: 1301?5.
5. n3. f30. Sz. V.; 4. 6. 8. ló Remiit) 
ördögök. (Stan és Pan.) 2-ik hlc! 31-én 
f4. T6, 18: Repülő ördögök. flO; Holnap 
hajósa. (Alice Faye.) f l 2: Notredamei 
toronyőr. (Laughton.)
RADTUS Nagymező utca 72. T.: 122-098.
f6. hí, hlA. Sz. V.: f4-kor is. Tóparti lá
tomás. (Simor. Tolnay. Jávor.) 2-ik hét! 
ROYAL APOLLO Erzaébet-körnt 45. J'.: 
222-002. n6, f8, hlO. Sz. V.: 3-kor is.
Balalajka. (Nelson Eddy, Hajmássy 
Ilona.) 2-ík hét!
SCALA Teréz-körút 60. T.: 114-411.
rifi. fS. hlO. Sz. V.: 3-kor ic*. Árvíz ti diá
ban. (Myrna Loy, Tyronno Power.) 2 ik 
hél!
URÁNIA Rákóezl-út 21 Tel.: 146 046.
5. n8, flO. S Í V.: b3-kor is. Egv királynő 
szíve. (ZacíTh Iveander.) 2 ik hőt! V. d. 
c. 13: A nyugati villámháború. I. iész. 

U tánjátszó m ozik
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Fősrerketíztő: Dr. Vadas GytU®» — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Koltsár István.

Előfizetési díj: Belföldre ftf j bóra P 
2.20, negyedévrs 5.—, kfllföldre •—, — 
(Amerikába 30.—).

Nyomatott a Stádium Rt. klrfsrfófé- 
pala. F*1«2óű: Győry Aladár laa*#ató«

BROADWAY Károlv-korút 3. T .: 422 722. 
f4. f6, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Broad- 
wav Melody 1940.
CAPITOL Baross-tér M. Tel.- 134-337 
fi. f6, f8, f 10. V. f2-kor is. Hazajáró 
lélek. Síén eele 10-koT; Kék madár é'

CORVIN ÜHŐi-út 40. T.: 138-088. f4. f6. 
fS, flO, V,: f2 kor is. Sok hahó Eminyért.

V. d. o. f i i :  ördöngős fruska. 31-én:
Kabaré.
ELIT Szent István-kŐrúi 16. T.: 114 502.
4. 6. 8, i0. V.: 2-kor is. Sok hűhó Em
in.vért .
HOLLYWOOD Bethlon-tér 3. T.t 225-003. 
t'4. f6, f8. no. v.: f2-kor is. OZ. V. d. 
e. I'll: Kalóxkisasfizons*.
KAMARA Dohány-utca 42. T.* 423 901
1 1 , 2, 4. 6. 8, 10. Róasafabot. 31-én este 
fii-kor: Hét Rziivnfa.
LLOYD Hollón utca 7/a. Te!.: 111991.
fi. f6. fa. 110. V.: f2-kor is. Erzöébeí
királyné.
PALACK Erzsébet körút 13. T.: 221-222.
31. 2. 4 6, 8. 10. Igen, vagy nem? 2. hét! 
PATRIA Népszínház-utca 13. T.: 145 673. 
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Erz ŝéljet királyné;
3-én •!. c. hll: Kozákok kapitánya. 
SAVOY C Hői -út 4. T .: 140-040. f4. f6, f8. 
flO. V.: f2-től: Erzsébet királyié, lón 
cl. e. f i i :  Kozákok kapitánya.
SIMPLON Horthy Mi!ilós-út‘ 62. T.: 268- 
999. f4. f6, f8, flO. V. f2-kor is. So-k 
hűhó Emmiért. V. d. e. 11: Kék Szakáll
8. felesége. 31-én: Nagy szilveszteri ka
baré.
STUDTÓ Akácfa-utca 4 T.: 225-276. 11, 2,
4, 6, 8, 10. Pepita kabát. 2. hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS GömbHs-út 1 1 . Te!.: 355-374.
u4. n6, r.S, nlO. V.: u2-kor is. Poaianies- 
fér. V. d. c. 13: Karasszék, 
í ELV ÁROST Irányi utca 21. T.: 384 563. 
4. 'I. 3. 10. V.: 2, 3. 4. 5. 6, 7. 8. 9. 10.
Bel ami.
BUDAI APOLLO Széna tér. T.: 351500. 
f5, h7, 9. Re! ami. Kezdés 31-ón: Í4. ffi, 
f8. — hit-kor: Szilveszteri kabaré, lé it 
d. fí. fll-kor: Inkák kincse.
ELDORADO Népszínház n 31. T.: 133-171.
4. 6. 8. 1Ű. V.: !^kor is. Tisztelet a kivé
telnek. 31-én és fI2-kor; Nehéz apának 
lenni. Kabaré, tombola.
ÍIOMEROS Hermina-út 7. Tel.: 196-178. 
h5, 7, nlO. Sz.: fí-lől. V.: f*2 tő!, ördöngős 
fruska.
IPOLY Csákv-utca 65. Te!.: 292-626. f4,
fii, f8. ftO. V.: f2 tői; Bóc«i történetek,
31-én este 10-kor* Szilveszteri előadás. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária fér 7. Tel.: 
134-644. f4 f6. f8. f 10 V.- f2 kor is.
Postanvcöter. 31 -éu este fl2: Vidám film
éi őad át?.
OLYMPÍA Erzsébet*kőrút 26. T.: 423-188
11. 2. 4. 6. 8. 10 Bel ami.
OTTHON Benlczkv-utca 3. Te!.: 146-447.
1 4. n6. n8. r.10. V.: n2-kor is. Hazafelé. 
V. d. e. 10 és 12: Zivatar Kerncne*-
pusztáu. 3Í-én este nl2: Vidám filmelő-
udáa.
PÍIONTX Rákóezi-nt «8. Tel.: 223 242.
11. 1. 3, 5. nR. flO. Bel ami.
MfALTO Rúkóczi-út 70. Telefon: 224 443 
II, 1. 3. 5. n8. f 10. V.: 10. 12. 2. 4. 6, 8. 10. 
Budapesten először; Lángoló határok. 
Stan é# a  búval bélelt boxbajaok.

A RÁDIÓ MCSORA
Budapest I. ' (549.5 m.) 6.10: Ébresztő. 

Torna. 7: Hírek. Hanglemezek. 10:
Hírek. 10.20; A kétezeresztendős gyors
írás. Slielken Pálma előadása. 10 45: 
Székely adomák. Irta; Joó Gábor. 12.10: 
Milialikné Nagy Irén éneke), zongorán 
kísér: Földes László. 12.10; Hírek. 12.55: 
vitéz Gfjlánthay Jenő dr hegedül, zongo
rán kísér; Földes László. 13 30: Szóra
koztató zene. Hangfelvétel. 14.30: Hírek. 
15.20: Sárközi Gyula cigányzenekara.
16.15: A  Frithjof-monda. Geréb László dr 
előadása. 17 . Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. 37.15: Tánc-lemezek. 18.10; Suomi 
lelke. Csekey István dr előadása. 18.40: 
Segeedy Sándor cimbalmozik zongora
kísérettel. 19; Hírek magyar, német és 
román nyelven. 19.20; A Filharmóniai 
Társaság rádióhang versenye. Vezényel: 
Dohnányi Ernő. Közreműködik: Itösler 
Endre és az Operaház énekkara. Ka rí gaz.

c i k k e k  k i v á l óa k !

gató: Roubal Nümos. J. Rossimii: A tol
vaj szarka, nyitány. 2. Debussy; Egy 
faun délutánja. 3 . Strauss Rich&rd: Tiil 
Eulenspiegcl. 4. Berlioz: Három zenekari 
részlet a ..Faun elkárhozás^'’ című 
drámai legendából: a> Lidércfénj-ek
tánca (Menüett), b) Szilfidek tánca, c) 
M agyar induló (Rákóczi-induló). 5. 
Kodály: Psalmus Hungaricus. 20.40:
Hírek. .21.15; Pertls Jenő cigányzenekara.

Hírek. Utána Beethoven: I II . szimfó
nia (Eroica). Hanglemez. 23: Tánc-
lemezek.

Budapest lí. (834 m.) 17.15: Úszó föld- 
reczek. Matolay Tibor előadása. 17.40: 
Kertész J^ajos énekel, zongorán kíséri:
K. Kein Kató. 38; Hírek 13.10: Zsám- 
hoky Miklós gordonkázik zongora kíséret
tel. 18.45: London égése 1666-ban. Irta: 
Ráth-Végh István dr. 19.15: Szórakoz
tató hanglemezek. 20: Hírek" német, olasz, 
angol, francia és eszperantó nyelven. 
20.25: Bura Sándor cigányzenekara
muzsikál.

Kassa. (259.1 m l 11.05: Vidám tárgyú 
népballadák. H. Gohel Marianna előadása. 
11.30; Hanglemezek. 11.40: Hírek magyar 
és szlovák nyelven 17.15: Zádor Dezső 
zongorázik. 17.40: Szántó-vető, legeltető 
poéták. Balatoni Nándor előadása. 18: 
Idegen zeneszerzők magyar vonatkozású 
művei. Kácser József előadása hang
lemezekkel.


