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a küzdelemé 
a lelkesedés

Fiatal, de n a g y  jö vő jű
c s a tá r s o ra

.,■** Újpest vasárnapi, i<Sei első 
sctkapisg edzéséről az alábbi apró
t o k a t  jegyeztük fel.

CSATÁROK. ÉS HÁTVÉDEK 
Először Nősek— Nőtlenek mérkő- 

sést akartak rendezni as újpesti 
játékosok, de kiderült, hogy nagyon 
■Kevés nős emberrel rendelkezik a 
,°?apat. íg y  aztán a csatárokat 
■Kiegészítették Szűccsel és FeJceté- 

hogy a két nyolcas csapat m eg
ütközhessen, A  csatárokból álló 
csapat aztán nagyon élt.

~~ Érdekes —  jegvezte m eg egy 
burkoló — , hogy a saját védők  
ellen, milyen jól játszik a csatár
sorunk.

A. mellette álló szurkolónak jő  
*clete támadt:

“7  M eg leh etn e. oldani a dolgot 
7* Jegyezte m eg é.z illető, — Yédőin- 
ffe} át kellene adni az eUenfeleink- 

em S akkor nekünk sem  kellene 
le9erősítenünk a csatársorunkéit.

TAKÁCS GÉZA- M INT FIÓK A  
J **k d cs  Géza, a népszerű Mari 
Jr®} is beszállt egy kis kétkapuz&s- 
4** Középcsatárt játszott egy ideig 
v*.* fiúk elnevezték Fiolának.

1 Jöhet m ég ide tanulni az a 
,0,k* —  mondta nevetve Takács 

Wza egy -jól sikerült lövés" után.
. - Mit tanulna áz olasz?  —  kér
dezték az edzőt

—  Hízni -..- jegyest* m eg valaki
fMjBi. " " r

'•PKPÉÍCSEtlfiS
Áknavöigi/,, a lilák tartalék 

*apusa nagyon .szorgalmasan dobál-' 
satta m agát a "lövése lóiéi A  csatárok 
sonban sokszor „k ito lta k 1 ' vele.

1 Részen ráhozták a labdát és • csak 
* kapu szájában .szánták el magu- 

a lövésre.
~~ M ost már elkezdődhetne a baj- 

11Ü,. —• jegyezte m eg egy szur-
& képzeletbeli partvonal m el- 
— A  fiúk már ü gy  pepecsel- 

'•> mintha bajnokit, játszanának.

A KUK-

Ú j p e s t n e k
A  szurkolók Is sokat 'Tárnak éttől 

a csatársortól.
®

A  szurkolók csak amiatt kese
regnek, hogy nem sikerült, megsze
rezni a két Olajkárt.

—  Jó kis' erősítés 'lett volna —  
m ondogatják a szurkolók. •— Re
m éljük, hogy a vezetőség  majd ta
lál helyettük valamilyen  . más jő  
megoldást.

A  csapat legközelebb kedden dél
után tart edzést. A  sérültek közül 
Adám  már jó l érzi magát 
is felgyógyult már. ZsengélUr 
vasárnapi edzésen szenvedett kisebb 
sérülést. Térdére kapott nyomást. 
M ost szorgalm asan borogatja s a 
keddi edzésen talán már t> is részt

N e  osszuk ketté az NB L osztályát m eg’ akkor se, 
ha a IS-os létszám megfelelőbbnek látszik 
Az NB II. hamm és az NB III hat csoportra 
osztása mái Indokolt

M i l y e n  l e g y e n

é l b e o s z t á s a

fog  venni, B erzi húzódása reá 
jesen m eggyógyult.

tel- S

lett.
»efc

ZSENCÍEKKfiR,
KANOS

■ősengeiiér rövid icíö alatt m eg- 
hta a középese tárkodást és hát- 
SíUent hátvédet játszani. Ráállt a 

"Js N ém ethre, „kullancsot" já t 
szott. "
„ T~ Ü gy rád állok  —  mondta a 
belsőnek — , ahogy énrám álltak  
® ő.s«í idényben.
*Qkor aztán egy-két alkalom mal 

mégis elszaladt rnel- 
gyors N ém eth, Ábel nem3etteitkan:

*Sen
“2° 't  szemrehányóan:

Hát azért ennyire kullancs
nem vagyok...

FŰTŐ U A Z A  A l i
^ i k o r  Zsengellér hátvéd lett, 

előrement középcsatárnak, 
fr íz b e n , teljesen tisztán kapta a 

Sziklán kapuja előtt, de el- 
vtjbárkodva mellé lőtte a nagy 

elyzeriet. Valaki felsőhajtott: 
a " Panye, Panye, hogy lehel 
“Hét kihagyni.
■ ~~~ H agyja csak  —  nyugtatták 
?le8" az illetőt — , m ég mindig job b  

szöglet, mint egy  öngól.

M A R I NÉNI BOLDOG
I ^a'kács edző amellett, hogy m aga 
;  játszott, nagyon figyelte fiatal 
^ tá r a it .  Elégedett volt a látottak-

t e  Jó lesz ez  a csatársor tavasz- 
J??* ~~ mondta boldogan az edzés 
^áu. _  xőeZ a legidősebb köztük  
"f 6 is csak 2.3 éves. Van ebben az  

Vidor, Zsengellér, B erzi, 
,ijh sorban „fantázia".

Az o'vadó havon is 
pomoésan sikerült 
a székelyudvarheiyi 
sivers?ny

Tegrapi számunkban röviden már bő- 
szám oltunk a székelyudvarhelyi Hargita 
TE országos versenyének eredményéről. 
Az első nagyszabású székelyföldi ver
seny megérdemli, hogy részletesebben is 
foglalkozzunk vele.

A  versenyt, amelyre számos fővárosi 
versenyző is elutazott Erdélybe, a Ho- 
morőd-íürdő mellett lévő liegyoldalon, 
mintegy ' 80.)' méter magasságban tartót 
ták a Hargita oldalában. Sajnos, az idő
járás nem kedvezett & ■ versenynek. Hó 
volt elég, mintegy; 40 centiméteres, ae az 
erős olvadás miatt nedvessé éŝ  tapadőssá 
váit A verseny, alatt is két fok veit a 0 
fölött.'

A  futóversenyben a Postás-futók vé
geztek elől. Különösen Mucsi javulása 
hatott kellemes meglepetésként; Az állan
dóan & .Székelytől dón tartózkodó és ott 
szorgalmasan adző,' tavaly már számos 
értékes helyezést elért Berecpét _ előzte 
meg nagy küzdelem után. Mucsi, volt 
marathóni bajnok és a 25 km-es síkfutás 
országos csúcsának tulajdonosa abban ha
sonlít á finn sízőkhöz, hogy futni is tud. 
Ha sízni is teljesen megtanul, még ko
molyabb sikereket is érhet el.

Az ugróversenyben Uzatmáry Aba, a 
BEAC-nak Székelyföldön tartózkodó ki
váló gerely vető-síugrója aratott szép győ
zelmet. Kar., hogy a hő nem volt elég 
gyors és így a Hargíta-sáncrói csak 36 
métert lőhetett ugrani. Szatmáry már 
kiheverte tavalyi súlyos sérülését és ha
marosan újra erőssége less a gyér ma
gyar ugrőgárdának.

A hármas ugró. csapatversenyre kiírt 
Hargita-serleget az .UTE nyerte meg 
nagy fölénnyel, pedig Vány a és Koznia 
nélkül állt ki. Meglepetést keltett az 
ifjúsági bajnok May ér veresége az ug
rásban, 'Ezt bukásának köszönheti. A 
győzelem egyébként a tehetséges Návay 
személyében érdemes versenyző birto
kába jutott. — Részletes eredmények: 

lk "km-es futás: 1. Mucsi PSE 51:44, 2. 
Berecz PSE 51:57; 3. Enyedi PSE 53:37,
4. Zárug (Gyergyószentmiklósi SE) 55:01,
5. Németborta MAC 59:57. S. Rieth GSE
1:08:07, 7. Pataki HTE 1:08:42. — ifjú 
sági 7 km: 1. Mayer GSE 29:35, 2.
Agárdi GSE 30:37, S. Valencslk HTE 36:25.

Ugróverseny: 1. Szatmáry BEAC 220.2 
f3Öt 32). 2. katona UTE 214.1 (36, 34.51, 
3. Török (Csíkszereda) 193.3 (30, S0), 4. 
Kázmér UTE 183.6, 5. Benedek (Gyergyó- 
szentmiklós) 169.3. — ifjúsági ugróver- 
senyben: 1. Návay (Hargita TE) 132.3 
(31,' 26). 2. Sós HTE 119.3 (27, 27), 3.
Mayer GSE 86.8, 4. Terka (Csíkszereda) 
76.5.

Hármas ugró csapatverseny a Hargita- 
■vándordíjért: 1. UTE (Katona, Kázmér, 
Pauer) 546.9, 2. Csíkszeredái EKE (Tö
rök, Cseh, Fülöp) 443.9. 3. PSE 407.6.

A verseny előtt Bellőni Gyula szövet
ségi kapitány üdvözölte az MSSz nevében 
a versenyt rendező egyesületet, majd 
Papp-OZakor Endre válaszolt a HTE ne
vében.

Jövő vasárnap Csíkszeredán lesz ha
sonlóan nagyszabású sí verseny és  ̂ ezen 
a fővárosi versenyzők nagy része is el
indul.

Sífelszerelések
9«gtt!6fiy8sebfeem

Payer Sport-nsi
S . (advMbaB) 

Telefon: 188-025.

Bradl győzött a német síuífróbajnokság
bán, A vasárnap Spindelmühlctmn meg
rendezet í 1 Lémet síugróba jnokáágban a
világb a jn o kM ̂  Iső rr.fi eö'élyPS'éííiítk
tekinthető Brad-i győzött ú.i fiánecsuccsnl. 
Az crodniénv: 1. Bradl 22Ő.5 pont '(76, 
81.5). 2. Weiler 223.7 pont (77.5, 78), 3. 
CJeriuK 221.2 pont (77.5. 77).
ÁSZT AKITENISZ

DSC—Piaristát 8:7. Csapati: íjnoksás. 
X. osztály. Szövoteáigi-díj. Sfclin-kó 3. 
Kanfcövszky 2, Huszár 2, Baróti 2, ill. 
Lakatos 3. Sombor % Osorenyci 2, Balogh 
0 eyöeolmet aratott.
JÉG

A három Táros Tersen yenek vlssza- 
váiró mérkőzései soritij Bécsben csak 
műkorcsolyázó versenyt rendezik meg, 
mert & jógkorongihérközósekat Berlinben 
foyjá'k meg tar tani. A visszavágóra, eddigi 
értesülésünk szerint, február Vén, 5-én' 
és 6-áai korai, sót,

Labdarúgó sportunk —  sok más 
súlyos feladata mellett —  m ég egy 
megoldásra váró feladatot kapott a 
keléti területek visszatérésével. ®z 
pedig' a Nem zeti Bajnokság rend- 

kozuí : szergnejCi beosztásának átalakítása 
■n ) ' lC . i a szülőhazába m egtért egyesületek 

bekapcsolásával,
A  múlt év őszén az M LSz dícsé- 

retreméltó gyorsasággal és jó  gya 
korlati érzékkel oldotta m eg & 
feladat első részét: a visszatért egy
leteknek a m agyar sport vérkerin
gésébe való ideiglenes beiktatását. 
M ost m egoldásra vár a végleges 
beolvasztás s ez már az NB eddigi, 
rendszerének módosításával jár.

A m ikor 1939-ben az M LSz minisz
teri. biztosa ú j alapokra helyezte a 
Nemzeti Bajnokságot és a két 
csoportra szűkített NB II. alá oda- 
illesztette az újonnan felállított NE 
III. csoportját, akkor nyugodt lelki- 
ismerettel mondhattuk, hogy az 
országos bajnokság rendszere 
helyes alapokra került. Ha most 
ilyen örvendetes esemény, mint 
közel félszáz m agyar egyesület 
visszatérése, a keretek kiterjesz
tését teszi szükségessé.' arra kell 
ügyelnünk,, h ogy  a ." rniár'' elfóg'áöótt; 
a gyakoroltban is Bevált rendszer 
alapelveit a jövőre  is megtartsuk és 
csak ott és ú gy  tágítsunk, ahol és 
ahogyan ez a sport egészséges fe j
lődését teszi lehetségessé.

A  m egoldásra váró feladat tehát 
a inegievű keretek tágítását helyezi 
előtérbe. H a m ár m ost ezt a problé
mát az NB I. osztályával kapcsolat
ban vesszük vizsgálat alá, kétféle 
megoldás lehetséges: vagy m érsé
kelt létszám-emelést hajtunk végre, 
vagy pedig m egosztjuk  a m ezőnyt 
két részre, azaz két külön csoport
ban állítjuk fe l  az NB I. osztályát.

Véleményünk szerint a. második 
számú m egoldás igen sok veszélyt 
rejt magában, de a m ai keretek 
között nincs is szükség arra, hogy 
kettétépjük a legjobb csapatok 
csoportját. A z  egysége  I. osztály  
sportbeli és gazdasági előnyei közis
m ertek. Ha kettévágnánk az I. osz
tályt. ez elkerülhetetlenül o  m ezőny  
bizonyos m értékű  „ felvizezéséhez“  
vezetne. K isebb játékerejét csapatok 
kerülnének fel, ami nem volna jó  
hatással a küzdelemnek sem  sport
beli, sem pedig  anyagi vonatkozá
saira.

Gondoljunk csak arra, hogy a 
bajnoki cím ért külön döntő m érkő
zést kellene rendezni a két csoport 
győztese  közö tt. A z ilyen döntő 
mérkőzés sohasem  hozhat olyan 
m egnyugtató eredményt, mint egy 
teljes bajnoki év folyam án elért 
eredmények összessége. Hiszen a 
bajnoki cím  értékét éppen az adja 
meg, hogy nem  valami hirtelenül 
kirobbanó n a gy  form a, vagy kivéte
les teljesítm ény, hanem hosszabb 
időköz során m utatott egyen letes jó  
já ték  m egkoszorúzását jelenti.

De ragadjunk, k i csak egyet az 
NB I. kettéosztásával járó  problé
m ák közül: m i lenne a Ferencváros  
és az Ú jpest sorsa. B két nagy 
csapatunk ú gy  nyerhetne beosztást, 
hogy vagy  külön csoportba  oszta
nánk őket, v a g y  pedig mind a kettő t  
ugyanabba a  csoportba  tennénk. 
A z első esetben elkülönítenénk 
egym ástól a két nagycsapatot, ami 
m egfosztaná a közönséget a Ferenc 
város— Ú jpest találkozásoktól a 
bajnoki év folyam án. (Esetleg csak 
a döntőben találkozna a két együt
tes.) A  m ásik  megoldás pedig íúí- 
nagv aránytalanságot eredményezne 
a  két csoport játékerejs között. 
A  Ferencváros és Ú jpest nélkül 
maradt csoport tagjai pedig joggal 
méltatlankodnának, hogy  nekik nem 
jut m ajd ba jn ok i m érkőzés teljes 
éven keresztül sem  a Ferencváros

sal, sem az Újpesttel. Nem szol
gálná ez a játékbeli fejlődés ügyét 
sem, mert hiszen tudvalevőleg a 
nagy ellenfelekkel, való minél sűrűbb 
találkozás az, am ely foltozza a 
saját csapat képességeit is.

De vessünk csak. pillantást szerte 
Európába, az egyedüli N ém etország  
as, ahol nem egyetlen  —  egységes  —  
I. osztályban játsza le teljes bajnoki 
év  során az ország élgárdája m ér
kőzéseit. Mindenütt másutt m egin
gathatatlan szabály a bajnoki él
csoport egységessége. (Jugoszláviá
ban bizonyos középutas fél-m egol
dást találtak, de ez is jelentős m ér
tékben a nemzetiségi megoszlás te
nyere vezethető vissza.)

Ném etország hatalmas ■ területe 
szinte megoldhatatlan feladat elé 
állítja azokat a német sportvezére- 
ket, akik minden, nehézség ellenére 
is m ár régóta  azon dolgoznak, hogy  
nyélbeüssék az egységes 1. osztályt. 
M eggyőződésünk, hogy ha a háború 
nem jött volna közbe, a német fu t
ball is megszűnt volna kivétel 
lenni, mert a német szakhivatal k e
resztülvitte volna az egységes baj
noki I, osztály, felállításéi.

A kik  az NB I. kettéosztását szük
ségesnek . tartják, azzal érvel
nek, hogy Szom bathely— Sepsiszent- 
ayörgy távolság  leküzdhetetlen a 
bajnokság szempontjából. Mi ezt 
nem tudjuk elfogadni. Gondoljunk 
csak vissza a világháború utáni év 
tizedre, am ikor az országos ba jnok
ság I. osztálya szinte kizárólag bu
dapesti egyesületek tiszteletreméltó, 
de igen egyoldalú gyülekezete volt. 
Mennyit sóhajtoztunk akkor, hogy 
országossá 'kell tennünk a bajnok
ság élcsoportját, ha azt akarjuk, 
hogy a labdarúgás valóban országos  
ügy legyen  és, hogy megnyissuk a 
fejlődés lehetőségét a  vidék ősterm ő 
talaja előtt. M ost eljutottunk az 
„Ígéret föld jére" és m ost torpan
nánk vissza a jelentkező nehézségek 
e lőtt? ! Kishitűség lenne.

De vegyük vizsgálat alá az ellen
érvet. V ájjon  tényleg leküzdhetetlen 
lenne a Szombathely— Sepsiszent- 
györgy  távolság?

Először is induljunk k i abból, 
hogy nem is biztos, hogy ez az eset  
bekövetkezik  majd. A z ősz fo ly a 
mán felszabadult országrészek k ü 
lön bajnoksága folyik. A z egyik  
csoportból előreláthatólag a N a gy 
váradi AC  és a Nagybányai SE k e
rül be az erdélyi osztályozó négyes 
mezőnyébe. A másik két csapat 
m ár a székelyföld vidékéről ju t 
m ajd be. Kevés támpontunk van az 
erőviszonyok megítélésére, de a j e 
lek azt ■mutatják, hogy előrelátha
tólag a N A C  és az N8H hódítja  
majd magához az első és a m ásodik  
helyet és ezzel áz NB I. osztályába  
való feljutást. De m ég ha Sepsi- 
szentgyörgy lenne is az egyik k ivá
lasztott, altkor sem szabad kétségbe 
esnünk.

M ert mit jelentene ez az ered
m ény? A  Szombathely— Sepsiszent- 
györgy  távolság m ég mindig lén ye
gesen alatta marad annak, am ilye
neket pl. Olaszországban —  hábo
rúban álló országban! —  m ost is 
m eg kell tenniük a csapatoknak. 
Gondoljunk csak a Trieszt— B ari 
vagy Torino— Nápoly-útra. Sőt vo lt 
az olasz bajnokságban olyan idő is, 
am ikor az északi csapatökiiak P a -  
lerrnóba is el kellett utazniok! És 
Palerm őnak szintén m eg kellett 
tennie ezeket az utakat.

És nem volna érdemes áldozato
kat is hozni azért, hogy egy sepsi
szentgyörgyi fiúkból .álló csapat e l
jusson egyszer az évben Szom bat
helyre? A  szombathelyi fiúk pedig  
ellátogathassanak- egyszer . a fe lsza 
badult Székelyföldre ?

Ss ha nehézségek vannak, nek i

kell latnunk, hogy azokat elgördít
sük. az útból. Mi lenne, ha az M LSs 
és az OTT közös erővel közbelépne 
a M AV-nál, hogy a hosszú utazások 
baján enyhítsen. Nem. keli m indig 
csak a menetrendet bújni! össze 
kellene Ülni a M ÁV illetékes - veze^ 
tőivel és minden bizonnyal > m eg le
hetne találni a m egfelelő m ódot a 
legkedvezőbb megoldásra. Mi volna, 
például akkar, ha a M AY m otoros  
kocsit bocsátana az ilyen hosszabb 
utakat m egtevő csapat rendelkezé
sére  ? / E z a kocsi —■ ^kedvezményes 
tarifával —  sokkal m ozgékonyab
ban, tehát lényegesen rőyidebb idő 
alatt tudná megtenni a kivételesen 
nag5r távolságokat.

Keressük, kutassuk a megoldást 
lehetőségeket és akkor könnyű lesz: 
m ajd kiválasztani a legjobbat. Csak 
páÉjaképpen hozzuk fel éppen a. 
fem ebb említett Palerm o esetét. 
Am ikor a szicíliai klub bekerült az 
L osztályba, a klub elnöksége vá
sárolt egy  vlzirepülögépet és. ezzel 
tette  mea a csapat a legtöbb útját.. 
Ezzel a géppel el tudott utazni 
Triesztbe. Genovába, Livornófoa. Ve
lencébe, Bariba és m ég néhány vízi- 
kikötővel ,rendelkező, városba, G é~ . 
novából Milánóba azután m ár nem 
jelentett különlegesen hosszú utat a, 
vasúti utazás sem. Valam i hasonló 
megoldást lehetne találni t talán a 
m agyar futballisták részére is!

Fel szokták- hozni érvként &. 
hosszú utak ellen a játékosok nagy 
részének amatőr mivoltát is. Ez 
sem helyénvaló. Ma már a sport él
gárdája nemzeti szempontból is 
jelentős hírverő, toborzó munkát 
végez az illető sportág és általában 
a sport eszméje érdekében. Finnek, a 
feladatnak teljesítése term észetesen  
áldozatokkal jár. 'A k i  a /ba jn ok i 
küzdelemben résztvesz, anöa.fe szá
molnia kell azzal, hogy  ez utazások
kal jár. Más sportágban la utazniok 
kell a versenyzőknek, az egyikben, 
többet, a másikban kevesebbet. .Ha 
azonban azt akarjuk, hogy a sport 
népszerűsítése érdekében fenntart
suk az élenjárók egym ás közti küz
delmeit, akkor ezken  a nehézségeken- 
túl .kell tennünk magunkat. H ogy 
messzebb ne menjünk, .nézzük csak 
a német példát. Hatalmas háború 
középpontjában a német sport élénk 
életet él és akárhányszor a front
vonalból utaznak egyes , kivételes 
képességű sportolók a mögöttes 
országba, nem. egyszer ., külföldi 
országokba is, ha a német sport 
minőségi képviseletéről van sző.

Nyilvánvaló tehát, hogy azok  cf-v 
akadályok, am elyek az NB I. osz
tályának egysége, egységén ek  fenn
tartása elé ■ gördülnek, elháríthat ók. 
Munkával, jóakarattal el háríthat ók. 
M eg kell tehát őriznünk est , a nagy 
gondolatot, élgárdánk kiválóságának 
ezt. a zálogát.

E gyről lehetne csak szó : : ha helyre 
van szükség, em eljük fe l az NÉ  / .  
osztályának létszám út 14-ről lS-ra. 
A  m ost fo lyó é v r e . megállapított 
kiesést és feljutást természetesen 
végre kell hajtani és e str a több
letet a felszabadult országrészek 
többletének kielégítésére fordíta
nánk.. A' 16-os létszámút könnyen el 
lehetne v iseln i a mai pavtyaszegény 
világban, am ikor a nemzetköz} 
érintkezés mindig szükebb keretek 
közé szorul.

A z  NB II. osztályéban már 
lehetne szaporítani a csoportok  
szám át és a jelenlegi hét. csoport 
helyett hármat lehetne felállítani. 
Ezzel a megoldással a mostaninál 
lényegesen' nagyobb . mértékben 
figyelem be lehetne venni &■ Íölűrájsí 
adottságokat.

Á z  N B irt. osztályában is  & 
csoportok szaporításával lehetne
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Á beküldő alávet! magát s feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres j 
bélyeget kell mellékelni. Aki höíen- 
kir.í ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot) Se-anis

megoldani a feladatot. H at _ csoport 
felá llításával m inden igény kie lég ít
hető lenne.

Ezzel a beosztással a. feljutás és 
a Mesés, kérdése is könnyen m eg
oldhatóvá válnék, mert as N B  I. 
osztályából három kieső biztosítaná  
as N B  II. osztályában m inden cso
port győztesén ek a fe l jutási lehető
s é g é t  az N B  1.-be. A z NB XI. három 
csoportjából pedig 2— 2 kiesővel 
m eg lehetne oldani az NB III. vala
m ennyi csoportgyőztesének feljebb 
való jutását.

Ez természetesen csak váz lenne, 
am elyet az egyletek elosztásának 
gyakorlati és a helyi é r d e k e k e t .*  
gyelernbe vevő megoldásával kel
lene életrevalóáu kitölteni, de Hi
szen ez m ár az M LSz jó l begya
korlott, a való helyzetet jó l ismerő 
vezetői számára nem jelentene ne
héz feladatot.

Nyom atékosan felem eljük azon
ban intő' szavunkat: ne térjünk le
2?B-rendszerünk jó l bevált a lapjai
ról! Ne szakítsunk a helyesnek bi
zonyult alapelvekkel, mert akkor 
könnyen ingoványos talajra vezet
hetjük végre a helyes útra tért 
labdarúgó sportunkat!

Tóth a legjobb magyar
középfedezet

— mondja Sós Károly, a G am m a edzője

Néhány s ió  az „öreg*' fo d o r Tiborról 
és egyéb hírek a Gammából

A Gamma vezetői és szurkolói vasárnap 
] elégedetten távoztak a bánátutcai Gamma- 

pályáról. A Gamma-játékosok teljesítmé
nye kielégítette mindazokat, akik meg
jelentek. Pedig a nagyon rossz talajon 
nehéz volt valami rendkívülit nyújtani. 
Ilyenkor, az idény és az edzések legele
jén azonban minden jó  telesítmény ér
téke sokkal nagyobb, mint az idény de
rekán. Á játékosok közül pedig néhá- 
nyan egészen kiválóan játszottak. Nagy 
reménységgel tekintenek Tóthnah, a kö- 
zépfedezetrek tavaszi szereplése elé.

— Tudom, azt mondják, hogy minden 
vezető elfogult. — jegyezte meg nekünk 
Sós Károly, a Gamma edzője. — Mégis 
nyugodUm kijelentem azt, hogy Tóth a 
legjobb magyar közév fedezet a mai já
tékosok között. Majd meglátják tavasz- 
szed, hogy mire képes ez a fiú ,

| JÁNOST BÉLA FEGYELMEZ
| Jdnosy Béla. a Gamma sportigazga- 
I tója, amikor a téli pihenő véget ért, arra 
l kérte a játékosait, hogy ezentúl min. 
j! denki sportszerűen éljen és este 11 óra 
I után senki se maradozzon ki. Vasárnap 
j reggel Jánosynak az a hír jutott a fü

lébe, hogy Magda Béla, a csapat fede- 
zetjáíékosa szombaton este az ökölvívó 
mérkőzésen volt és csak éjfél után ke- 

| rült ágyba. Az öltözőben, amikor a já
tékosok mind együtt voltak, Jánosy ■han- 

í gosan megkérdezte a fiúkat, hogy vala- 
j kinek közülük nincs-e vaiami jelenteni 
j valója. A játékosok egymásra néztek, 
nem írtették a dolgot. Magda azonban 
felállt és bejelentette, hogy ő szomba
ton este az ököÍvivóbajnokságon volt, de 
csak fél 12-ig.

— Mi az, hogy csak fél 12-ig? — szólt 
erélyesen Jánosy Béla. — Megkövetelem, 
hogy általában este Ti-kor, mérkőzés 
előtti este pedig mindenki legkésőbb 10 
órakor ótthon legyen. Aki nem veti ma
gái alá ennek a kívánságomnak, az nem 
méltó arra, hogy részi vegyen abban a 
nagy küzdelemben, amit nekünk tavasz- 
szal meg kell vívnunk. Ezt a nagy har
cot pedig csak akkor tudjuk a siker re
ményében megvívni, ha mindenki sport
szerűen készül az elkövetkezendő nagy 
küzdelmekre.

Értesülésünk szerint Magda büntetése 
igen súlyos lesz.

NÉHÁNY SZÓ FODOR TIBORRÓL
Még a Budafok csapatával került a 

Gammához Fodor Tibor, aki Váradi 
Béla előtt a Gamma állandó jobbszélsője 
v<lt. Fodor igen jó  játékos. Egy évvel 
ezelőtt elfoglaltsága miatt erősen vissza
esett formájában és akkor került Váradi 
Béla a Gammához. Fodor, aki igen jó 
sportember, nem. veszítette el a kedvét, 
hanem szorgalmas edzésbe fogott. Nem
csak a neki kiosztott adagot végezte el 
az edzésen, hanem sokat ,.túlórázott’ " és 
most ismét nagyszerű formában van. Na
gyon szerény fiú, nem hangoskodik, nem 
könyököl, hogy észrevegyék.

— Érzem, hogy ismét formába kerül
tem, — mondja nekünk csendesen. — 
Majd észt evesznek és ha rám kerül a 
sor, biztos, hogy nem 'Jogok szégyent 
hozni „öreg" fejemre.

Az ..öreg’ ' Fodor most — 26 éves.
PRASZLER í l  CSAK MOST KEZDI EL

A Gamma öltözőjében az egyik sarok
ban csendben meghúzódva áll egy ma

gas, soványképű fiatalember. Praszler 
Ernő ő, a Gamma űj játékosa. Szomba
ton esté ült tel a vonatra Érrnihályfal-

ván és vasárnap reggel érkezett a fövá 
rosba.

*— Több mini hárem hónapja annak 
hogy utoljára rúgtam labdába, — mond
ja Praszler / / .  — A magyar B) válogatott 
ellen szerepeltem akkor és ez volt az 
utolsó mérkőzés, amit játszottam Nákm 
sok a hő és a síelés volt az eayetlc*- 
sportolási _ lehetőség, amit végezhettem 
Jánosy Béla azt mondta, hogy Sós edző 
úr majd fokozatosan vesz munkába. Re
mélem, hogy hamarosan megmutathatom 
hogy mit tudok.

Á^r.m m a ezen a héten kedden és csü
törtökön tart edzést. Á keddi edzést a 
bánátutcai pályán, a csütörtökit, ha le
hetséges, már a BEAC-pályán tartják 

|meg. Vasárnap az UFC-vel játszanak.

A Fiorentina nyerte a legtöbb 
mérkőzést idegen pályán
Néhány adat az olasz bajnokságból

Róma, január 27.
Az olasz bajnokság az idén nagyon 

érdekesen alakul. Nagy küzdelem lesz a 
bajnoki címért (a Bologna vasárnap egy 
pontot leadott az előnyéből), de még na
gyobb lesz a harc a kiesés körül. Az 
ugyan már elintézettnek látszik, hogy a 
Bari lesz az egyik kieső — hiszen a 
Bari már öt ponttal lemaradt s a gól
aránya is rettenetesen rossz —, de an-

Nem kapott ki otthon: 1—5. Bologna, 
Torino, Fiorentina. Atalanta és Venezia.

Legkevesebbszer kapott ki idegenben: 
í—2. Bologna, Juventus 2—2.

Legtöbbször kapott ki otthon: 1—3.
Genova, Lazio, Barti 3—3.

Legtöbbször kapott ki idegenben: 1.
Bari 7, 2-—3. Triestina, Venezia 6—6.

Aki még többet akar tudni az olasz 
bajnoki adatokról, az tanulmányozza át

nál nagyobb csata less az
hely körül. Jelenleg például hat csapa
tot fenyeget a kiesés s jellemző az olasz 
bajnokságra, hogy még a hatodik helyen 
álló Novara is lehet tizenötödik helye
zett. hiszen a hatodik és a tizenötödik 
között csupán négy pont különbség van.

Egy kis játék a számokkal:
A bajnokságban ez a sorrendi 1. Bo

logna 24 pont, 2. Ambrosiana 23 p „ 8. 
Juventus 21 p.

Ha csak a győzelmeket tekintjük: 1.
Ambrosiana 10, 2. Bologna 9, 3—4. Ju
ventus, Fiorentina 8.

Győzelmek odahaza: 1—2. Ambrosiana, 
Juventus 8, S. Bologna 7, 4—8. Torino, 
Atal ama, Livorno, Napolj. Triestina 5—5.

Győzelmek idegenben: 1. Fiorentina 4,

utolsóelőtti I az alábbi táblázatot. Ebben a győzelmek
döntetlenek és a vereségek kétfelé van- 
nak bontva. Külön szerepelnek az ott- 

] honi és külön az idegenben elért ereá- 
j mények.

Van a táblázatban néhány nagyon 
I figyelemreméltó adat. Ilyen például az, 
\ hogyha Juventus idegenben még sohasem 
győzött. És ezenkívül van még öt olyan 
csapat, amely szintén nem tudott még 

] idegenben nyerni.
‘ Érdekes, hogy az idegenben még eddig 
nyerni nem tudottak közül a Juventus, 
a Triestina, a Genova és a Roma a most 
következő vasárnap ismét idegenben ját
szik s a jelek szerint aligha fog  győzni 
egyikük is, :nert mindegyik erős ellen
féllel játszik.

i. Bologna, Ambrosiana 3- 
•ino, Novara—Milano 2—2,

é—6. I

Otthon

íme & kétfelé bontott olasz 

Idegenben

iát

í. Bologna 16 7 1 3 3 2 38:22 24
232. Ambrosiana 16 s — 1 3 1 3 38:22

3. Juventus IS 8 1 5 35:22 21•i. Torino IS 5 2 2 3 4 34:27 185. Fiorentina 16 4 3 —* 4 __ 5 34:29 19 ’6. Novara 16 S 4 2 2 2 3 19:19 167. Atalanta 16 5 2 __ 4 ő 23:24 168. Livorno 16 5 3 1 1 5 24:27 169. Napoli IS S 2 ? 1 2 4 27:31 1610. Milano 16 2 4 1 2 5 22:21 14II. Triestina 16 E 2 1 — 2 6 24:24 1412. Genova 16 í ojC.I s __ 3 4 21:23 1313. Roma 16 4 2 2 g ő 27:30 • IS14. Venezia 18 S 4 — c~. 3 6 20:80 1315. Lazio 16 S S 3 1 S 4 22:2816. Bari 16 — é 3 1 1 7 17:46
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A beküldő alávet! magát a feltételek
nek. Minden (Szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 fűiére® 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kir.í ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot) tennis

Újra gyengét ben
ment a pontszerzés & Téli Kupa Pálya 
zatban. A hétfő délig átnézett szelvények 
között találtunk egy 30 pontos szelvényt 
(ötszelvényes pályázóé), egy 28 pontos 
szelvényt (Rongyos), néhány 26 és 25 
pontos  ̂ szelvényt. A. telitalálat a héten 
elég ritka. A fő verseny ben újság az, 
hogy Rongyos beérte Pétre Lajost.

A Téli Kupa Pályázat VIII.. azaz záró- 
szelvényét szombat délig kell beküldeni.

s  szelvényt pénteken közöljük utoljára. 
A szelvényen az olasz I. osztály tava
szi idényének második fordulója, vala
mint az ökölvívó GsB utolsó fordulója 
szerepel.

Az ökölvívó CsB-n tavaly sz FTC 9:7 
re verte a BSzKRT csapatát s a • BTK 
ugyanilyen arányban győzött a BVSC- 
vel szemben. A két mérkőzés tavaly is 
egy napon került sorra.

Az olasz bajnokság második fordulójá
ban szembö kerülő csapatok őszi talál

kozóján & következő eredmények vol
tak:

Bologna—Juvenfiis t:S»
Lazio—Genova 2s2„
Fiorentina—Napol!
Milona—Novara ©:£.
Bari—Ambrosiana 0:5,
Venezia—Livorno 3:S.
Atalanta—Triestina 
Torino—Re na a Is 4,

ősszel természetesen a háictlállók vol0 
íak a pálya választ ók 0

ÜZENETEK?
K. áf.s Ha úgy látja, hogy 

vényes csoportban már nincs esélye nyer
ni (itt csak kilenc díj van) s ’ viszont 
a csúcs-, vagy tel italál álversenyben nyer' 
bet, akkor az utolsó fordulóban küldjön 
ötnél több szelvényt. Annyit, amennyi 
módjában áll. — Z. M.s A tavaszi pá
lyázatra vonatkozó javaslatot esombal 
délit? fogadunk elB

Alvilági 1. Nem volt közte V ili .  bz&>
mű. 2. A  kát tipposzlop viszont mát 
szelvényen voit0 — M j, Grürawald M.S Rendben.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Török, Budapest. 1. A  góiurányt űgf

'■számítjuk ki, hogy ’a s ’ li'doit gólok '-'Tszá0 
elosztjuk a kapO't gólok 'számával* 

A nagyobb hányados jelenti a jobb j.góh 
aranyt. 2. A  csökkentett t^rjéde-lemr® 
y ,°  tekintettel helyszűke miatt nem tud* 
tuic közölni a kérdezett táblázatokat.

 ̂ többiek. A közöltek alap-
* i e Jönni, hogy bélényugod0
tak a történtekbe. A levelet azonban 
Hiszen gyakorlati előny már úgy sem száí® 
mazhat belőle — nem közölhetjük.
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Lyuk rájátszás
Mondjunk néhány szót a legtöbb támadásnak erről az 

utolsóelőtti állomásáról, am ely különösen az új lesszabály  
óta  vált fontossá. A z új lesszabály, amely a kapuson kívül 
csak egy m ezőnyjátékost ismer el az ellenfél csatára és a 
kapu között —  sok alkalmat ad lyukrajátszásra. E rrő l már 
sok szó esett, hiszen a kiugratás, a tisztárajátszás volta
képpen nem egyéb, mint lyukrajátszás, lyukratevés. A z 
egyéni kiugrás, az átcselezés az egyéni képességeket csil
logtatja. A  lyukrajátszás csapaterény.

M it jelent az, hogy lyukrajátszás ? Lyukat kell terem 
teni az ellenfél védelmében s ha ebbe a lyukba gurítjuk  a 
labdát valamelyik csatártársunk részére, az illető kitűnő 
gólhelyzetbe kerülhet.

A  lyukrajátszás nagy titka: a labda nélkül való m ozgás. 
Talán m ég emlékszünk két jó  tanácsra, amelyet a Tám adás
fejezet elején említettünk: „H a nincs nálad a labda, h elyez
kedj.“  ,JJem as játszik, akinél a labda van, hanem a s , akinél
—  lesz !"

A  lyukrajátszáshoz óriási gyakorlat kell, m ert olyan 
ríim usérzéket, begyakorlottságot, olajozottságot kíván, 
amelyet csak sok gyakorlattal lehet elsajátítani. H a  nincs 
ritmus az akcióban, esetleg sikerülhet a lyukrajátszás, de
—  lesre fu t az egész akció.

(Vannak kitűnő já tékok , am elyekkel a labda nélküli 
m ozgást, á helyezkedést kiválóan lehet gyakorolni. 
Ilyen a gyalogló futball és a hatos já ték . M indkét já ték  
m egtanít az ü r e s  terü letek nagy értékére. A z  a s  elv, 
hogy a passzt lehetőleg nem a játékoshoz, hanem  a 
já tékos előtti területre irányítsuk  —  a lyukrajátszás  
egyik  fontos alapelve.)
A  lyukrajátszáshoz tartozik az a m ár ism ertetett akció, 

am ikor a középcsatár kiteszi a  balösszekötőjét. Láttuk, 
milyen nagy rltmusérzéket kíván ez az sakeió. A  fő e lv : nem  
korán és nem későn! H a korán adjuk ki a labdát, ak k or  m ég 
nincs lyuk. Ha későn, akkor van lyuk, de —  les is v a n . . .  
H agy gyakorlat kell a m egfelelő pillanat eltalálásához. 
Néha tartania kell a labdát a középcsatám ak s csa k  akkor  
előre adnia, am ikor az összekötő m ár a siker rem ényében 
tud ráfutni a lyukra tett labdára. Van úgy, h ogy  egyből 
kívánkozik előre a labda. Ez a legtöbbször akkor ford u l elő, 
amikor az összekötő m aga passzolja a középre a labdát s 
a következő pillanatban habozás nélkül ju t  élőre —  eleget 
téve egy másik főelvnek: p a s s z o l j  é s  f u s s !

Ilyen az is, am ikor a szélső csatár egyszerűen be
passzolja a labdát az összekötőjének s a passzolás pillana
tában fut is tovább, h ogy  a passzt m ár lehetőleg a  védő 
háta m ögött kaphassa vissza.

33.

E z is lyukrajátszás s m a m ár gyakrabban jelent gól
helyzetet, mint régen, a három szög já ték  korában, a régi les
szabály idején.

fippen azért vált szükségessé a csatárok többé-kevésbé 
állandó őrzése, mert a lyukrajátszás veszélyesebb , mint 
régen volt. A z  állandó őrzés megnehezíti a  lyukra tevést. 
R égi rendszerű védelem ellen a lyukra já tszás azért 
könnyebb, mert ez a védelem m ár eredetileg —  l y u k a s .. .  
Szervezett védelem ellen először lyukat k ell terem teni. 
Ilyenkor valóban minden mozdulat, minden pillanat fontos. 
A  pillanatnyi tem pó  kihasználása, az ellenfél kihúzása, a 
labdának a m egfelelő pillanatban való pontos leadása ered
ményezheti a lyukra játszás sikerét s a végső m egoldás már 
a tisztára játszott csatár kezében (avagy lábában) van.

Mindehhez mindig tudnunk kell, hogy k i hol van a 
pályán, tudnunk kell az ellenfél védőinek, nem csak  pillanat
nyi helyzetét, hanem azt is, hogy milyen irányban m ozog
nak /  A kkor reményünk lehet arra, hogy m eg tud juk  találni 
a  réseket az ellenfél védelmében, azaz: m eg tudjuk  terem 
teni ezeket a  réseket.

Szabadrúgások ' L
(E z a tárgy nem tartozik szorosan a  rendszer kér

déséhez, de ha m ár a védelem  szem pontjából m eg
világítottuk, nézzük a támadás szem pontjából is.)
A  szabadrúgásokat általában gyorsan  kell rúgni. A  kapu 

előtt éppen úgy, mint a  mezőnyben. Védelmünk néha (külö
nösen akkor, am ikor kem ényen  szorítják) m egengedi m agá

nak azt a fényűzést, hogy egy kicsit kényelm esen  és m eg
fontoltan  menjen neki egy felszabadító szabadrúgásnak EZ 
arra is jó , hogy a rúgó játékos kellőképpen összpontosítani 
tudjon a rúgásra, mert egy rosszul sikerült kapukirűgás, 
vagy más felszabadító szabadrúgás veszélyes helyzetet 
teremthet a kapu előtt. De m ég az ilyen „indokoltan lassú" 
szabadrúgásnak Is megvan a hátránya: időt enacd az ellen* 
feln ek  a jó l tudjuk, hogy minél jobban szorít az ellenfél, 
annál hatásosabb eg y  g y o r s  felszabadítás utáni ellen- 
támadás.

it., a szabadrúgást, m intha valamelyik
játékosunk szabadon jutott volna rúgáshoz a m ezőnyjáték
ban s ha késlelkedik  a szabadrúgással, a  bűne éppsn akkora, 
mintha játék  közben tartaná túlságosa sokáig  a labdát 6 
időt adna az ellenfélnek az elhelyezkedésre.

A z idő drága dolog, erről sosem szabad megfeledkez- 
nunk s ha mi rúgjuk a szabadrúgást, akkor nem akarunk 
ta<5,f v e s z t e g e t n i .  Éppen ezért az is hiba, ha a szabad
rúgás túlságosan emelt és sokáig  „u ta zik " a levegőben. 
(Itt egfelelő rúgótechnikávál ú gy  szabályozhatja a já tékos  <* 
.abda ívét, ahogy akarja. Csak ismernie kell és használnia 
kell tudni azokat a fizikai hatalmakat, am elyek  a labdát a 
földön, vagy a levegőben tartják.)

Ha a  mezőnyben jutunk szabadrúgáshoz, akkor igett 
gyakran keresztlabda alakjában történik m eg a szabad
rúgás. H ogy m iért? Előnyeit ismerjük a „K eresztlabda"' 
fejezetből. Ha a jobboldali szabadrúgást jobblábbal kanya
rltja  át a játékos a másik oldalra, ak k or a balszélsőnk 
kedvező helyzetben kaphatja a labdát. R itkábban az is elő
fordul, hogy a szélső egy ellenkező lábbal előrekunyaritotl 
labdával tud jobban megfutni.

Itt is kerülni kell az egykaptafa  m egoldást, amelyet az 
ellenfél könnyen kiismerhet s előre berendezk'edhetik rá- 
Ha a helyzet úgy. kívánja, nyugodtan előre lehet adni a 
labdát a saját szélsőnknek, sőt lehet a  szabadrúgás egy 
rövid passz is ahhoz a játékoshoz, akinek a hosszú labdája 
m ajd meglepőbb lesz, mint a szabadrúgás rúgóé, akinek a 
hosszú labdájára már elhelyezkedett a védelem .

Ha valaki megkérdezi, hogy m ilyen távolságról keli 
kapura rúgni a szabadrúgást, a válasz m eglehetősen nehéz- 
Ha sáros a pálya, a labda nehéz és csúszós, akkor akár 49 
m éterről is kapura lehet rúgni a labdát, különösen, ha van 
egy erős rúgású játékosom. A z ilyen labdák veszélyességét 
növeli az Is, hogy a kapus nem mindig sz ím ít  arra. hogy 
a labda kapura m egy. Ha ilyenkor a sárqs labda valamelyik 
felső sarok felé tart, a talaj pedig sáros s nehéz róla el
rugaszkodni, akkor a labda könnyen g ó lb a  mehet ilye® 
„csillagászati" távolságról Is. (A zt hiszem , minden kapusunk 
őriz az em lékei közt eg y -eg y  ilyen váratlan dugót.)

Ha. a kapus szemébe süt a nap, akkor száraz pályán V  
m eg lehet kockáztatni egy-egy  Ilyen távoli bombát. Ezek 
azonban inkább kivételes esetek s az ilyen  hosszú szabad
rúgások a legtöbbször a kapu elé szállnak.

(Folytatjuk.)
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Köves-Kvasz János 
visszamegy Svájcba 
edzőnek

Köt és—Kvasz János, a Hungária, majd 
&a Újpest volt válogatott játékosa né
hány hónappal ezelőtt hazatért Svájcból, 
ahol mint edző volt szerződésben.

— Néhány hónappal ezelőtt hazatértem 
Svájcból, mert az akkori rendkívüli vi
szonyok miatt nem maradhattam az egye
sületemnél, — mondta Köves János. — 
Azóta a viszonyok Svájcban megjavultak 
és volt egyesületem, az SG Belimona 
most levélben felszólított, hogy térjek  
vissza hozzájuk. ötéves szerződésem volt 
velük, amit nem, bontottunk fel és most 
a szerződés értelmében visszamegy etc 
hozzájuk. A csapatom Dél-$vájc amatőr 
bajnokságában vesz részt és az első he
lyen tílL Ha megnyerjük a bajnokságot, 
akkor bekerülünk a Nemzeti Bajnokság 
I. osztályába. Belinzona mintegy 30,000 
lakosit város, fejlett labdarúgó élettel. 
Minden mérkőzésünkön 3000—J#000 főnyi 
közönségünk van.

Köves-Kvasz János még ezen a héten 
(elutazik Svájcba.

Id én y k ezd et! 
m űsor, erősítéseké  
ifjúság • . .
A BSzKítT vasárnapi edzése nem ügy 

átkerült, mint ahogy azt a kék-sárgák 
vezetői szerették volna. Éppen ezért el
határozták, hogy e héten erősebb edzése
ket tartanak. Kedden és csütörtökön láb- 
'Sás edzés lesz, pénteken erőnléti gyakor
latók, vasárnap pedig . . .

A BSxKRT szorgalmasan készül a To
kod elleni, első bajnoki mérkőzésére. 
Ifcahltővseky intéző mái' összeállított®, á 
villamosé s&pat

I&Éinm öTTX ^üÖóftAT,
aűfcety & kővetkező:

Február 2.- ellenfél & jfer. Törekvés (a 
Ciprus utcában).

Február 9s ellenfél a Ganz (a Ciprus-* 
^teában).

Február lé; ellenfél a Tökód (őszről 
elmaradt bajnoki mérkőzés Tokodon).

Természet eáen eközben minden c.sti- 
Jőrtököíi komoly kétkapuzást tart a víl- 
t̂emosgárda a tartalékcsapata ellen.

ERŐSÍTÉSEKBŐL 
beszélnek. A BSzKRT vezetősége nem 
▼Olt tétlen a szünidő alatt. Főleg" fiatál 
Csatárok után kutatott, de sajnos, fia
tal — és tehetségéi?! — csatárokban 
mindig nagy a kereslet és kiest a ki.
sálat.

-— Lehet usónhan, hőgy eny hét
f i  emberünk — mondta Rakitpvszky in
téző —, de egyelőre Még csők tárgyal- 
Satunk és így nem mondhatók neveket...

A BSzKRT-rak egyébként igen tehet
séges utánpótlása van. Scharle, az uj- 
®óüsült

IFJÚSÁGI BDZö
*?5s«n fogádkoziki
, ■— kagyon tehetséges — mondja. — ab 
niúsdai gárda. Fogadom, hógy két-há. 
fötn év múlva kése játékosokat tudok 
’na.ja adni Kuttv.ce János ínak.

BlRű
Vasárnapi távoliét® némi szóbeszédre 
^ott alkalmat Bíró egyiké a legszor
galmasabb BSzKRT-játékosoknak és így 
fermé-zetesen feltűnt indokolatlan hiá
nya. Hétfőre azután megoldódott a rej
tély.

— Sajnós a jéleségenvnek vasárnap 
•fogas Idea lett, — magyarázta távolma
radását Bíró. -*■ Még örvöst is kellett 
?h»tom és mivel netif vált ófí\on senki, 
’fagam. ápoltam őt. Kedden irAr a ren- 
*«« időben kint lessek.
, A BgaKRT tehát megnyugodhat, a vá
logatott hátvéd erőnlétével nincs semmi 
S&j. iga*. a többiekével sincs. Vasárnap 
SJJdnétfj eirviafakadtak, amikor megtud
ok . hogy ném lés* labdaedzés.
, ,  MIKLÓSI
^  is fakádt!

—■ Egy évig jdtssöttam ítinóvdbam. és 
‘Möruíhütom sokszor olyan talajon kellett 
fégmérkSsnünk ae elleni eleinkkel, hegy
f  bttSdrnapi pálya áhhoz képest — bil- 
‘'frdasstal volt.

Ery szurkoló fávágta:  ̂ „
„.**■ Csínján te  agarakkal, Csalása. Azt 

lese még módod rá, hogy a mos. 
íenenegy játékkedved kipótold . . .

hírek a BSzKRT

M ik or  szü le te tt  m e g  a  11-es ?
| keresztül a lökés szabályozása is. 
A  legújabb szabály bizonyos tétess 
változást jelent, am ikor a lökést 
csakis a 7nbdáért fo ly ta tott Jcüzde»  
lem re korlátosba.,

M ilyen  volt a legnagyobb Játéktér
M e ly ik  szabá ly változott a legtöbbször az idők során
Á  80  éves já té kszabá lyo k  űj szövegétről

S z o m b a th e ly  
első kom oly e llen
f e le  a z  1TO le s z

Szombathely, január 2T.
A z Ismét hidegre fordult idő 

esontkeméanyé fagyasztotta a H a
ladás-pálya talaját, de a második 
kétkapus edzést azért m egtartot
ták. A z első csapat tagjai közű* 
csals: Gazdag maradt távol az ed
zéstől. Fogat huzatott és m egda
gadt az arca.

A  második: csapat ellen ez a ti
zenegy állott ki: Körm endi —  Tol- 
gyesi, Krasznai —  Pillér, K iss, K a 
tótól —  Szabó. Molnár, M órócz, 
B ájjá , Lovász .

A  csúszós, jeges talajon óvatosan 
m ozgott a társaság és Így bizony 
kom oly küzdelem nem volt. A z  ed
zés hatvan percig tartott és az első 
csapat l:0 -ra  győzött H éjjá  fe jes
góljával.

A  következő edzés szerdán lesz, 
Utána pedig pénteken és vasárnap. 
Mind a három edzés kint a pályán 
zajlik m ajd le.

A z  első kom olyabb m érkőzést 
február 9-én Győrött az ETO ellen 
játszi-., a Haladás.

Novák Károly.

H ozzávetőleg 100 éve annak, 
hogy a labdarúgás, mint játék, k i
alakult. Ezt m egelőzőleg Angliában 
is, a földgöm b más pontjain is rúg
ták lábbal a labdát, szabályos csa
ták is kifejlődtek, ez azonban még 
nem volt sportszerű játék.

Húsz évig tartott, inig a játék 
szabályai kialakultak és azokat szö
vegbe szedték. M ásik húsz esztendő 
kellett hozzá, am íg ezek a szabá
lyok polgárjogot nyertek a sport
életben. 1882 fordulópontot jelentett 
a játék  történetében. Ebben az év
ben hívták életre a nemzetközi já 
tékszabályalkotó bizottságot, az 
International Board-ot. Ez sokáig 
csak a szigetország nemzeteit —  
az angolt, walesit, irt és skótot —  
gyűjtötte egy asztal köré, később 
azután a F IF A  kiküldöttei révén 
valósággal nemzetközivé vált az 
IB is.

A már 1863-ban m egszövegezett 
játékszabályokon sokat változta
tott kezdetben is, az azóta elmúlt 
évek  során is az 1B. A  13 szakasz
ból álló alapszöveget azonban egé
szen mostanlg m egtartották. Toldoz- 
gatták-foldozgatták a régi szöve
get, de valódi angol hagyom ány- 
tisztelettel ragaszkodtak a régi gon
dolatmenethez, végül is úgy festett 
a játékszabályzat, mint egy száz
szor m egfoltozott nadrág.

Ű] szövegezés!

A SÜMEGÉ® 
héten mér hárem toriiáterfn* ed*

■ t« t , mégpedig Síiddé*.. eiert.án f *
ÍMtafcSfa. Vásáráét* fáit a ij41y«ú
**I>V* edzés következik,

Ellenfelet nem keresünk. — fáén
«* t e r - w K ?  ' vau B t*- 
?*& * iS & u S .  k60B,i* ttta,wk

Végül 1938 nyarán ■— hosszabb 
előmunkálatok alapján —  az IB  el
fogadta a játékszabályok egészen 
új szövegét. A  szabály rendelkezései 
a régiek maradtak, ■ csak egy-két 
kevésbé lényeges módosítást foga 
dott el az IB, a szabályzat egész 
berendezése m egváltozott. A  sza
kaszok logikus sorrendet kaptak, a 
szöveg világosabb, a mai ember 
nyelvén beszél, az egész vonalveze
tés egyszerűbb, észszerűbb.

A z 1938 39-es bajnoki évben elő
ször csak Angliában vezették be az 
új szabálykönyvet. Ez volt tehát 
az az esztendő, am ikor más sza
bálykönyv volt életben a já ték  szü
lőhazájában és más a földgömb 
többi országában. A  kísérleti év el
teltével azután a F IF A  is kötele
zővé tette az űj szabálykönyvet. A  
lefordítással, átültetéssel járó  ne
hézségek azonban mindenütt ko- 
kom oly akadályokat gördítettek az 
űj szabálykönyv megjelenése elé. 
Ném etországban is csak 1940-ben 
adták ki az űj szabálykönyvet. Ná
lunk is elkészült már a mű és rö
videsen nyomtatásban is m ég fog  
jelenni az MLSZ kiadásában (A  
N em zeti Sport már 1938 augusztu
sában közreadta á játékszabályok  
új szövegét. A z  M LSz kiadásaiban a 
vonatkozó m agyarázatok és döntvé
n yek  is helyet foglalnak majd.)

A játék változásai 
a szabály változásaié 
keresztül

A z űj szabálykönyvvel kapcsolat
ban H ere Ö ttó  dr, a német biro
dalmi labdarúgó szakhivatal egyik 
vezetője, a játék egyik nagy isme
rője, érdekes cikket írt a K icker- 
ben. Külön foglalkozik  a cikkben a 
játéknak azokkal a változásaival, 
amelyek a  szabály változásaival 
jártak együtt.

100 évvel ezelőtt m ég a m ezőny
játékosnak is szabad volt kézzel 
érintenie a labdát. A  kézzel való 
játék szabadsága nem volt korlát
lan, m ert pl. a labdát vinni, dobni, 
passzolni nem volt szabad kézzel. 
Csák le lehetett fogni a  repülő, 
vagy  guruló labdát. Azután már 
csak rúghi volt szabad tovább. 
1866 ée  1870 közt m egtiltották a 
m ezőnyjátékosnak m ég a  labda le
fogását is. 1870-ben jegyezték fe l 
az égykorű lapok, hógy egy katonai 

j válogatottban föltűnt az egyik já 
tékos, amint magas labdákat szán
dékosan fe jje l irányította. Eddig 
nem is g o n d o lo k  a  labda fejelé
sére, m ost azonban m ár taktikai 
előnyt jelen tett annak számára, aki 
fe jje l is tudta irányítani a m agas 
labdákat és  pérp kéllétt megvárnia, 
am íg a  labda leérkezett a  földre 
vagy  a láb elérhető magasságába.

Ugyanekkor lépett jógáiba a  lab
da toppolása, am ikór kézzel már 
úem volt szabad lefogni azt. Ekkor 
született m eg a  lapos pássz is. V i
szont eltűnt a pályákról a sapka, 
am ely akadályozta a  játékost a  fe 
jelésben.

A lésAHáS Is változóit 
& r. I d ő k  s o r ^ u

A  lesállás problém ájával kapcso
latban N erx  dr a kővetkező tanul- 
Ságős sorokat írja:

—  A  WM-röndszer vitája során

megállapítást nyert, hogy a csapat 
alakzatának ez az új form ája a les
állás szabályának megváltoztatásá
ból következett. E z kétségkívül így 
is van. Kevesen tudják azonban, 
hogy a lesszabály már korábban is 
jelen tős változáson ment át és hogy  
ez a változás annak idején m ég na
gyobb forradalmi újítást hozott ma
gával a taktika terén, mini az 
1925-ös m ódosítás. X86G~ban tör
tént! Addig ugyanaz a lesszabály 
volt érvényben a futballban is, mint 
a rugby-ben: aki a labda előtt van, 
az lesen áll. (Tehát, ha hozzá ke
rült a  labda, bekövetkezett a sza
bálysértés.) Passzolni tulajdon
képpen csak hátrafelé lehetett. Per
sze akkor m ég 8 csatár tolongott 
elől egy sorban, m ögöttük pedig 1 
fedezet, ernögött I  hátvéd m űkö
dött és leghátul volt a kapus. 1866- 
bán kimondták, hogy ha a támadó 
játékos és az ellenfél kapuja közt 
három védőjátékos  van, akkor a 
támadó nincs lesen m ég akkor sem, 
ha a labda előtt helyezkedik el. 
Ekkor következett be a játékosok 
új csoportosítása. E ttől az időtől 
fogva  lett k é t hátvéd és hárc m fe 
dezet. Kb. 20 évig tartott, am íg ez 
az átalakulás teljesen átment a 
gyakorlatba és polgárjogot nyert. 
(Talán a repülőgép korában re
mélni lehet, hogy az új W M -rend- 
szer általános elfogadása rövidebb 
ideig fo g  tartani. Szerk.)

Melyik szabály 
változott a legtöbbször
A. hosszú évtizedek során a leg

több m ódosításon a partdobás sza
bálya ment keresztül. 1875-ben m ég 
az is megtörtént, hogy egyáltalán 
eltörölték a bedobást azzal az indo
kolással, h ogy  nem lehet m egbíz
ható módon megállapítani, vájjon  
szándékosan vagy  csak véletlenül 
rúgta-e ki a játékos a labdát a vo
nalon túlra. Volt azután fé lkezes  
dobás, ezt m egváltoztatták kétke
zesre. A  bedobó játékos helye, 
testtartása  is számtalan változáson 
ment keresztül, m íg elérkezett a 
mai alakjához.

A Játékosok száma
Kezdetben nem állapította m eg a 

szabály a játékosok  számát. M ég az 
1863-ból való szabály sem mond 
semmi határozottat erre vonatkozó
lag. A csapatok létszám a változó 
volt és a m érkőző fe lék  előzetes  

1 m egegyezésétő l fü ggött. 10— 2Ö 
" között m ozgott a csapatot alkotó 

játékosok száma.

A labda
A z első játékszabályok semmit 

sem mondanak a labdáról. Csak a 
történelem adataiból tudjuk, hogy 
börburkolatba dugott és fe lfú jt 
állati hólyagokból álltak őseink lab
dái. 1889-ben állapították m eg 
először a labda súlyának szélső 
határait.

Játékvezető
A  „b író " kezdetben ismeretlen 

fogalom  volt. Valószínűleg az egyik 
csapat kapitánya igazgatta a játék 
menetét. K ésőbb m indegyik csapat 
adott eg y -eg y  „bírót“ , ügy  volt, 
mint m ost a gyeplabdában. 1873- 
ban tesz említést a szabály először 
a  bírákró!. A z  egyetlen  já tékvezető  
rendszer 1891-ben lépett életbe.

A 11-es születése
Büntetést nem ismert az első 

játékszabály. Csak 1813-ban vezet
ték  be a  szabadrúgást. 1891-ben 
szü letett m eg  a büntető rúgás, a 
1 l-es.

Végtelen kapuk 
és óriási Játéktér

A  já ték tér méretéi is jelentős 
változásokon mentek keresztül. 
A  régi já ték té r  általában nagyobb  
volt a mostaninál. A  legnagyobb 
Ismeretes m éret: 180 Küó méter.
(Igaz, h ogy  akkor m ég 15— 20 játé
kosból is állhatott egy-egy  csapat.) 
A  kapu kezdetben  csak oldal- 
oszlopokból állott. E lőször  2.40 m  
m agasságban odakötött szalaggal 
határolták e l fe lfe lé  a  kaput. 1882- 
bén je léöt m e g  először a felső kapu
fa. A  hálót pedig először csak 
1893-ben alkalm azták. De m ég az 
űj szabályok sem írják elő kötelező 
módon a  kapuhálót, csak m eg
erősítési m ód járól beszélnek.

Amikor mésc nem 
a szöglétről rúgták 
a szööleirúgást

A  szögletrűgást a hetvenes évek
ben vezették be. Eredetileg a kapu

tól 15 m éternyire húzott vonalról 
rúgták a szögletet. Azután kiment 
a divatból és am ikor később ismét 
behozták, akkor m ár kivitték a 
labdát a já ték tér  szögletébe. A  régi 
időkben lehetséges volt a szögletet 
rúgó játékosnak becseleznie magát 
a labdával a kapu elé. Volt idő, 
am ikor a közvetlenül a hálóba 
csavaró szögletrúgás nem számított 
gólnak. Nyilván rájöttek azonban a 
szabálytudósok arra, hogy egy ilyen 
rúgás annyira nehéz technikai te l
jesítmény, hogy ha sikerül, m egér
demli a gól dicsőségét.

A lökések elbírálása
A  lökés és akadályozás mindig 

különlegesen nehéz fejezetet jelen
tett. 1870-ben m egtiltották a lökést, 
hátulról. 1879-ben „a  nekíugrássál 
végrehajtott lökést“  helyezték tila
lom. alá. Sok változáson ment

Kapucsere
1863-tól 1874-ig a szabály úgy 

szólt, hogy minden gól után térfelet  
cseréltek  a csapatok. A z 1874175-ös 
bajnoki évben vezették be először 
a mai szabályt, am ely szerint csak  
a félidőben  van helycsere.

ŰJ rendszer 
a szabálykönyvben

A z első játékszabály 13 szakasz
ból állt, az újnak 17 szakasza, váú. 
A z új ' szabályzat egyik lényeges 
újítása, hogy a bünteiendö cselek
mények mellett felsorolja a bünte
téseket is, ami jelentősen hozzájárul 
a szabály könnyebb áttekinthetősé
géhez.

Bármennyire is megőrizte az ű j 
szöveg a régi szabályok rendel
kezéseit, megismerése és begyakor
lása nem kis munkát ró játékveze- 
tőinkre. A  JT irányítóira kom oly és 
szép feladat vár, am ikor a játék
vezetői gárdát be akarják vezetni 
m ajd az új szabályzat rejtelmeibe.

Á  Szeged az WB I, létszá
mának 16-ra való feleme
lését kéri és élesen ellenzi 
a kétcsoportos beosztást

Szegeű, január 27.
A  Szeged AK vezetősége hivata

losan is foglalkozott a jövö  évi 
beosztás kérdésével. A z  értekezlet 
döntését M arkovics Szilárd ü gy 
vezető elnök az alábbiakban ism er
tette velünk.

—  A miniszteri biztos úr fe l 
hívása alapján a Szeged A K  v ezető 
sége most fogla lkozott azzal a k ér 
déssel, hogy milyen álláspontot fo g 
laljon el a jövö évi beosztás kérdé
sében. A  határozat az, hogy ellenez
zük a kétcsoportos beosztásra vonat
kozó tervet, ellenben öröm m el lát
nánk, ha az NB  / .  létszám át 16-ra 
em elnék fel.

—  A  kétcsoportos terv igen sok
veszélyt rejt magában, m ert nincs 
m ég 10— 12 olyan csapatunks
am elyik m egütné az NB  / .  m érté
két. M eg aztán halálos csapás lenne 
az egész m agyar futballra az is, 
ha az ’ restet és a Ferencvárosi 
más-más csoportba osztanák be, 
de az is, ha eg y  helyre tennék, m eri 
akkor a másik csoport küzdelme jó 
form án minden érd ekességét el
vesztené,,

—  A 16-os létszám ot öröm m el lát
nánk, m ert régi igazság an a Tisza 
partján, hogy a szegedi közönséget 
csak a bajnoki küzdelmek érdeklik„

Ha a oiíya-iígy elinté
ződne, hamarosan 
rendbejőnne a i  &TE

Rákoskeresztúr gyengén szerepelt a* 
ősszel. Erről beszéltünk VörO-. Ferenc 
intézővel, aki így vélekedik:

— Teljesén igaza van annak, aki az 
RTE-től többet vár. Elvégre, egy volt 
NB II. egyesület nem állhat az NB III.- 
nak a lö-ik helyén. De hogy ide jutót 
tünk, annak sok oka van. Egyetlen egy
szer sem tudtunk teljes Csapatunkkal ki
állni. Legjobbjaink közül 5—ti játékosunk 
szerepelt csak egy-egy mérkőzésen. Jel
lemző, hogy kb. 25 játékos játszotta vé
gig az őszi bajnokit, s mégis volt idő, 
emíkor magamnak is be kellett szálla- 
nem. Rendszeres edzésről szó sem lehe
tett. mert Moharos edzőnk sém. de a já
tékosok sém állhatták rendelkezésünkre

— Az is nagy hiba volt, hogy ha utaz 
nunk kellett, az öregebb játékosok nem 
jöttek. legtöbbször ez a csapat szerepelt: 
Ambrus, Bláhfi, Mers, Holbís, Nyiilassy 
III, Májer, Bosánsalty, Juiigwirth, Pusz
tai, Baross, Juli.fisa. A legtöbb dugót 
Pusztai lőtte.

— A csapat sok veresége közül legjob
ban a kiskunhalasi, a b'ajai és a Magyar 
Pamut ellen elveszett fájt.

— Ami az NB III. intézményét, illeti, 
szerintem minden szempontból bevált! 
Mi magunk azonban anyagilag igen 
gyengén állunk. Ennek főbb oka a rész
vétlenség, az első csapatunk gyenge sze
replése. 5 csapatnak és a pályának fenn
tartása. Az RTE most tartja 25 éves ju
biláns közgyűlését. A negyedszázadig 
igen mostoha körülmények között jutott 
el és még ma sincs méltó sporttelepünk. 
Legutóbb összedőlt a lelátót tartó s<j 
méteres betonjai, az őszi esőzés pedig 
mintegy 100 méter hosszúságban kimosta 
és kidöntötte a kerítést. Most a pályánk 
bekerítetlen. Lótunk, futunk, hogy a pá
lyatulajdonos, a községi elöljáróság ezt 
megcsináltassa, de csak hozzájárulási 
ígéretet kaptunk Hernádi bírőSúrtól. Pe
dig ha rtánozhatsiánk Rákoshegyet, ak 
kor minden rendbe.iönrté! Akkor lepne 
korszerű pályája a 23 éves RTE-nek iá! 
Szerintem büszke lehet minden község 
olyan egyesületre, mint amilyen a mienk. 
Támogatni kellene az RTÉ-t mindenki, 
nek.

— ír  a sok fájó sebre * csapatnak a 
..Magyár Kupában" való jó szereplése. A 
tavaszi évadban a bajnokságban is jobb 
helyezésre van reményünk. Biztosíték 
erre. hogy már ■» második tornatermi 
edzésen is Moharos edző vezetésével kö
zel 50 játékos készülődött komolyan, erő
sen. Érősitésr* i* van reményünk és az 
utánpótlással sincs báj. Bosánstsku mes
ter gyűjti és vezeti a fiatalokat abban a 
reményben, hogy tudunk még adni mi 
majd a masr.vsv sportnak űj Benkeyket, 
úi Böjtit, Feketét, Matust, Bőiért, Sél- 
félint Hozsnrt stb.

— Büszke vágyók árra a fegyelemre is, 
amely jellemzi a mai RTE-tí övék óta 
csak egy kjáiiítáígal kellett büntetni a 
mieinket, a  II., m .  és sm -ági csapa
taink az alosztály! bajnokságokban jól 
állnak.

. .. . ______ _ István
ügyvezető elnök. Horváth Béla főtitkár. 
Pápai István KUasó Adorján, Tóth Já
nos és a többiek, élükön magával VCrós 
Ferenc intézővel mindent méhésznek, 
hmty a jubiláló RTE a tavaszi idényben 
sikeresebben szerepeljen és elfoglalja a 
hozzá méltó helyet.

B író  ti, » s z a b a d
M  hőt beszé nek 
a  Ferencvárosban

V itéz K em enesy  Sándor, a 9*6- 
rencváros főtitkára mondotta ne- 
kün:

-—• Éppen m ost válaszoltunk a mi
niszteri biztos körkérdésére, arra, 
hogy m iként alakuljon ki az új 
NB. A z NB I. kettéosztását elle
nezzük. Nincs sem m i értelm e felvi
zezni az NB I.-et. Ezzel csak visz- 
szafejlesztjük a labdarúgásunkat„ 
Halljuk, hogy az egyik  vezető  vi
déki egyesü let a kettéosztás m ellett 
van. Majd ha eszükbe jut az, hogy  
esetleg  nem a Ferencvárossal kerül
hetnek eg y  csoportba, sőt esetleg  
az Ú jpesttel sem és elesnek a nagy  
közönségtől, akkor majd rögtön  
m ásként gondolkodnak.

Azután K em enesy  m ég ezt 
m ondja:

—  A zt, hogy lehet-e 16-ra fel
emelni a létszám ot az NB I.-ben, 
azt az időjárás szabja m eg. _ Ha 
ugyanis az MLSz továbbra is négy
n égy  válogatott m érkőzést rendes 
ősszel és tavasszal is, akkor bi
zony az időjárás beleszólhat abba, 
hogy lehet-e eg y -eg y  idényben 15 
bajnoki fordulót rendezni.

a
A z egyik  szurkoló a  H iszely- 

ügyről beszélt:
—-  En tudom, hogy kik beszélték  

tele  K iszelyt fe jé t . Csak ást üze
nem K íseelynek, hogy a beszélők
nek nincs annyi pénzük K issely  
számára, mint am ennyi idejük  üú*a 
Ezenkívül K iszelynek jusson eszébe  
az, hogy azt a büntetést, am it a  F e 
rencvárostól kap majd, azt nem  «  
beszélők fizetik  majd ki, hanem K t- 
szély fizetéséből vonják le. L e g 
jobb, ha K issely  már kedáer\ jelen t
kezik  az edzésen és szépen eímonS 
mindent. Íg y  könnyebben Úszhatja 
m eg ezt az esetet. Ha azután 
seely  tavasszal újra a csapa 
kerül, akkor majd nem is ajkdr 
többé elmenni a Fradiból.

a
Hígy játékos elm égy a  í  radibóh-
Január 31-ig kell* benyújtani & 

szövetségbe az átadólistát azokról 
a  játékosokirői, akiknek most jár lé 
a  szerződésük. A  Ferencvárosban 
egy iiyeá játékos van: Kiró 11.

Értesülésünk szerint a Ferencvá
ros m ár döntött: Bíró 11. szabad
lesz.



Á d á m  Z o lt á n  u t o ls ó  a lk a lm a ,
f i s  j| m m  m

e l t ö r n i
a  v á lo g a t o t t s á g ig

Hosszú, nyurga  fiatalem ber Ádám  
Zoltán. Néhányszor már szó volt 
arról, hogy budapesti klubba kerül, 
m ert tehetséges labdrúgónak tartják 
őt. Legutoljára egy évvel ezelőtt az 
Elektrom os nyújtotta ki a kesét 
utána, de „valam i közbejött", amiről 
sem  akartak az illetékesk beszélni. 
Valahogy érthetetlen is, hogy egy 
huszonöt éves fiatalember, aki érett
ségivel rendelkezik és amellett 
nagyon tehetséges sportember, vala
hol egy kis vidéki faluban, mint 
lm ok  tengődik havi 86.20 pengőért. 
Am ikor a. m in iszteri, biztos erről, 
ennek okáról faggatta, Adóm  így  
beszélt:

—  M ii teh etek  én. arról, hogy  
pénzem  sincs elutazni, ha valami 
tervem  van. Am ikor még a Kassai 
AC-ban játszottam , számtalanszor 
m egtörtént, hogy nem vehettem  
részt csapatom m érkőzésén, m ert 
lakóhelyem ről nem bírtam Kassára, 
faagy Budapestre utazni a m érkőzés
re —  útiköltség 'hiányában. A K A C  
pedig igen sokszor nem küldött 
nekem  útiköltséget, meri biztosan  
neki sem  volt,

—  A zt mondották, hogy ön tartó- 
3ik a Sassal AC-nak és azért kér
nek olyan sokat önért ? —  kérdez
tük tőié.

—  Tévedés. 'Először is csak hallo
másból tudok arról, hogy a Kassai 
A C  sokat kér ér-em . M ég összeg 
szerűleg nem hallóitam, mennyit is 
leérnek. Sokat nem kérhetnek, 
hiszen most május 2-án már am,úgyis 
lejár az eg y  év várakozási időm és 
szabad leszek.

—  Mennyi idő alatt tudna form á
ba jönni?

—  E zt nem tudom. L egelőször  fo 
m eg liell&ns kissé híznom. Azután  
már a form ám at hamar vissza
nyerném. Ú gy hiszem, öt-hat hét 
alatt már a kapitány úr szem e is 
megakadna rajtam .

Gidófálvy Pál dr minlszt éri biztos 
végignézett a fiún, amikor nála volt 
tám ogatását kérni és fe jét csóválva 
szólt hozzá:

Európa és Afrika 
szövetségeinek FIFA- 
Játékvezetői

A FIFA Zürichben székelő titkársága 
3910 december kelettel kiadta az egyes 
nemzetek újonnan bejelentett FIFA játék 
vezetőit. Egyelőre Európa és Afrika kő
vetkező szövetségei jelentették be játék
vezetőiket. (A hivatalos lista szerint 
Amerika és Ázsia labdarúgó szövetségei
ben. működő FIFA-iátőkvczetők névsorát 
£ következő listán, fogják közölni.):

EURÓPA:
Belgium: Xi. Ráért. R. Charlier, J. Cei- 

ffihevaíerié, L. Frankén, A. Jorssen. J. 
JLangeiiUS.' Swillen, Theunen, Turfkruyer,

Bulgária: Dosseíf, Athánasoff.
Csch-Morva protektorátus: Krist, líou- 

feek, Peta, Vlcsek, Fiba.
Dánia: Dreiöe, dr. Ramke, Uaursen, 

HJirich. , ,
Finnország: Lunström, Pekonen, Aalto, 

Ahlfcrs, Viinicksa.
Franciaország: Clajédevílle, Delasalle,

Bfarencci, Sdez.Németország: Bauwens dr., Beinlich,
Beraneic, Fink, Multer, Pennig, Pfützner, 
Baspel, KUhle, Shultz, Zacher. -

Görögország: Hatzopoulos, Eliaöes,
Douskas, Asprogerakas.

Magyarország: Kiss M. Ernő, Rubint
Bajos, Ipolyi-Holiós Béla, Majorszky Fe 
véne. Lantos Gusztáv, Vasa Antal.

Olaszország: Barlassina, Dattilo, Mat- 
4ea, Scorzoni, Pizziolo, Scarpí.

Jugoszlávia: Pcpovics, Poduöszky, Ste- 
fenovics.

Luxemburg: Hamtis, Jacob.
Hokawüa: Van Moorsel, Boeree, Van 

Wélzenes,
Norvégia. Amundsen, Chrlstlansen, 

£>sehlen, Rarders, .Johanscn, Nordboe,
Portugália: Viera da Costa, Canuto,

Palhinhas, Kosa.
Somámat Ceaureanu, Iliescu, Kroner, 

Stadulescu, ftusu.
Szlovákin: Mohler. 5iz!k, Kovák.
Spanyolország: Escartin Mórán, Vilalta 

Bars, Arríbas Seijas, Meicon Bartolome.
Svédország: Eklind, Ekiöw, Ericson.
Svájc: Wütrich, Bangerter, Wunderiin.
Törökország: Nurl Bosuí, Mustaía

Balöí.
AFRIKA:

Egyiptom: Tűssel Mohamed, Mahmoud 
Mohamed, Badre el Diné, Mohamed El- 
sayea, Capt, Mohamed Fouatí Hafez.

Líbia: Plerre Gcn'ayel, Khalil Hilmi, 
Jamil Sawaya.

Palesztina: II'. Adler, I. Kroll, M. Mar
ina, dr. Stroh,

Rubint Lajos előadása a  JT-ben.
A  Játékvezetők Testületé hétfőn 
este tartotta az első előadását a 
Játékvezetők továbbképzésére. A z 
első előadó Rubint Lajos volt, aki 
„ A  szabadrúgásokról általában." 
efm?nel tartott előadást. A  tovább
képző előadássorozat második elő
ad ója  Kis M. Ernő lesz. A z  ő előadá
s r a  február 3-án kerül sor.

A Stuttgart—Barcs’ona vissravÍBŐ mér- 
június 29-én lesz Stuttgartban.

• Mint ismeretre. a stuttgarti csaoat január 
It-éa 3:3-ra végzett Barcelonában és iá
ié kávai igei. nagy sikert aratott.

KÜLFÖLDI EK EEM fiN YEK:
S rác: Admira (B écs)— Grazer SC 

í ' . l  (3 :0 ). A  góllövők: ScbiHlag (2 ), 
.fe&bítzí, Nsuwirth, illetve Iieitgíb,

—  Fiatal em ber, láttam magát 
azon a bizonyos Kassai A C — Taxisok 
bajnoki m érkőzésen , am elyen  —  nem 
is tudom  —  két, vagy három gólt 
lőtt. A zt hittük, no megvan a válo
ga tott középcsatár. A. kapitány úr 
•már-már be is tette  a válogatottba. 
Úgy tudom hivatalos is volt a válo
gatott edzésre. E gyszerre azután el
tűnt. Beleragadt a vidéki sárba.

Ádám  m agyarázókig válaszolt:
-— Rendkívüli gyakorlatot telje 

sítettem . A  labdarúgásra nem ma
radt időm,

—  N cno —  szólt közbe Jánosi 
Béla — , azért m ár jőnéhány hó
nap elmúlt azóta, hogy  abbahagyta 
a szolgálatot! M iért nem jelentke
zett előbb?

—  Nem, értem  rá.
Jánosi Béla rosszalólag' rázta a 

fe jét:
—  Kedves barátom, magának 

rengeteget kell dolgoznia, sokat keli 
edzenie, am íg form ába hozzuk. 
Kérdem azonban, mi lesz akkor, fos, 
form ába hoztuk, játékra alkalmas 
lesz és akkor jön  valaki és többet 
ígér magának, vagy  a Kassai. AC- 
nak.

Ádám  tiltakozott:
—  E z nem történhet m eg. 'Fin a 

Gammában jelentkeztem ,, itt kapok 
kenyerei, ü t fo g o k  futballozni is.

Á  miniszteri .biztos ezekkel a 
szavakkal bocsájtotta el Ádám, Zol
tánt :

—  I t t  van az ön  szám ára, fiatal 
ember, az utolsó alkalom arra, 
hogy feltörjön  a válogatottságig, 
hogy em ber legyen  magából. Mi tá
m ogatjuk abban, hogy Budapestre 
kerüljön. A  Gammának elsőbbségi 
jogot jegyeztü nk be. Rajta, ragad
ja m eg ezt a kedvező alkalmat, 
hogy kim ásszon a vidéki, sáros, 
agyagos, ragadós talajból és a 
síma, pesti útra térjen.

Ádám  Zoltán mindent m egfoga
dott, ami szép ás jó . M ost már a 
Kassai AC és a Gamma közvetlen 
tárgyalásain múlik, sikerül-e igazi 
labdarúgót, jó  sportem bert nevelni 
Ádám  Zoltánból.

; Pilsucfskf és a „ráállás4'
Tizenöt évvel ezelőtt történt. 

A  m agyar am atőrt áiogatoit Lengyel- 
országban portyássott. T  . . . . . . .  já t
szott a csapatban baifedezetet.

Sok szó esett abban az időben 
Lengyelhonban néhai Pilsudskiról. a 
tábornagyról. Püsuáski így, Pil- 
sudski ú g y . . .  Mindenütt csak a 
Filsudslci nevét lehetett hallani. 
Varsó válogatottja  ellen állt tel az 
am atőrválogatott s a fű ik mérkőzés 
előtt is Pilsudskiról beszélgettek. 
V égre  m egszólalt T . . . . . .  is. Ezt
mondta K aczernak, a csapat jobb- 
szélsőjének:

-— M it v a g y to k  úgy m egijedve  
attól a Pilsudskitól? Csak bízzátok  
rám. M ondjátok m eg, hogy milyen  
poszton játszik  és úgy ráállok, hogy  
m eg sem  fo g  mozdulni az egész  
m érkőzés alatt.

(A z  illető talán m ég most sem 
tudja, hogy m ire vállalkozott.)

Molnár Tirriác szombaton este Gyulán 
tarlóit előadást és ennek köreiében ok
tató filmekéi is mutatott be. A cyu- 
I fiiak későn kapták mos: az értesítést, 
hogy Molnár Ignác odaérkezik, annok 
ellenére mintoffy hatva,n hallgatója volt 
az előadásnak. Molnár Ignác szakszerű 
előadását Borosa Pál. a csabai alosztály 
ügyvezetője vez-elt© be.

ŰSZAS

Júliusban lesz  
a svéd -m ag yar  
űszőm érlcőzés
is (?)

Beszámoltunk arrői, hogy & svéd üsző- 
szövetség' táviratban értesítette a MUSz-t, 
hogy február helyett inkább a nyári hó
napokban szeretné vendégül látni a ma
gyar úszó- és vizilabdaválogatottat. A 
svédek táviratukban azt is jelezték, hogy 
egyidejűleg sebes-levelet tettek a pos
tára, s abban rősziesebben írnak. Most 
azután befutott a svédek levele és ebben 
azt ajánlják, hogy a magyar csapat jú
liusban látogasson cl a svéd fővárosba. 
Megírják, hogy Svédországban csaknem 
minden számbajóhető versenyző katonai 
szolgálatot teljesít és ezért most nem 
lenne lehetőség a avéd-magyar találkozó 
megrendezésére.

A levél megérkezése után a szövetség
ben azonnal tanulmányozni kezdték a 
svédek ajánlatát és az a nézet alakult 
ki, hogy a júliusi időpontban a magyar 
csgpat svédországi útjának nem lenne 
akadálya. Á magyar válogatott július 
második vasárnapján Németországban 
rajtol — ekkor rendezik az évenklnt szo
kásos magyar német versenyt —. úgy
hogy onnan esetleg egyenesen Stock
holmba utazhatna. A MVSz alighanem 
július harmadik vasárnapját, SO-át fogja 
ajánlani e svédeknek.

Mz este 7 órakor a MÜSz elnöksége, 
8 órakor pedig a tanéos tart ülést. Ez 
utóbbi® választják mag az úszószöveteég 
üzenet bizottságának tagjaik.

V is s z a té r - e  vfe íia ii®  
d á l ia  in Is a  r é g i 
Fr«i€ll® cliesfiség t

A z  FTC  csapatának változatos tör
ténete alighanem fordulóponthoz 
érkezik N ém eth  alános bekapcsoló
dásával. A  régebbi időkben nagy 
szerepet játszó zöld-fehérek az 
utóbbi esztendőkben kissé leszorul
tak a bajnoki sorrendben. A z elmúlt 
esztendőkben szépen kezdtek a 
fradisták, gyors, változatos játékuk 
alapján kom oly esélyeiket adott 
nekik mindenki (a M AC ellen idegölő 
küzdelemben csak 2:1 arányban 
maradt alul a csapat), de azután 
jö tt az UTE-m érközés és alaposan 
kiütközött a csapat legnagyobb 
ba ja : a rutinhűiány. A z újpestiek 
pontos passzjátéks, jő  helyezkedése 
ellen az FTC-nek nem volt orvos
ság és súlyos vereséggel kellett 
elhagynia a medencét.

Ss m ost éppen az újpestiek leg
nagyobb játékosa veszi át a fradis
ták irányítását. . .  A z  FTC vezető
ségének igen alapos a reménysége, 
hogy N ém eth  János segítségével a 
csapat a  gyorsaság, lövőkészség 
mellé a vízilabda észerényeit, a 
rutint, a helyezkedést és a jő  
passzolá-st is megszerzi.

A z FTC további fejlődésének az 
egyetemes úszósport érdekében is 
nagy a jelentősége. Ez a legnagyobb 
fővárosi társadalmi egyesület olyan 
hatalmas közönséggel rendelkezik, 
amelynek bekapcsolódása egyszerre 
m egváltoztathatja az úszósport 
közönségviszonyait. Mint Jónás 
István, az FTC szakosztályi elnöke 
m ondja:

—  Ha az FTC jő  lesz, ha bele 
tudunk szólni az elsőség  kérdésébe, 
ha vízilabdában is vezető  szerepet 
játszunk, a Fradi sok tízezres töm e
geiből az úszásnak is jut néhány 
ezer ember. Hiszen az elmúlt évben  
már egyedül Tátos kedvéért rengeteg  
fradista jö tt el az úszóversenyekre, 
olyanok, akik már egy  évtizede nem  
jártak úszó- és vizilabdaver se 
nyékre.

E g y  évtizede . . .  Talán m ég több 
ideje már annak, hogy az FTC vizi- 
labdacsapata a m agyar bajnokság 
élén állt, európai hírű együttes volt, 
amely a m agyar válogatott gerincét 
adta.

Székről a régi időkről beszélt K e
serű  A lajos, am ikor m eghallotta a 
nagy eseményt, N ém eth  János be
kapcsolódását.

—  A z  FTC volt a békeévek  leg 
nagyobb m agyar együ ttese, de a v i
lágháború titán, 1S22— 1926-ig is 
nagy volt az FTC. A kár a g ö le -  
borgi kis olimpia után rendezett 
svájci-spanyol-olase portyára gondo
lok, ahol minden m érkőzésünket 
m egnyertük, akár az 1924-es angliai 
útra, am ikor egyetlen  döntetlentől 
eltekintve, minden m érkőzésen  g y ő z 
tünk, V agy 1925-ben a ném et por
tyánk. Es utána Páriában m egver
tük a világbajnokokat, a francia  
válogatottat. Francia já tékvezetővel 
5:4-re győztün k: A  csapat?  —  Á l
talában így álltunk fe l: N agy B. ■—  
Nádas. F azekas  —  K eserű II. —  
Vértesi, W enk, Tilry. Majdnem min
den portyát az a társaság járt v é 
gig. N agyon sokat szerepelt Szu- 
bota is, azonkívül Liebner és Klau- 
sek. Nem  volt olyan tél, h ogy  leg 
alább három hétig ne lettünk volna 
külföldön. A  ren geteg  nem zetközi 
m érkőzésen  szereztük m eg azután  
azt a rutint, am ely egy  jó  csapat
nak elengedhetetlen. Nem  voltunk  
soha sétam érkőzéseken. Speisegger  
Ernő csak a kom oly ellen feleket 
szerette  —  haragudtunk is néha rá, 
eg y -eg y  kem ény portyam érközés  
után.

—  A. v ég e t... M ikor m egtudtuk, 
hogy Speisegger Svájcba m egy, ak 
kor kezdődött a hanyatlás. A  fe ltörő
III. kerületiekkel nagy csatákat v ív 
tunk. A  fiuk már nem  vették  olyan  
kom olyan a dolgot. W enk és F aze
kas lassan-lassan visszavonulási ter 
vekkel kezd ett foglalkozni, majd  
1928-ban Vértesi és én a M AC-ba  
léptünk. A  régi, nagy FTC szé t
m ent...

■— A z  FTC erősödése egyetem es  
sportérdek, m ert a zöld -fehérek tá 
bora olyan hatalmas, hogy annak 
m egszerzése az úszósportot nagyban  
gazdagítaná.

Ezeket m ondja a  régi harcos. D e 
a szemében, a hangjában ennél több 
is van. A zt hisszük, hogy  a  váloga
tott vízilabdacsapat m űvezetőjének 
szivében nagyon mélyen szunnyadó 
emlékeket m ozgatott m eg ez a k is 
hír:

,J .z  FTC ű j vízilabda-edzője N é
m eth János lett és a zöld -fehérek  
rem élik, hogy az ő m unkája nyom án  
rövidesen megindulnak a régi dicső
séghez v ezető  ü tőn."

A MAC ayerfe a TOntsfatiscfikát Í4fí4 
és fél ponttal. Második az OTB. harma
dik az FTC lelt.

A* NSC visilnbdaesapata ebben az 
évben is az ■efeőoezíályú bajnokságban 
szerepei, minthogy az 1540-1 vízüabőa- 
bajnofoság utolsó hélyez&tíjo nem csík 
ki. íg y  — .az I. B) osztályú baritoknak, 
a Szegedi V s c  csapatának felfceriüésé- 
vol — szádén lí  csapat indul aá L  o. 
vízilabdába jnckságbaai i : _g_ .

A kerékpáros szövetség iif országos kapitánya

Sx«bé  Lász ló
vázolta elén! munkatervéi

A2 MKSz tisztújító közgyűlése_az építő 
munka jegyében zajlott le. Ellenzéki 
megmozdulás Csutorás felszólalásán _ kívül 
egyáltalában nem történt, s így bőséges 
idő maradt a különböző javaslatoknak és 
terveknek megvitatására. Megváltoznak 
idén az alapszabályok, ‘módosulnak és 
megszigorított formában 'jutnak haszná
latba a fegyelmi rendelkezéseks —

$, vidék kerékpársportjának Síiatali- 
3®as fellendülése várkatéP 

—= idén elsöízben kiírásra jutnak g vidéki 
egyesületi pályabajnokságok.

Á tavalyi új szellem, a felelősségérzet, 
űgylátszik, idén még fokozódni fog.

Szittya Rezső, aki tavaly két tisztséget 
válalt magára, idén csak egyet tartott 
meg: a szövetségi főtitkári állási. Ás űj 
titkár űj ember, Szász Alajos. A kapi
tányi tisztségei ebben az esztendőben 
Szabó László, a PSE kerékpáros vezér
kari főnöke vállata, s munkatársa a ta- 
vagv jól bevált ősz és Eigner és a most 
megválasztott Adamik lett. Á pénztárosi 
tisztséget idén is Arató Sándor tölti be.

Alkalmunk volt beszélni
Saabé Ulászlóval.

az MKSz űj országos kapitányával. A 
következőket mondta:

— Szittya főtitkár Örökét nehéz szív
vel vállaltam. Elődöm tudása, erélye és 
képessége nehezen szárnyalható túl. De 
vállalnom kellett ezt a megbízatást, mert 
Szittya főtitkár nem dolgozhat idén is 
két ember helyeit, mint tavaly. Vállal
tam a megbízatást, mert erőt érzek ma
gamban abhoz, hogy tizenkilenc éves 
sportbeii tapasztalatomat gyümölcsözted 
ni fogom tudni. Bízom . c  sajtó támoga
tásában, tanácsainak értéke®' voltában ég 
meggyőződésem, hogy a magyar „veJ" 
senyzögárda is oldalomon fog állni es 
mindent el fog követni a siker kivívása 
érdekében.

— Hivatalbalépéseznnek első feltétele 
volt függetlenségemnek teljes biztosí
tása. ‘Semmiféle befolyást nem akarom 
érvényesíteni. Az egyetemes, egyesületi 
érdeken felülemelkedő sportot akarom 
szolgálni, — a nemzeti sportot, ami min
den kicsinyes érdeket és haszonlesést el
söpör. A legszigorúbb fegyelmet követe
lek meg mindenkitől. Ugyanakkor azon
ban bajtársi és igazságos és mindig csak 
a. sport érdekeit szem előtt tartó bánás
módot biztosítok mindenki számára.

— A terveim?
ák országúti sport mindenekelőtt S 

A közelmúlt bebizonyította, hogy ez a 
sportág mennyire honvédelmi jelentő
ségű. Elengedhetetlen hát, hogy az ezen 
a téren eddig mutatkozó hiányosságok 
teljesen eltűnjenek. Tömegsportot akarok 
idén az országúton teremteni. Olyan ver
senynaptárt dolgozik ki, mely nem elszi
getelt, önmagukért álló versenyekből te
vődnek össze. Azt akarom, hogy az egész 
országúti idény egyetlen egy szerves 
egészet alkosson, s ez az egység egyfor
mán ölelje fel a sík, vegyes és hegyi te- 
repű tornákat. Eddig azt tapasztaltam, 
hogy a hegyiversenyeket elhanyagoltuk. 
itt nem csupán nyúlfarknyi távolságú 
mérkőzésekre gondolok, hanem hosszabb, 
kiadósabb távú versenyekre, melyek kül
földön az idény tornáinak leadlább 10 
százalékát alkotják0 Aztán feltétlenül rá 
akarok térni

a körpályám rendezeti versenyek ?en» 
dezésére.

A népliget! idénynyitó futam jő kezdet 
volt. A következő körpályamérkőzést ve
gyes terepen szeretném kiírni. Most ke
resek megfelelő útvonalat, mely hasonló 
lesz az elmúlt évek világbajnoksági tor
náinak terepéhez. Ezeken a terepeken a

pá.lyasporíjának fejlesztésér© is. A 
ö'ékr©̂  vonatkozó részletes terveimet jmég 
nem dolgoztam ki, ágy hát csak & köves* 
koző hetekben áll̂  majd módomba^ rées° 
letesen nyilatkozni

©
Az MKSz áj tanácsa egyébként a kÖ° 

vetkező: Adamik Ferenc, Arató Sándor* 
Balogh Fera.e. Corti János. Eigner Jó 
zsef, Fischer József, GönczŐ Gyöigy* 
Göítler László, Mambalkó J m ^  Hermán** 
József, Kreramer István, Kiss, János, 
Kováin Béla, László Lóránt, Lopojda 
Györgv, Nagy János. Marosi Béla Nő
mét h Ferenc, No vöt ni János. Ósz Lajos, 
Ruprecht Lajos, Solti Pál, Szabó László, 
Szász Alajos, Szigeti Imre, Szittya iío* 
zső, Tandary István. Üveges Géza, Vec 
szeli nov Î Lvár, és Laurái János,

J égkor oo gfoaf u okság
BKE-BBTE

Csípős, szeles időben kerüli sor 
hétfőn este a E K E— BBTJ3 mérkő
zésre, a korongbajnokság második 
fordulójának első mérkőzésére. A  
mérkőzés 7 óra helyett fél 8-kor 
kezdődött el. Hiába, a késői kezdés 
már korong-szokás.

A  BKE-ben szomorúan újságol
ták, hogy Csák dr beteg, K ónya  
véd helyette. Csák öv  az utolsó pil
lanatban —  háromheti betegsége 
után először —  m égis befutott s  
BBTE nagy bánatára. íg y  áll fe l a 
két csapat:

EK E: Csák dr —  Jeney, Gossío- 
nyi —  M argó dr, Bán, Ble7c. Csere: 
Endrei, Ott, Eráő&y.

BB TE: Gáti —  Kendi, B arom  —  
H áraij, M iklós, Szamosi. Cseres 
Selmeczi, Kovái.

Játékvezető: Boros  (K assa).
óriási iramban kezdenek. A  kísérő 

hangorkán azonban m ég erősebb. 
Buda teljes szurkológárdával vonult 
fel. A  4. percben veszélyesen támad
nak a budaiak. Csák dr azonban a 
csatárok elé veti m agát. Jeneyt' 
egy percre kiállítja a játékvezető. 
Bán messziről próbálkozik, de lövé
sei gyengék és pontatlanok. Szoron
gat a BBTE. Csák dr azonban „le
húzza a rolót". A  IS. percben várat
lanul feljön  a BK E. Bán keresztbe  
aá és É lek két lépésről Gáti hasa 
alatt belövi a korongot, 1:0 a BKE  
javára. Ezután kissé keményebb tesz 
a játék, Jeney is és Bai'cza Is s 
partra kerül két percre.

A lig  kezdik a m ásodik harmadét, 
máris egyenlít Buda. Háray kavaro
dásból gólt lő. 1:1,

K áray és Szamosi ezután egy-egy 
percre partra kerül. A  BBTE most 
csak három m ezőnyjátékossal

a

játszik. M ajd Jeney szándékosan 
porfelhőlovagok minden tudása maradék; í térden vágja  M iklóst. A  közép- 
talanul érvényre jut, s ez a fontos. NLi csatárt ölben viszik ki. A  10. perc- eddig aitalában vagy hegyxversenyzorzct, _ . .. - ~ . —  *
vagy síkterepen száguldó porfelhötova- 
gokat neveltünk. Ez a rendszer hibás.
Az országúti versenyzőnek egyaránt kell 
tudnia hajráznia. robbantaniat iramot 
tartani és hegyet másznie

Nem specialistákra, hanem egyetemes 
tudású, országúti versenyzőkre van 

szükségünk.
— Mindenképpen módját akarom ejteni 

az idén, hogy a nagy nemzetközi össze
csapásokon tűi nyélbeüssem a

Magyar körversenyt, 
ez előreláthatólag a Budapest—Kassa—
Debrecen—Kolozsvár—Budapest terepsza
kaszon fog lezajlani. Tervbevettem né
hány városok közötti útvonalon lebonyo
lításra váró tornát,

a Budapest—Dobogókő 
hegyiversenyt,

a Buda! hegyvidék körül! mérkőzést
és néhány csűcskísérleti versenyt. Külö
nös gondot fordítok a vaskerekesre és 
az űj nemzedék nevelésére. A jugoszláv 
kerékpáros szövetséggel tavaly elkezdett 
tárgyalásainkat is folytatni óhajtom és 
remélem, hogy a múlt évben elmaradt 

Budapest—Szeged—*3szék 
táwersenyt idén nyélbe fogjuk tudni 
ütni.

— Á2 egyéni és egyesületi portya re
formján most dolgozom*

—- A pályaver&eny/.és © ^tavaly meg
kezdett csapáson halad elore#> Az ola- 
fíz-okkal és a németekkel létesített kap
csolataink tavaly óta kiszélesedtek.

Idén már ® három nemzet válogatott 
vágtázój körmérkőzés keretében vív

ják majd meg tornáikat 
egy később létesítendő Európa kapamér. 
kőzés alapítóiként. Felvesszük a régi 
kapcsolatokat a bolgárokkal is és a ha 
gyom ányos Bóos—Budapest tornákat sem 
lianyapoljük el.

Mindent elkövetek fcosry Mén !s le- 
jryen külföldi edzőnk.

ha lehet, ismút Lorwaz szemílvébera. aki
nek működésével tavaly módfelett meg 
< oltam elégedve. Ahhcra azonban ragasz
kodom. hogy a külföldi edző melletl 
magyar amatőr edxő is működjék a hogy 
miQáeu alkalommal

tölmAe*
álljon a versenyzők és s  külföldi e&ö 
rendelkezésére.

— A pályán vasárnap délelőttönként az 
Űj nemzedék számára szeretnék

fehetségkutató tornákat
SebonyoKtntni. Erre azonban csak meg
felelő edzés ntán kerülhet 6<n. Elméleti 
oktatásban is kívánom részes!tóm* a ver
senyzőket s a magyar kerékpáros élet 
legkiválóbb szakértőit szeretném meg
nyerni ezekre az előadásokra. A motor- 
vezetékes snorttmk idén nagy f&jlödés 
előtt él'I. Kát új yezetőgépp-í gazdago- 
aunk: h.z mir.dea jól megy. Ili verseny
zők tűntek fel s láthatáron, úgy, hogy 
a mezőnyök változaiosságáró! ie gon- 
do-skodhr.tubk majd. Természetesen idén 
is rncghívar.l: néhány külföldi nagyágyút 
ás különös iekintetteí ieezünik a, .vidék

ben Selmeczi beadását Háray 
jobb sarokba lövi. 2:1.

Három perc m úlva M iklós bejön, 
megéljenzik. A  13. percben Miklós 
nagy gólt lő. 3:1 'már a BBTE javára.

E gy  perc múlva Bán íitverekszi 
m agát a BBTE-védelm en és közel
ről szépít. 3:2.

A  következő pillanatban a BKJS 
egyenlít.

Lapzártakor a  mérkőzés 3:3 
arányban döntetlenül áll.

A KÍSOK jégkorongba,fnokság ’ítcdőí 
műsora: Árpád g.—Evang. g„ Kegyes- 
rendi g.—Szent Imre g „  Zrínyi g.—Gya
korló fk.

A német Táloga'otf fézkerongcsanaf
Hélsvédorszáig együttesét 16:3 (8:0, 7:2,
6:1) aráiyban győzte le.

Batiiiiurgbav. a hét végén egy német 
herüVti válogatott jégkorongcsapat 8:0 (1:0. 3:0. 4:0) arányban győzött egy dél- 
svéd válogatott ellen.
W A KITTEK LETT A NEMET ftA.fVOE 

MÍNB A NÉGY TAVON GYŐZÖTT
Zell lm  See, január 26.

A német gyorskorcsolyázó bajnokságod 
harmadszor is mognyerte (Vazulok Ká
roly. a kiváló bécsi gyorskorcsolyázó.

Vasán.ap az 1500 és 10.000 m-cs futam
mal fejeződött he a gyorskorcsolyázó baj
nokság. Eredmények:

1500 m: 1. Wazulok S:31.8, t. B lesei
2:37.4. 3. Spíirdell 2:40.2.

10.000 m: 1, Wazulek 20:37.9, 2. Bicééi? 
21IB.S.

Német gyorskorcsolyázó ha inok: (500,
1500. 5000. 10,000 m( Wazuk-k 213.120 p on t
ta l. Mind a négy írt von győzött. Idő
eredményei! 41.8. 2:31.3. 9:20 8 és 20:37J6 
2. B-oser 221.792 p. 3. May 294.413 p. 1 

Hölgybajnok: M-rtz Ifnioíe 171.32 pont
tal. 1050 m-es ideje í:52.á 

3000 m-cs junior versenyben; Es'®2“ 
land 5:25.9. ,

BIRKÓZÁS
Nagykőrösön vasárnap a Ceglédi MOVlS 

B) csapata 6:1 arányban gvő-zött az N. 
MOVE birkózói fölött. Laki I.. Halász, 
Lakó, Iiaki n „  Erdélyi és Méret, illő 
Polgár győzött.

*
EGYESÜLETI H ÍR E K

A BSE a „Budar>est” -há1at szómbaf<w»» 
február 1-én rendezi a Vigadóban.

A BBTE jelmez-estélye február 4-éti, 
kcddíffit lesz az egyesület új székbázá* 
bán.

ASZTALITENISZ
A Marosváeárhelyi Törekvés ts jelend

Tíezett fölvételre az asztali tenisz szövet* 
légbe, .-“ -r-:
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A T L É T IK A .

Ha „kiássak a halot
takat*4, alaposan _ 
m egverhettük volna  
a ném et válogatot
tat is

lítást, mintha nem tartanék igazságos
nak Bécs győzelmét. Inkább csak azért, 
hogy a jövőben ne mondjunk le eleve 
arról, hogy Bécs csapatát meg tudjuk 
verni.

Remélhetőleg 1942-bea magyar talajon 
ezt már nemcsak, papiroson bizonyítgat
juk.

A  m agyar atlétika legnagyobb 
mérkőzése az elmúlt évben a néme
tek elleni viadal volt. N agy csata 
folyt, de a németek alaposan el- 
poroltak bennünket: 1X7:80 volt a 
pontarány a javukra.

Bizonyos, hogy a m agyar atléták 
közül nem állott mindegyik rendel
kezésre, nem is volt mindegyik kellő 
formában és bizony voltak olyan 
versenyágak is, amelyekben a múlt
hoz képest alapos visszaesést tapasz
talhattunk már évek óta.

De mi lett volna az eredm ény, ha 
a legjobb csapatunkat tudjuk kiállí
tani? Mi lett volna, ha mindenki a 
németek ellen éri el legjobb ered
ményét? Általában: képesek-e a
magyar atléták arra, hogy akkor  
érjék el legjobb teljesítm ényüket, 
amikor az olimpiákon, Európa- 
bajnokságokon, vagy válogatott 
viadalokon a nem zeti színek kép
viseletében valóban a legtöbbet kell 
•nyujtaniok f

Átvizsgáltuk az eddigi válogatott 
'viadalok, Európa-ba.jnokságok, fő is
kolai világbajnokságok és olimpiák 
eredményeit és ennek alapján össze
állítottuk

(Híigyar atlétacsapatát", 
atlétacsapatát".

3z  a csapat (a név után az elért 
eredmény éve és a verseny, amelyen 
síérte) a következő:

100 méter
10.5 Sír József 1934. (O lasz).
10.6. Gerö Gábor 1933. (O lasz). 
(10.6-ot ért m ég el később váloga

tott viadalon Pajzs János, Gyenes 
<3yula és K ovács József.)

200 méter
21.4 Sír József 1935. (öt. nem zet).
21.6 Gyenes Gyula 1937. (H olland).

400 méter
4T.7 K ovács József 1937. (Svéd).
48.6 Görkói János 1938. (K inn).

806 méter
*1:52 Szabó Miklós 1934. (E B ).
,1:63 Aradi János 1939, (O lasz).

1500 méter
3:52.8 Szabó Miklós 194(1. (F inn). 
3:55.2 Harsányi Gusztáv 194.0. 

'F inn).
5000 méter

14:33.2 Kelen János 1940. (F inn). 
14:48.4 Csapiár András 1939. 

ÍOlasz).
10.000 méter

30:23.6 Kelen János 1940. (N em ét). 
30:37.8 Szilágyi Jenő 1940. (F in n ).

110 m gát:
14.4 Kovács József 1934. (O lasz)
14.9 Hidas Ödön 1940. (Finn)

400 m gát:
53.2 Kovács József 1935. (F V B )
54.7 N agy Géza 1933. (F V B )

M agasugrás:
195 Bodosi Mihály 1933. (D élné

met)
ISI Késmárki Kornél 1929. (O lasz) 
(191 cm -t ugrott Kerkovits A ntal 

ÍS 1934-ben Csehszlovákia ellen)
Távol ugrás:

744 Koltai Henrik 1935. (L engyel) 
743 Balogh Lajos 1929. (O lasz)

Rúdugrás:
402 Zsuffka Viktor 1934. (O lasz) 
400 Csányi Zoltán 1935. (L engyel) 
400 cm -t ugrott K ovács Ferenc 

-940-ben a németek ellen)
H árm asugrás:

14.65 Szirmai László 1935. ( ö t
Ernáét)

U.57 Somló Lajos 1940. (N ém et) 
Súlylökés

15.52 Darányi József 1937, (S v éd ). 
15.05 Németh Ernő 1939. (O lasz)

Diszkoszvetés
*0.39 Kulitzy Jenő 1937. (S véd ). 

-18.40 Remecz József 1933. (S v éd ).
Gerelyhajítás

72.78 Várszegi József 1938. (E H ). 
83.55 Szepes Béia 1930. (F inn).

Kalapácsvetés
43.10 Bíró G yörgy 1940. (N ém et). 
43.71 R ácz Béla dr 1940. (N ém et),

4x100 m
41.4 Forgács, Kovács, SÍr, Gyenes

ahogyan e németek győztek ellőnünk.
De, iiaj, mikor tudunk összehozni ilyen 

Csapatot," amelynek tagjai ugyanazon a 
napot ilyen eredményekei tudnak e>l- 

| érni?.

1764 fiú és 208 leány 
indult tavaly 
a vidéki ielvény- 
sierxő versenye
ken

BIRKÓZÁS
A  DÉLI KERÜ LET

birkózó csapatbajnokságának máso
dik fordulójában Szegeden az SzVSE 
5:2 arányban győzött a Csongrádi 
A K  ellen. Részletes eredmények: 
Bozsák (C s) győz Szántó ellen. 
Tamási (Sz) nyer Dorogi ellen, Dobó 
(Sz) megveri Gulyást, Herczeg II. 
(Cs) győz F odor ellen, Csórja (S zí 
nyer Ú rbánszky ellen, Vass (Sz) 
győz vitéz Palásthy ellen, Nyirtft 
(Sz) nyer H erczeg I. ellen.

IFJÚSÁG
k is o k  j é g k o r o n g b a jn o k s á g  

Rákóczi fk.—Izraelita ff. 4:1 (2:1, 8:®: 
2:0). Vezette: Hűvös Pál. Megérdemelt 
igazságos eredmény. Góliövö; Endrei (2), 
At.dr-ejka Í2). ül. Majer.

Mátyás g.—Toldi g. 1:0 (2:#. 1:®, í:®(.
, .................. .... Vezette- Hűvös Pál. Góllovó; Gyarmathyály először jelvényszerző Kua (2) ^  Mátyás ar. sokkal jobban

‘letett a. vidéki , koaépis- Yéiszott. mint ellenfele.
A Szent István fk.—Egyetemi ktr. kai. 

mérkőzés elmaradta mert a .iíítckvc- 1 
zető nem jelent meg. Helyette barátságos 
mérkőzést játszottak, amelyet a szent 
István fk. 7:0 arányban nyert meg.

Á MASz tavfi-„
v-ersen veket hirdetett „..........—  —
kólák részére. Mint a beérkezett jegyző 
könyvekből kitíínik. 32 fiú- és 5 leány - 
középiskola rendeleti szerte az országban 
ilyen jel vény pzerső versenyt te ezeken 
össziösen 17 o 4 fiú- és 2ÖS leány tanú ío in 
dűli el: Az A) jól vényt . 552 fiú f f  68 
leá.?.y szerezte meg*. A  leír főbb fjú az 
aszódi Petőfi gimnázininból (54). a leír 
több leány s szegedi leánygimnáziumból 
(42). Sok helyen a helyi középiskolák 
euyüíteson tartották meg a jelvényszerző 
versenyeket és nem választották kiilör. iskolák szerint a -Jelvény-szintet  ̂ elero 
diákokat. Xsry csak egy üt t-e.se i. tudja & 
fizövctséíT, hogy n kaposvári közénisko- 
lák versen vén 50, az érsekuj váriakén 46, 
a hatvaniakén 43 diák érte el az érték- 

J színiét. _ , . , .
| A szövetség* az idén is Ki fogjfii írni 
j ezt a versenyt, abban a reményben hogy 
] most méí? több diák indul maid el 
i jelvényszerző versenyen te közülük mi
it néi több marad hűséges hív© tz  atlóti- 
S kának.

Frigyes. .tiSzKKX Bogács W M TK
Mindkettő pom pás form ában van és biztos résztvevője a m agyar- 

olasz viadalnak, öröm  nézni az öklözésüket, de csak a szorltón kívülről.

Hogyan titkolta az FTC Mándi 
és Kubinyí hiányát? - Mit mór- 
mögött Torma II.? * Sulkő Béla 
„elfogulatlan** véleménye
és más apróságok az ökölvívó CsB-ről

Torma XI. meglehetősen flegm a
tikusán vette nagynevű ellenfele 
elleni mérkőzését. Szinte egyked-

II vüen szúrta be egyeneseit és hor
gait Szigeti arcába. A  szorító kö- 
.zelében ülök tanúsága szerint köz
ben folyton  m orfondírozott, i&y.

—  L ég lilább m eghoroiválkoziil 
volna, ha már összedörzsöljük a Je e
pünket U  L epj vissza ,,szét után!... 

mérkőzés ereömenyei mén iubj» Sohase ütünk már, mindig csak bír

ÖKÖLVÍVÁS

Mi lesi d BTK óvásával?
A BTK óvását csal: szerdán fogja tár-

31-ÉN, PÉNTEKEN
lesz az első teremverseny a Nemzeti 

, Tornacsarnokba:, folyó edzések, után.
</i8 órai kezdettel. Ezúttal 16 Uk-os suly
ka íítáo (helyből) és helyből hármasugrás 
szerepel a műsoron. Jelentkezni a hely
színen lehet. A versenyeket ezentúl min
den pénteken megismétlik és az diéták 
kivár sávéhoz képest más és más két 
pzámot írnak ki. Az atléták kot csoport
ban (haladók te kezdők) verse nyernek.

A MAC MEZEK CSAPATA
laifisa-n mégis csak kialakul. Egyelőre 
hetenként háromszor futnak a tavi utók 
a latyakos szigeti sétányokon (csak Né
meth Béla edz naponta), de ftbruár 1-toj 
kezdve már naponta desz e«.!z>s. A csapat 
iörzistaif?jain kívül minden vasárnap meg
jelenik Rá tori vi is. aki hétközben vidé
ken íub Elkezdte az edzést _Rijyler Isb. 
ván, a hos-szú • idei-e?-- piheni' kitűnő oajav 
k'"zén*'ávfutó és jelientkezeit Kárpátalja*

| ról Fiilöp József is. A MAC-bai. remé- 
. Ük, hogy rövidesen ő is részt vehet a 

közös e.<Í zéseken. Újabb erősödésről is 
rebesgetnek. Egyik kiváló% szívós nősz 
szutávfu lónk ról van szó, aki sízés közben 

I szerzett sérülése miatt cjry évet kinn- 
S py olt, most azonban már új rí etttezséffes 

és rés?i egyesületét a szigeti klubnál sze
retné 'feleserélni. A MAC szúrnára # nnfsy 
erősödést jelentene & 6Zor^lamas távfűtő 
belépése.

H öSPO RT

Elképzelhető, hogy 
ieglobb csapatunkkal 
megverhettük volna 
Bécs síválogatottját

A magyar síválogaíoti a . tavalyihoz 
hasonló arányban kapott ki Bécstöl. 
Nem véletlenül írtuk, hogy magyar Ki
válogatott, mert Buáavest csapata egyet
len kivétellel (Kovács indulhatott volna 
még futásban) azonos a magyar váloga
tottal. Bécstöl szenvedett vereségünk te
hát mindenképpen elég súlyos.

Ha azonban vigasztaló pontokat kere
sünk. ilyeneket is találunk. Elsősorban 
ilyen műlesiklóink nem várt győzelme. 
Nemcsak a férfiak, hanem a nők is ki
tünően szerepeltek és Kari Huss iskolá
jának hatása meglátszik rajtuk Kétség
telen hogy ez az a versenyszám. amely
ben a múltban is leginkább tudtunk si
kereket elérni és amelyet hosszú éveken 
keresztül külföldi kiküldetésekkel és bel
földi edzőtáborokkal legjobban támogat
tak nálunk. Az is igaz, hogy nemzet 
védelmi szempontból ennek van legke
vesebb jelentősége, de ilyen szép síké- 
rekért, mint amilyen a bécsi yolt, sokat 
megbocsát: nk. , ,. , . . .Ha most utólag boncolgatjuk, mit >s 
lehetett volna jobban csinálni és mit kö- 
vethettünk volna még el a nem remélt, 
de talán mégis elérhető győzelemért, 
meg kell állapítanunk, hogy pnr.elc ér
dekéiben nem tettünk meg mindent. A 
cortinai kiküldetésért megosztottuk mü- 
lesiklóink csapdtát. Könnyedén lemond- 
tünk a futásban Kovács József rajtjáról, 
holott biztös tudomásunk szerint a bé
csiek a múltban nem ragaszkodtak nozza, 
hogy egy évig bécsi lakosnak kell len
nie a városközi verseny résztvevőiének. 
Arról senki sem tehet, hogy a 
szerencsétlenül járt Darabost nélkülöz
nünk kellett, de o harmadik magyar mfi- 
icsikló hölayet kiviheltük volna. Az ered
mények alapján távol léte nem egy, ha
nem három pont különbséget jelentett, 
mert a harmadik bécsi hölgyet a harma
dik magyar hölgy is megelőzhette volna 

Ha most némi derűlátással a legjobb 
eshetőséget vesszük mindenütt, feltehet
jük, hogy Emödi, Szikla és a megbete
gedett Demjén közül a legjobb legalább 
két osztrák mülesiklét megelőz. A hölgy
versenyben is szerzünk további helye
zést. Futásban Harangvblgy’ és Kovács 
bajnoki formájával a harmadik bécsit 
iesryőzi és Darabos is megveri Freyert, 
amint Ványa is megelőzte. Ebben az 
esetben a pontverseny igy alakul:

síleni. Ezt kell "tennie a bizottságnak, 
mert hiszen az időmérő maga _ls beval
lotta az- idő elnézését. A mérkőzés meg
semmisítés® után két eset lehetséges: i. 
elrendeli, a bizottság a mérkőzés v-lfj*'.1- 
vasát, 2. s mérkőzés eredm-nyét törli cs 
így a végeredmény 8:6 lesz az M L  ja
vára. _

A múltban már előfordult hasonló tiio- 
oltnérés. Akkor mindig megsemmisítettél, 
az eredményt cs a mérkőzés u.iboli meg
vívását rendeltek el. Most azonban a 
helyzetet bonyolulttá teszi O.a.i enlyes 
szmr.sérüiése. Könnyén lehetséges, hogy 
Oláh még hat hat múlva sem adhatna 
ki!

Kíváncsian várjuk- a „salamoni dön
tést Mert ebben az esetben más don- 
lósí' aligha hozhat a szakbizottság.

közünk !-...
És így tovább.

&
Szintén Tormával történt. M érkő

zés után Iván  Ferenc dr, a BTK el
nöke megkérdezte tőle:

—  H ogy érzed magad f
Torma II. kissé félszegen, zava

rodottan nyögte ki:
—  Valahogy egészen  furcsán ér 

zem  magamat, -örülök is a győzél-  
m em nek, m eg nem is. Tetszik tud
ni doktor úr, Szigeti volt az e sz 
m ényképem  és éppen én vertem  
megjl...

M érkőzés után, m ég szom baton 
este kijelentette a BTK egyik veze
tő je :

JS$ia$tit pontosan tíz évvel 'ez
e lő tt” vérié  m eg utoljára m agyar  
versenyző. A z  is BTK-ista volt: Or
solyák.

Mint érdekességet emlegették 
vereség miatt kesergő m agöolnavá-

N i o r e y c m  i
K iö lé ss e l g y ő z ö k !
__ A  rendezőség közleménye- —
Am ióta nyilvánvaló lett M oreyon  

vasárnapi ellenfele, példátlanul nagy
érdeklődés m utatkozik a vasárnap „ — D --------  --------„ -
délelőtt 11 órakor a Royal Varieté-1 rosiak, liogy Torma II. m ég m eg
bén sorra kerülő ökölvívó mérkőzés 
iránt.

M oreyon  különleges edzéssel 
készül a Gárdossal való találkozás
ra, mert tudja jói, hogy nem lesz 
könnyű feladat a Csiszárt legyőző 
legjobb m agyar öklözövel m egküz
deni Mindennek dacára erősen 
fogadkozik a kitűnő kubai néger, 
hogy Gárdost kiüti. Minden bizony
nyal ritkán látott kemény m érkő
zésben lesz része a közönségnek. 
A  M agyar ök ölv ívó  Szövetség most 
adta ki G árdos László teljesítm ény
táblázatát, am ely mindennél többet 
mond. Eddigi profi ellenfelei:

Kiütéssel győz N . Biewald 
(H lndenburg), Pici van Esch  
( Am sterdam ) és Csiszár Ferenc 
ellen, pontozással nyer Bogumll 
P okom y  (P rá g a ), Franz Pimperl 
(B écs), E rch  Burey  (H indenburg), 
Hochmann M iksa, Hans Fraberger  
(B écs) ellen, döntetlenül m érkőzött 
Kari B alkovitsch  (B écs) és Ernst 
W öhrer  (B écs ) ellen, pontozással 
vesztett H ans Fraberger, Pavlovié  
(B elgrád) és Kari P u ls  (B écs) 
ellen.

A  nagy érdeklődéssel várt ököl* 
vívó m érkőzéssel egyldőben a leg
jobb m agyar szabadíogásos profi 
birkózók is szőnyegre lépnek. Váry  
Sándor a szovjetorosz világbajnok 
Peterfaen-nel, N ém eth  Sándor a 
burgenlandi Pim k-ka l és V. altér 
Ottó a P áris-ba jnok  B irsek  Lajos
sal mérkőzik.

°34. (EB)”
4x400 m

3:14.8 Ribénvi, Zsitval. Vadas, 
kovács 1936. (O lim pia), 
let" ®en*,i csapattal, illetőleg űre4mőojr<ík-

***4 EíM Snt volw# 117:80 arán J !»*.«.

sem született, amikor Szigeti m ár 
boxoit.

Am iről persze senki sem tehet.
#

Senki sem, de m aga Selm eczi 
sem  értette Torma I. összeroppaná
sát. A  második és harmadik m enet
ben annyit ütött, hogy a végefelé 
már alig tudta emelni a kezét.

—  Üss, Selmeczi, üss! —  kiál
totta feléje egy öblös hang a vége
felé.

Ezen m ár Selm eczi is elm osolyo
dott. Mintha azt mondta volna: - -  
E zeknek még ez sem, elég t 

*
A z FTC bizony nem szám ított 

ilyen eredményre. Ezt m aguk a ve
zetők is bevallották a m érkőzés 
után.

—  N em  csodálkoztam  volna, ha 
kikaptunk volna  —  mondotta Salgó  
Ferenc szakosztályvezető a m érkő
zés után. —  Csupa fiatallal, Mándi 
és Kubinyi nélkül, bizony nem  szá 
m ítottunk győzelem re.

Dehát a fiatalok nagyszerűen h ar
coltak. Később Salgó m ár így  véle
kedett:

—  Szerintem Barinka g y ő zö tt , 
Szigeti m eg legalább döntetlent é r 
dem elt volna. E zek  szerint akár  
12:4-re is győzhettünk volna.

Ezek áa intézők, ezeknek “ sem m i 
sem elég...

NÉM ET ÖKÖLVÍVÓ SIKEREK  
B E RLIN B EN

Kubinyi és Mándi hiányát n a g y 
szerűen titkolta az FTC. A  csapat 
m ár jóval az első mérkőzés előtt 
bezárkózva ült az öltözőben. A  
versenyzőket ki sem engedték 
onnan.

M ikor hírnök jött és K ubinvit, 
vagv Mándit keresték jegyért. Sal- 

A  Deutschland-csarnokbaö nagy- qá Ferenc leküldött egy-egy  je g y e t 
számú k özön ség  előtt m érkőzött a és hangosan kiabálta: 
nehézsúlyú Neusel, Heuserrel. j __ Tessék, Mándi küldi ez t a je -  
A  m indvégig izgalm as és v á l t o z a t o s i g ^

o menetében Heuser (Szegény akkor Pesttől éppen 50
kilométerre búsult.)

ValősA^os Reménybeli
Buda Bécs Buda Bécs

Férfi mű 12 9 14 7
Női mű 9 li U 10
Futás 8 13 11 10
Ugrás 7 1A S m

~1S~ 41 44 40
Nem azért csináltuk ezt kz Bsszebason-

küzdelem 9. menetében Heuser 
szája felrepedt, erősen vérzett, nem 
folytathatta a mérkőzést. A  kísérő 
műsor keretében Besselmann német 
középsúlyú ba jn ok  a 6. menetben a 
mérkőzés feladására ' késztette a 
dán H oldtot. a német V ogt a 7. 
menetben kiütéssel győzött a svéd 
Andersson ellen. A  mérkőzéseket 
végignézte M ax  Schmeling, az egy
kori némét nehézsúlyú világbajnok 
is. Schm eling jelenleg katona, ejtő
ernyős. A  m érkőzésre húsz más 
baltársával együtt ment ki. ,

ökölvívót. Miért 7 M egm agyarázta 
egy szurkoló a színpadon:

— Tavaly Farkas k iesett a szőri- 
tóból, most m eg alig kétszer volt 
csak roggyant, máért vesztett volna f

©
N agy  mindenkit meglepett: a régi, 

Tandberget verő N agyra  emlékez
tető módon Intézte el Szolnokit.

—  Ha N agy elfeledkezik a kiütés 
rém étől —  mondotta egyik ismert 
edzőnk — , rögtön cszébejut, hogy 
kell öklözni! 0

Sulkő Béla, a BVSC szakosztály
vezetője nem volt megelégedve az 
F T C —BTK-m éi kőzésen történtek
ké!.

-— V árhegyi tisztán verte  Hámorit 
—  mondotta. —  Hol volt Hámori a 
harmadik m enetben? ! Torma / .  is. 
g yőzőit . Szerintem E ;dős is jobb  
volt Eom olyánál. Mit csinátt 
Homolva az egész m érkőzés a la ttf  
Szinte egye t sem  ü tö tt ! . . .

A  „sem leges" Sulkó Béla szak- 
véleményének az értékét csak az 
rontja le, hogy a BTK győzelm e 
esetén növekedett volna a BVSC 
bajnoki esélye.

*
A  BTK versenyzői feltűnően, sokat 

fogyasztottak, de ezzel a taktikázás
sal sem tüdták megakadályozni az 
FTC győzelmét. Pedig a Zöld
fehérek Mándi és Kubinyi nélkül 
vonultak fel. a szorítóba. N agy 
hangjuk is volt a ferencvárosiaknak 
a mérkőzés után.

—  K ét tartalékkal is  m egettük  «  
B T K -t! —  mondogatták.

—  Ugyan  —  latette le őket egy 
BSzKRT-ista — , a magdolnaváro- 
sio,k saját m agukat fogyasztották  él.

a
Keveházival, az FTC— BTK mér

kőzés vezetőjével sehogy sem volt 
megelégedve a közönség. Különösen 
az nem tetszett, hogy  Keveházi 
állandóan körben „táncolt" a 
szorítóban, 4

—  M űvész úr —  kiáltott rá az 
erkélyről valaki — , ne csak táncol
jon ,, de énekeljen  ih már nekünk 
valamit. o

A  mérlegelés előtt kitűnt, hogy 
az FTC nélkülözni kénytelen Mári
áit és Kubinyit.

—  ő k  igazán nem hiányzanak! —  
mondta egy zöld-fehér hívő.

—*• M egbolondultál? •— szóltak 
rá.

-i— Én csak azt mondtam, hogy  
Mándi és Kubinyi nem hiányzik, #8 
a bal-, illetve a jobbkezük igen!

• 'f 
A  tavalyi Farkas—-Németh ta

lálkozóra mindenki jó l emlékezett. 
Tudták, hogy tfém eth  a szorítőból 
is kiütötte Farkast. Erről jutott 
eszébe egy nézőnek;

— Tavaly óta m ennyit rom lott 
ez a N ém eth! Farkas m ég mindig 
a szorítóban van.

&
A  Torma II.— Szigeti mérkőzés 

alatt vitatkoztak sokat a nézők.
—  Ugyan .kérem  —  szólt áz 

egyik — , a kik, Torma még a föl
dön sem  bolt mikor a Szigeti mát 
öklözött.

—  M ost pedig az a helyzet —  fe 
lelte egy angyalföldi — , hogy ami
kor a kis Torma elkezd ökölvívni, 
akkor a Szigeti - -  a föld-ön less!

Hasonlóan hirdették ki K ubinyi 
jegvküldését is. A  mindenütt je len 
levő „kém ek" természetesen nem  
jelenthették, hogy nincs is ott K u  
hinni és Mándi.

Csak mérlegeléskor derült 
Mándi és Kubinyi hiánya.

ki

N ém ethet
pontozók
'Tavft.lv ia

*
aohaseín engedik

® A * ökölvívó csapatbajnokság 
jegyei elővételben a következő he
lyeken kaphatók: A z Esti Ú jság
kiadóhivatalában <Józseí-körüt 5 ), 
Arató-hirdetőirodában (Efasébet- 
körút 14). a Pesti Hírlap kiadóhi
vatalaiban (Vilm os esászár-út ?8 és 
Erzsébet-körút 1 ). Színházleg^lro- 
dában (Berltnl-tér 6). Színház- 
propagandánál (Teréz-körút 50). a 
Városi Színház pénztáránál és a

győzni Farkas ellen. | Népművelési Bizottságnál ( Szép--
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Mit látótf az ökölvívó 
Cső harmadik for
dulójában a szövet
ségi kapitány 
„olasz** szem Üveg
gel?

A rn a gy ár-olasz válogatott okölvsvo 
viadal február 9-én kerül sorra Buda
pesten. Forray Árpád szövetségi kapi
tány már hetek óta vizsgálhatja a szám- 
bajöheíé versenyzők formáját.  ̂ leg
utóbbi csapatbajnoki fordulón is állan
dóan árgusszemekköl figyelte embereit. 
Sől egy ' válogatót is rendezioteít Bogács 
és Szumpiás között, ’ A szövetségi kapi
tány a következőket mondotta íapaszía- 
tatairól:

—• Nem tudom. hogy éra leszek-e még 
február kilencedikén a szövetségi r kapi- 
tány. de mindenesetre rnq&t még én va
gyok az és igyekszem a lehető ieg.fobfo 
csapatot összehozni az olaszok elleni mér
kőzésre. Úgynevezett „biztos”  résztvevő 
mindössze három akad. A Jó formában 
levő Bogács, Frigyes és Torma l í .
Bogács harmat-, Frigyes pehely-, Torma 
31 pedig; váltósúly bán lehet .válogatott. 
Á többi súlycsoportban mér csak jelöl
tek. meg .valószínt”  résztvevők vannak. 
Légsúlyban Ki&s látszik a Jejral kai ma
sabbnak. mert Podány aligha tudja hozni 
— megfelelő erőben — ezt a súlyt. Köny- 
nyfiaúlyban Német Frigyes, vagy Kocsis 
jöhet szóba. Xözépsúlyhan Csontos lát 
saik Fa legjobbnak. Majd meglátjuk.
Jákic's ellen hogyan fogja megállni ̂  a 
helyét. Félnehézsúlyban elég gyengécs
kén állunk. Szigetire aligha számítha
tunk, Szolnoki, Németh BSzKRT és 
Farkas kerülhet be & csapatba. A • leg
valószínűbb a sok nemzetközi tapaszta
lattal rendelkező Szolnoki váloigatotisága. 
Ű csak 1 — 2 kilóval szokott több lenni 
& félnehéz^űlynál. tehát ezt a súlyt, min
den megerőltetés nélkül hídja „hozni.”  
Nehézsúlyban Hoinolya áll az előtérben. 
Kgy r hét múlva talán már tisztábban 
fogunk Iá!ni.

Pillanatnyilag tehát sz a helyzet, hogy 
válogafoltunk az olaszok ellen a követ
kező lehet: Kiss, Bogács. Frigyes. Német 
(Kocsis), Torma lí .  Csontos (JákicS), 
Szolnoki, l arkas (Németh), Komolya*

A  MEFSOK ÖK0LVÍ\ÖÍ t :f  AHÁNY
BAN LEGYŐZTEK AZ tiKSBKUJVÁRI

3 igazán JÓ formában levő ökölvívó 
2 pontozói tévedés és 
1 igazi ba|no!cjelöit
Jegyzetek az ökölvívó CsB utolsóelőtti fordulójáról

LE VÉNTi-.KET
VasáriiíVir, Mi.:- fiz é: rs ok u jvári Kultúr-

házba® z.sűfolt lóz(Mér• lőtt került sorra
főiskola i válojíatotl-—levente válogatott

ökölvív óm-érkőz-'a. A rn é r I> őzé h h atal m a s
Íiü:/.ricluv.-.t és jó  sporí:oi hozott. A válo-
íratott via'(U'i ü>: utolsói összecsapáson dőlt
el a íöKp!tolások java ra. A kitűnő fi>r-
mában 1c v■f. SWike kí fi léssel eryőr.ölt éö
ezzr/i a :őze! nióv'i:! r. kfEFSOK öklözök
javára diintöttf; el ;. i n érkőzés s orsát.
A pontozó S2 crí.-pét j . budapesti Ermler
Iá{ta r1 kÖ7-;.cíícU‘‘'e(ícis re.

.KészLní-oí, crcdmóny. ÜLégsúiy: Hámcfl
CFőitskolás',i r>o ntozásos veres é tre t 6 z e>n v c d
Bönesótói (Lovon te). Karma Isúly:
Tomí’Tpnnyl (F)—Proli.ász ka (L) mórkó'z-é'S
C'ÖT.tof IC')!. -  Po helysét!1 y : Nemes, a fiatal
főiskolás :re r,vök k ii 7a\clemben csak a lejc-
kisebb po;) tkülíinbsé'Z'cci kapott ki Patyi
ir-iői. - Kasszán (F;i ollen scyőz Lcnd-
v;ú (L). 1 Iasszán már az eleső mrnötben
roffijvaní volt, de h<Vicsán állta á
kü^dehiict. — Köni-nyúsúly: Oláh (F) az
első ’ mt'i.í-'fiic.n k Hitéülel sfyőz Fujáf (L)
c í-ícn. — V'űítősúly: Kórányi, a főiskolai
vilá nok izealinas harcban, legyőzte aí;
őrsök újvár iák Ic.sf.iohb ökövl vívóját, Ko-
vácoot. — Köz-őp^úly: K ulcsir ponto2.ás-
sál gyííz Gallé (L> ■:I len. — Kishehéz-
í.úiy : Sxe"i ke k: ii tósse1 í:yőz Varagya (L)
Gilc'C A főiskolás az első menet elején
r . é g y ig  u áf öl ti ön volt. de csakhamar ma-
igához tőrt; és a menőil véaréi. esry hatal-
vp.fun joboc•gyen-üisfid a földre küldi eilen-
Jelit.

A nehézsúly!! párol: mérkőzése c-írns- 
j-adí, mert s. főiskolás Varga nem uta
zott el a csannttal. A szünet alatt a 
lm őri névéi- Moreion óriási sikert ara
tott, bemutató mérkőzést vívott Korányi
vá* és az őrséül!jvári Kováccsal.

Sok tekintetben nerii hozott újat 
az ökölvívó CsB utolsóelőtti fordu
lója. Ezen ig éppen olyan izgalmak, 
éppen olyan harcok, verekedések 
éppen olyan szép küzdelmek voltak, 
mint az eddigieken. Volt .meglepetés 
is, volt pontozói tévedés is. Mi kell 
m ég? A  közönség éppúgy ostrom ol
ta a színház pénztárát, mint az 
eddigi fordulók előtt, éppen olyan 
sokan fordultak vissza (ha nem 
többen) jeg y  nélkül, mint eddig 
is...

A  NÉGY CSAFAXROL
Meglepetést szerzett a BVSC: 

m egverte a B SzK RT-oi. De csak 
azt lepte ez meg, aki nern volt ott. 
A  BSzKRT harmatsúly helyett 
légben, indította H orváthot, de más 
hibát nem követett el. Nem tehet 
róla, hogy a BVSC versenyzői nagy
szerűen verekedtek, hogy a heteken 
át gyenge Énekes II. most végre 
újra pompásan harcolt, hogy A rt- 
ner simán elintézte . Bomo&yt, hogy 
Bene csaknem kiütötte Strinczet 
(e r r ő l: inkább Strincz tehetne), 
hogy s. pontozók- Farkasnak  aján
dékoztak egy pontot, hogy N agy  a 
régi időkre . emlékeztető stílusban 
„lépte le“ Szolnokit. A  pontozókra 
a BVSC is panaszkodott: szerintük 
a végig  támadó és Xó'-udrif a m á
sodik menetben roggyajftra verő 
Szabó József győzelm et érdemelt 
volna.

A z FTC győzelm e a BTK  ellen 
várt eredmény volt, de —  nem 
Mándi és Kubinyi nélküli csapat
tal! A  győzelm et a két „ágyú " nél
kül a fiatalok harapós küzdésének, 
no meg; Torma; I. lefogyaszeásának 
köszönhetik. Torma I. ugyanis pe
helysúlyban valószínűleg- győzött 
volna. A  másik oldalon viszont m eg 
keli említeni azt is, hogy vélemé
nyünk szerint Bar inkái lepontozták. 
Ez tehát kiegyenlíti a BTK szakosz
tályvezetőjénél; hibáját. A z adott 
körülmények között az FTC kis- 
arányű győzelm e teljesen megérde
melt volt.

BOGÁCS, 'FRIGYES
ÉS TO RM A TI.

A z egyes versenyzők közül a leg
jobban Bogács, F rigyes  és Torma 
II. boxolása tetszett nekünk. 
Mindhárman nagyszerű formában 
vannak. Igei? jó l harcolt Kővári, Já- 
kics, N ém eth, Énekes, A riner, B e
ne, N agps jó l K ocsis, M onfera, E r
dős, Selmeczi, Tarapcsik, Csontos 
és Barinka is.

A  TÖBBIEK
közül PoddnynaJc mentségére szol
gál, hogy két súlycsoporttal feljebb 
indult, M itterer  nem elég erős a 
középsúlyhoz, V árhegyi m ég túlsá
gosan fiatal, Torm a I. életveszélye

sen le volt fogyasztva, Fellegi nem
áitősűlyű, csak beugrott a váltó- 

axlyba, Oláh csúnya sérülést szén-1 
/eöett, Szigeti pedig egész héten
ütegen feküdt.

KÉT PONTOZÓI TÉVEDÉS
akad* ebben a fordulóban. A z egyik 
a N ém eth— Farkas mérkőzésen, a 
másik a Barinka— Kocsis  összecsa
páson, A  tévedéseket menti, hogy 
nagy 'különbség nem, volt a ver
senyzők között. Talán csak egy-egy 
pont különbség" lehetett a verseny
zők között. Ezt; pedig könnyen el
szám olja egyik-m ásik pontozónk.

EG Y BAJNOKJEKÖLY
maradt a negyedik forduló után: -az 
FTC. A  ferencvárosiak olyan jól 
állnak pontban is, „gólarányban" is, 
hogy csak sok szerencsétlen. körül
mény összetalálkozása folytán veszt
hetik el ezt a m ár nz-tnte m egnyert 
bajnokságot.

K É Z IL A B D A

KÉT BAJNOKJELŐLT VÉSIíZKTT EL
a fc&ettpá.iya ‘ kézilabdába jno-kság* vasár
napi fordulóján. A baj nők verő Vívói 
óriási meglepetésre a tartalékra. BSzKRT 
győzte le. Ezen a mérkőzésen a villa
mos i védelem remekeli. A  VII. kerületi 
leventék vereséire aránylag kisebb m-ogr 
lepetés. A szeszélyes B lü  egyezer egyszer 
kivágja ? rezei. A múltbeli iíren g-yenige 
játéka után előrelátható volt, hogy a 
piros-fehérek nagy akarással fognak küz
deni. Ezek után már csak a MAFC és 
n, tavalyi bajnok Elektromos, a mezőny 
kétségtele.r.ül legjobb két együttese ma
radt a porondon. Most már bizonyos, 
hogy a bajnokság az utolsó fordulóban, 
a MAFC— TJTC és a BLE_ VII—Elektro
mos összecsapáson fog eldőlni a MAFC, 
vagy az Elektromos javára. Megjegyzé
seink:

BSzKRT—VÁC 14:11. A forduló legna
gyobb meglepetése! A Vívó Máté helyén 
r. kis Kraússzál, & BSzKRT Németh, 
Jávor, Kutas!, Dobos nélkül ápt ki! Az 
volt a benyomás, hogy a Vívó könnyen 
veszi a mérkőzést. Jobban is játszott, 
mint ellenfele, de a* villamosak védel
me, elsősorban Odor és Szües és a iá
in ad ósor bán Várady remekelt! — BTC— 
BLE VII 20:16. A forduló lígezebb ösz- 
szeesapása! Egyenlő ellenfelek, a- jobb 
kapus csapata nyert. A kis Tichy a 
jobbhátvéd helyén a mezőny legjobbja 
volt. Ha felesleges keménységét Levetkőzi 
és többet mozog a mezőnyben — nagy 
játékos lehet. — MAFC—MTE 15:7. A 
műegyetemi csapat a mezőny legiskolá- 
zóítabb. iegegyentetesebb formát mutató 
együttese. Minden vonatkozásban klnsz- 
sziss-al múlta felül a pirosakat. Az MTE 
zavarodottan, csapkod óan játszott, így 
a csapat minden labda kezelésű él i hiá
ny ossága kiütközött. Az aa érzésünk, 
hogy a sok csere erősen csökkenti a 
csapat eredményességét. — Elektromos— 
WMTK 20:3. A bajnokcsapat helyenként 
igen .jól, majd igrn gyengén játszott. A 
nagyképességű együttes egyik, percről a 
másikra szinte érthetetlenül gyengén 
működik. Ennek ellenére formája lát
hatóan felfelé ível. A csepeli csapat te
hetséges, gc még gya-korlaltan. A  játéko
sok nem mozognak eleget, nem lőnek 
pontosai, kapura. Tóth kitűnő érzékű 
kapus.

A  FEDETTPÁLYA KÉZIIjABDABAJ- 
NŐKSÁG ÁLLÁSA

1. Elektromos 7 6 - 2  97: 5© 12
2 . MAFC S á l i  82: 70 9
3. VÁC 7 4 — 3 119:109 H
t BLE VII fi 4 — 2 87: 83 3
5 . BTC 6 o — 3 92: 93 6
6 . MTE ' 6  2 — 4 74% 24 4
7. BSzKRT 6 2 -  4 72: 94 4
8. BLE IX  6 1 1 4 52: 50 3
9. WMTK fi 1 — 5 27; 69 2

Hátralévő -mérkőzések. Február 2: BLE
V II—BSzKRT. BTC—MTE. WMTK— 
MAFC, BLE IX —VÁC. Február 9: 
W MTK-BSzKRT, MTE-BLE IX , BLE 
V II—Elektromos, BTC—MAFC.
A FEDETTPÁLYA KÉZILABDÁBA J- 

NOKSÁG VASÁRNAPI EREDMÉNYEI 
I . osztályú férfi:

MAFC—MTE 15:7 {7:4). Nemzeti Torna- 
csarnok. Vezette: Puszíay. Góldobó:
Eszéki (5), Nagy (4). Mátyáséi (3). Ka 
ona (2), Takács, illetve Bánkút! (35, 
líschits, Neumann, Herma-nn, Zclk.

XII. osztályú férfi:
BLE VII—Wacker 25:12 (13:5). Nemzeti 

Tornacsarnok. Vezette: Soproni. Góldobó: 
Rózsa (7). Vargha (7), Kalocsay (4). 
Zulauf (4), Czéh (3). illetve Mayer (7), 
Lauter (4). Stumpf.

Az MKESz évi rendes közgyűlését csü
törtökön, 30-án tartja az OTT tanácsier- 
rnéber.. A tisztújító választásokat a kézi
labdázók körében nagy érdeklődés előzi 
meg.

A vasárnapi kézilabda forduló „leg
jobb”  csapata: Odor BSdCRT — Tichy 
TI BTC, Katona MAFC — Erdődi BLE 
VII, Eszéki MAFC. Knöpfler VÁC. Őse 
resor: Bajzák BTC, Szűcs BSzKRT, Li- 
ber BLE VII.

KOSÁRLABDA
A Széchenyi István f&. felsős kosárlabda-

bajnokságának tók eredménye '
5. X.V. A) 5 5 _ 10
2. IV. B) 5 4 1 8
S. IV. Cl 5 S 2 6
4, III. Ci 5 2 S 4
5. III. A) 5 1 4 2
G. III. B) 5 — 5 —

KISOK BAJNOKI DÖNTŐ
Szent Imre g.—Rákóczi ffk. 52:34 (31:13). 

Vezette: Körmeudy és Nonn. Kosárdobó: 
Kóbay (23), Perláky (16). Aru&szky (6 ), 
Kocsis (5), Medgycissy (2), illetve Németh 
(18), Török (10), Bazsó (3)„ Csokár (2), 
Novotta.

MOYE-BAJNOKSAG
I. osztály

Rákosi Igét i Atléták—MR A FC 17:16(4:6). 
Vezette: Paulinyi és Benkő. Kosárdobó: 
Antal (8), Hamvay (2). Bóni« (5), Uszoki 
(2). illetve Parányi (8), B oglár (6). Bö
köd i (2 ).

MRTSE—Ktanest 52:9 (26:6). Vezette: 
Paulinyi és Benkő. Koeárdobó: Farkas 
(IS). Ruschii (16), Tass (12), Lajos (4), 
Varga (2),

II. osztály
MBTSE B)—Városszéli telep 28:1 (14:0). 

Vezette: Benkő és RuscbB. Kosáréiobó: 
Kovács (10). Stech.lik, Körösér.yi (6—6), 
Báron (4), Bíró (2), illetve Ditrich.

TENISZE

Nagy iiiigtepüisii!
fejeződött be ® Skopemlt&gai 9,§ss\ 
fedettpálya, 'tenisabajBokság

Vasárnap Kopenhágában befejes&= 
dött a dán nemzetközi fedettpálya 
teniszbajnokság. A. versenyt nagy 
meglepetésre Gies nyerte meg, 
A  döntőben a verhetetlennek hitt 
J acobsent győzte le. Jacobson  aa 
elmúlt években minden dán fedett* 
pálya bajnokságot m egnyert. A  m e
zőnyben ott lehetett Grammt H enkels 
Puncsec  stb. —  nem számított. 
A  bajnokságot biztosan Anker 
Jacobsen  nyerte. K ét évvel ezelőtt 
Bchrőderi, a svéd fedettpálya 
királyt is m eghívták a versenyre. 
Jacobsennel azonban ö sem tudott 
megbirkózni. A  varázst most aa 
alig 18 éves, m ár Japánt is m egjárt 
fiatal Gies törte meg.

A z eredmények a következők:
F érfiegyes  előd,öntő: Gies— IM eí- 

sert 7:5, 5:7, 6:1, Jacobsen— G öpfert 
6:1, 6:3. D öntő: Gies— Jacobsen 6:4, 
6:2, 5:7, 7:5!

Férfipáros elődöntő: Gies, G öp. 
fért— W iig, Gerdes 6:4, 6:3, Rohls- 
són, Johansson— Panker, Ullrlch 6:0, 
6:0. D öntő: Gies, G öpfert— R obis
áén, Johansson -6:2,- 6:3, 6:4.

Női egyes döntő: Sperlingné— Lil- 
leba Hais 7:5, 6:2.

.Női páros döntő: Sperlingné,
Holis— Diezt, Heidtmarm 6:3, 6:3.

V egyespáros elődöntő: Göpfert,
Diezt— Rohlsson, Lilleba Hal? 0 :6S 
6:4, 6:4, Jacobsen, Sperlingné—
Thieísen, Prochnow nik 6:1, 6:0.
D öntő: Göpfert, Diezt— Jacobseé,
Sperlingné 2:6. 6:0. 6:1. •

FŐISKOLA
A KOLOZSVÁRI EAC RENDEZI MEG 
AZ IDEI FŐISKOLAI JÉGKORONG- 

BAJNOKSÁGOT
M int ism e re te s , a M L V S O K  f e lk é r te  a.

KEAC-ot, hogy az idén r&ndozze meg 
Kolozsvárott a í'őislcolai jégkorongba j- 
siokság küzdelmeit. A  kolozsvári egyete
miek ezt örömmel vállalták és_ máris 
megtették az előkészületeket a bajnokság 
za v a r ía la n leb ony'ol í tásár a.

A nagy érdeklődéssel várt bajnoki mér
kőzések nyitánya szó: bari bizonytalan 
időre eltolódott. Kolozsvár és környékén 
ugyanig erősen olvad és most az a hely
zet. hogy várni kell, inig ismét hide
gebb ne fordul az idő.

A  bajnoki küzdelmek sikere máris biz
tosítottnak- látszik. Á nevezettek között 
találjuk a SzEAC-t, a DEÁC-t, a BEAC-t, 
a Keszthelyi Gazd. Akadémiát s természe
tesen a KEAC csapatát is.

ASZTALI-TEN ISZ
A diósgyőriek asztali tenira yefSynyés 

elmaradt I. B) osztályé férfi egyes döntőt 
most jáiszották le. Bródy DSC 21:19, 
2 1 :1 6  arányban győzött Kft inba l'dt (Piar 
risíák) ellen.

VÍVÁS
A BBTE TT. e. p&r1ia|i«rverMB3’ét>

Pesthy MAC nyerte 7 győzelemmel. 
Pesthy bebizonyította. hogy nemcsak 
kardban kiváló, hanem éppen kivétele® 
üiemérzéko folytén párbajtőrben ís„ 
Szakértők előtt nero meglepetés Pesthy 
párbajtőriudása. mert hiszen kardvívását 
is lágyrészben az: ütemérzékre építi. %, 
Miki a BBTE 5 gy. 15 k. t. Milda is 
minden feigyverben jó  S mivel fiataij 
nagy fejlődési lehetősig áll előtte. S, 
Tilly BBTE 5 gy. 16 t. Tilly is a fiatal! 
gáröa egyik legszebb reménye. 4. Hol* 
lerbach BBTE 5 gy. 17 t. 5. Borookay 
HTVK 4 gy. 11 t. 6. Sebők JuASE 4 gy. 
16 t. 7. Sóiymossy LASE 2 gy. 2® ka- 
petí és 34 adóit találat. 8. Szilsssy MAO 
2 gy. 20 kapott és 11 adott találat, ®. 
Kovács BEAC 2 g y . 20 kapott fe 1© 
adóit találat. ■ „ __

As^UTE virősza^osztálya ttaztnjjíó J c fe  
gyűlést tartotté A közgyűlésen a követ
kező tisztikart választották: <slaöks Jasa* 
kovich Dér.ee g’róf, társelnök; n. Egir t̂ 
Géza és Lestyánssky Dezső, ügyv. eb 
nők: Kabofí Endre, alelnökök: Ifi- Beik* 
len István gróf, Waltorskirchen Alajeai 
gróf, főtitkár: Monde László, titkáTS 
Eszíerhá3 Eruő. csapatkapitány; Palóci 
Endre.

Alapszabálymődosíló közgyűlést
az MVSz csütörtökön as OTT tanácstér- 
m-éboL-. A  közgyűlésen ©terepeinek ac&ok 
a javaslatok, amelyeket a tamáes lég- 
utóbbi ülésén elfogadott. Amennyiben & 
közgyűlés nem lenn© határozatképes, 8&&Í5 
8 napon belül megismétlik.

MOZI

Olga Csákóvá, Brigitta 
Horney és Ewaid 
SaSser iátsza a  „Fel- 
szabadulás” három 
főszerepét

'.Értékes, szép német film  kerül 
hamarosan a  budapesti m oziközön- 
s ég  elé. Igazi művészfilm. A  Ba- 
varia készítette, a Tobis hozta M a
gyarországra. Srieh Eberm ayer, a 
kiváló író „B efreite  Hande“  című 
regényének film változata. M agyar 
cím e: „Felszabadulás" .

Három főszereplője van az Eber- 
m ayer-film nek, amelynek forgató- 
könyvét is az író készítette. (K urt 
S eu ser  társaságában.) A  három fő 
szereplő: Olga Csehova, Brigitte
H orney és Ewald Tiak0r.

Olga Csehova nem kevésbé nép
szerű nálunk, mint Ném etország
ban. A  halhatatlan orosz író unoka- 
hugának virágzó szépsége, kifino
m ult játékmüvészete, sugárzó in
telligenciája a  m agyar közönséget 
is  minden filmben újra és újra m eg
hódítja.

Brigitte H orney  talán a íeghar- 
sányabb, legerőteljesebb német drá
m ai filmszínésznő. Robbanó szenve
dély, forró indulat jellemzi Brigitte 
H om eyt, aki már sok nagysikerű 
ném et film  női főszerepét alakí
totta.

A  férfiföszerepiö, Ewald Boise?, 
eddig m ég csak egy filmben -szere
pelt a m agyar moziműsoron: Lll
D agover  egyik finom drám ájában ő 
játszotta a férj kényes, nehéz sze
repét. De általában nem sok filmben 
vállalt szerepet. („Barnhelm i Min- 
n a “ , „Isabei útja", „Kellemetlen kí
ván ságok" és m ég egy-két film .) 
Nincs is sok ideje a filmezésre. 
E w ald BaJser a  Deutsche® Theater 
drám a; hőse. Legnagyobb szerepei: 
Faust, Othello, Lear király. A  nagy 
klasszikus szerepék -mellett a né

met drám airodalom  legértékesebb 
új m egnyilatkozásait is ö  viszi si
kerbe. ffirtnető, hogy így aztán 
Ewald Balser m indegyik fiírnalakí- 
tása rendkívüli eseménynek számít 
a német művészvilágban. És éppen 
a „F1 elszabadulást'-ba.n játssza leg
szebb film szerepét.

Anna Neagle táncol
A kik  látták a nagy Viktória- 

filmet, aligha felejtették  el, hogyan 
öregedett m eg A n n a N eagle  a fe l
vevőgép előtt. K arcsú, fiatal leány 
kezdte a film et és duzzadtképü, el
hízott, elnehezedett öregasszony fe 
jezte b e .. A  k özön ség  bámulva nézte 
Anna N eagle  érthetetlen testi el
változását, am elyhez hasonlóra leg
feljebb Charles Laughton  képes.

Anna N eagle, ez a tökéletes áb
rázolóm űvész m ost ú j filmjében, 
az ,Jrene"-ben  azzal ejti bámulatba 
a közönséget, h o g y  —  fürge, köny- 
nyülábú táncosnővé változik. M ég
pedig nern úgy, ah ogy  azok á drá
mai színésznők szoktak, akik tán
cosnőt alakítanak, de nem táncol
nak. Anna N eagle  táncol is. R e m e -1 
kül táncol! (A z  orosz León Leoni- 
doff volt a m estere.)

A z ,Jrene“ -1 H erbert W ilcox  ren
dezte, zenéjét H arry  Tierney  és 
Joseph M cO arthy  szerezte. Anna 
N eagle mellett R a y  Milland és R o- 
íand Toung  já tssza  a  két fér fifő 
szerepet.

BÉCSI:

A hatodik emelet
Párisi életkép a Monimaríre tételéi*

ahol állítólag még rnirKÜ«? élnek doboz- 
festők, akik íeheteágtoteDSégüket kubiz- 
mucsal leplezik. Öreg hivatalnokok, akik 
füzetes pontyvaregé.r.yt diktálnak betesés 
’ ánykájaktiak. S ahová mé<? mindig be
költöznek szók a . joghallgatók, akik ze
neszerzők szerethé-nok lenni. (De nem 
operákat és szimfóniákat, hanem táucze- 
hét szereznök.)

Ajtók c s a p k o d n a lé p c s ő k  ropognak. 
Az emberek futnak, kiabálnak. Sürgés- 
forgás. Szédítő lárm a. A  néző önkéntele

nül arra gondol, hogy félnapig sem bírná 
ki ke életet e-zen a m^ntmartrei hatodik 
emeleten.

A hivatalnok-ponyvaíró . beteg csúnyács
ka lánya beleszeret a jogha 11"'ató-zene
sz érző jel öltbe. A lánykát azonban nem 
ez a fiú, han-ern egy másik, egy fiatal 
munkás szereti igazán. (Honnan kerül ez 
•a munkás a „művészlelkek”  közé?....) 
Titokzatos gazdáig nő is jelentkezik. A 
joghallgatónak minő a két nő tetszik. 
(Egy harmadik is.) A beteg lányka meg
szédül. (Később mégis a fiatal munkás
hoz megy feleségül.) A bonyodalom aszal 
ér véget, hogy a joghallgató elköltözik 
a házból. Azonnal jelentkezik egry új 
lakó. Szakállas, komoly úr. Remélhető, 
hogy uam fog olyan zavarokat okozni 
az amúgy i s zavaros hatodik emeleten, 
mint elődje. o

Jani ne Daa*oey (a beteg kislány) te
hetséges. Pierre Brasseur (a joghalil- 
gátó) ellenszenves. Larquey (az öreg- író) 
kitűnő, mint mindig. A többi szereplőt a 
francia filmek ismert mellék alakjai kö
zül válogntolták össze.

A MOZIK M CSÓKA
RÖVIDITáSEK: Ss =  szG7n&al, V -  rasslT 

aap, a “  */j, f "  ti; h *”  *.’e
Bem otafö mozife

ÁTftIUM Margit-kiirái 56, Tel.; 553-034. 
16. Í8. £1®. Sz. V.: £4-kór is. Dankd Pista 
(Jávor, Simor. Lukács.i 2-3k hát! 
BELVÁROSI HÍRADÓ Petflfi Sátőor-a. S. 

T .: 181-244. 10-tűi 24-ig folyt ^Magyar- 
Ufa-, Luce- és híradó. Uj Japán. (Golin 
Köss sorozat, I, rész.) A mátrai síbaj- 
nókság. Rajzfilm.
CASINO Eskü-ét 1. T.- 383-102. 16 h8,
M0. Sz. V.: £4-kor is. Egy csók és más 
semmi. (Tolaa.y, Jávor.) 2-ik hét:
CITY Vilmos császári) 38 T,; 511-140.
hő. h8. hl9. Sz. V.: h4 bor is. Frankén- 
sícin fia. (Basil Rat'nbons Boris Kar 
loff.) 3-ib héti
COP.SO Váei-utca. S. T e !e f» : 182-818.
£8, Í8. flO. Sz. V.; fl-kor is. Dorothy 
Lmriour; A DcSingi lápy,
BÉCSI Teiéz-börút 88 Tol.: 125-952.
f6. fg, .110. Sz. .V,-.' fi-kor is. Hatodik 
em-ftlct. (Janinc Daroey.)
FÓRUM Kossuth -L*Jos-u. 18. T.s 183-543. 
n6, Sz. V.; n4 bor vs. Kék madár.
(5ía«téfiíncb tneséjátélia.) 6-ik hét! 
HÍRADÓ Erzsébet körűit ÍS T.: 222-499. 
B-töi 24-ig folyt. Magyar-. Óta Luce- 
Fox híradó. Norncs paripák. A mátrai eí 
bainnkság. Rajzfilm.
OMNI A Kölcsev-ntea 8. Tel.. 160-125.
5. n8, flO. Sz. V".* 4 . 6. 8. 10. A kolostor 
lilioma-. (Jouvei.)
RADIÜS Nag}iTivz5-Dtcs 22. Tói.: 122-098. 
f5. 7. flO. Sz. V.: 2-kor e, Egy asszony 
három élete, (Chari-es Boyer.) S-ik héti 
BOYAL APOLLG Erzsábet-körút 45., T.s

228-002. ne. ?8. hl®. Sz. V .; 8-kor is. Bankó 
Pista. (Jávor, Simor, Lukács.) 2-ik hét! 
SCAXiA Terés-bönSí 63. T.s 814-411. 
n6. t8. hl®, fez. V.: 3-kor is. Árvíz Is diá
ban. (Hyrta Loy. Tyroone Power.) 7-ik 
bét!
URÁNIA Pvábóezl-út 21 Te!.: 148-04S.
5, n8, no. Sz. V.: 3-kor is. Jud Süss.
(Fcrdii.and Marisa, Werner Kranss. H&in- 
rich Georg’e.)

ütánjátszö mozik ■
BROADWAY Károly-kBrát 8. T.t 422-722. 
f4. f6. Í8 flO. V.-. ?2-kor is. Zárt tár-
sryalás.
CAPITOL Barcss-t«? 32 Tg!.: 134-887
f4, i'6, f8. flO. V.: f2-kor iá. Eladó
birtok. ■
CORVIN Ollői-űt 40. T.: 138-988. ti, 96, 
fs. flO. V.: f2-kor is. Eózsafabot.
ELIT Szent Istvái.-könSt 16. Tel.: 114-502.
4. 6, 8, 10. V.; 2-kor is. Rózsaí'abot. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér S. 7.: 225-608. 
f4. fS. f8, no. V.: f2-kor is. Cserebere.
KAMARA Doíiáay-ateo 42 T.! 423 901
11. 2. 4, 6. 8, 10. Udvari bél.
LL0Y3 Hotláa-oíca J/a. Tel.s 111-S34. 
fi. fS. f8, fiO. V.: fk kor is. Az ifjú
Edison. ,
PALACK Erzsébet körűt IS. T.-. 221-222. 
II, 2, 4, 6, 8, 10. Notredamci toronyőr. 
PÁTRIA Népszínház-utca 13. T.: 145-673. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Pepitakabát. 
SAVOY Ültői-út 4. T.; 140-040. fi, K, f8, 
flO. V.: f2-kor is. Pepitakabát. 
KTMPLON Horthy Miklos-nt 62. T.t 23S- 
939. f4. fS. ÍS, flO. V .: f2-kor is. Rózsa
fabot.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4 T.: 225-27S. 11, 2. 
4. 6, 8, 10. Kismama.

Tovább játszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-űt 11. Tel.: S55 374. 
n4, n6, r)8, nlO. V.: tál-kor is. A  tán- 
cofsnő. V. d. o. 11: A 3 kis ördög. 
FELVAROS1 Irányl-utea 23. T.: 384-663. 
4. G, 8. 10. V.: 2. 3. 4. 5. 6. 7. «. 9, 10. 
Egy királynő szíve.
BUDAI APOLLO Széna-tér T.t 351-590 
fő. h7, 9. V.: f2. U. f6. Í8. Í10. Newyorkt 
házasság. V, d. e. f i i :  Hiudu lándzsáé. 
ELDORÁDO Népszínház u. SÍ. T.: 133-171. 
4. 6, S, 10. V.: 2-kor is. Pardon, téved
tem.
HOMEROS Hermina-át 7. Tol.: 136:173. 
h5. 7. i.lO. V.: f2-től. Csintalan férjek. 
IPOLY Csáky utca 65. le !.: 2!)2-v)6 N.
fS. 18,, ISO. V.: í2-kor , is. . Küfíj-városi 
lány. _
•J«>2SEFVABOSI Kálvária-tér Tel.

, ffi, f8. no. V.: f2-ko v is. Öz.
v Erzséb ct-körút 26. T. 423 188.8, io. Cülbaba
Br’nicvk;v -ufer, 3. Te* : 146-447

, nlő. V. : n2-kor is. A táncosnő.
Rákóczi Ó? 68. Tei. m 242.T.S. no. Al  8ranyvííirc-s.

.í á K 002 i - Xi í 70 telefon : m 443.
5, n8, flO, V.: 10, 12. 2, 4, 6,

8, 10. Broadway szerenád.

A  BADIÖ M ÜSORAs
Kedd. januáí 28.

Budapest I  (549.5 m ): S.449: t t w w l&
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek.
10: Hírek. — 10.20: Deák Ferenci halála. 
Irta: sz. Nyiry László. — 12.10; Haján 
István .zongorázik. — 12.40: Hírek. —i 
12.55: Herényi György é n e k e i, zong-orffi- 
kísérettel. — 13,80: H anvrl em ezek. •—
14.30: Hírok. — 15.02: Sárközi Gyula
cigányzenekara. — 16.10: E.«ry kis nto» 
zás a mondák világában. Kilián Zoltán 
beszélg-etAse gyermekszereplőkkel. Köz
ben előadásra kerül Nagy Barna: „Beekó 
vára" című hányja téka. dalokkal, — 
IS.45: Hírek. — 17: Hírek szlovák és 
ruszin nyelven. — 17,15: Ilnieaky László 
táncrenolaara játszik. — 17.50: A kutya
harapás és e 1 veszettség, vitéz Kertey 
Nándor dr előadóba. — 18.15: Brahms 
búcsúja. Sőíér István előadása liaagl®- 
mezekkel. Közreműködik Máthé Jolán 
(únek) és Rieger Tibor dr (zongora). — 
19: Hírek magyar, német és román nyel
ven. — 19.20: Nótás Kata. Népszínmű 
három felvonásban. G yőry Vilmos nyo
mán írta Várhelyi Antal. — 20.45: A
cinkétől a faunig, összeállította Szabó 
Lőrinc. A. verseket elmondja Bajor Gizi.
— 21.15; Kaffay Erzsi énekel, zongorák!"
Béreltei. — 21.40: Hírek. — 22: A rádió 
“ zalonzcBekara. —- 23: Hírek német,
ola-sz, angol és francia nyelven. — 
Utána kb. 23.25: Bura Sándor c Leány se- 
n-ekara muzsikál. — 24: Hírek.
_ Budapest II (834 m): 17.30: Huszin fél
óra. —~ 1 8 : Ilt.iceky László tánczonvBar® 
játszik. — 18.25; A földmívelésügyi mi- 
nisztérium mezőgazdasági- félórája. —■ 
18.55: Uhrner Ferenc oitorán játszik. —< 
19.10: Francia nyelvoktatás. Garzó Mik
lós dir előadása. — 19.40: Ravel: LúcUlnvó 
meséi. Han^rkunoz. — 20: Hírek. — 20.10: 
Szórakoztató zene. —• 21.10: Lehámozott 
erdők. Pajzs Elemér dr eíííadaása,

Kassa (259.1 m): 11.05: Hogyan születik 
a vadász? Borniniezky Károly előadása,
— 11.25; Hanglemezek. Opo-rcttrészlotek.
— 11.40: Hírek iha/ryár' ós szlovák nyel
ve:.. — 17.15: Kassán jelent meg az első 
magyar színházi folyóirat. Ke!tor Imre 
előadása. — 17.10: Szórakoztató hangle
mezek.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel- rí.Imién nap. Szerkesztőség: és Hadé- 
tiivaín! Bp- VUI., 1; öl;- Szilán} utca 
— Táv-pcazélő 182—499 és 133—977. .Levél- 
-•lüu Budapest 72, PosJafiós 42.

Főszerkesztő.- Dr, Vadas Gyula. -  F«- 
cl&a szerkrsztő: Hoppé László. — Feí©- 
uö kiadó: Kultsár István.
Előfizetési díj: Bcifölrirc egy bóra P 

£.20, negyedévrs 5.—. külföldre 9—, — 
Ac.erikába iO.—„
Nyomatott a Stádium Rt. körforgódé- 

peln. Felelős: Győry Aladár ’ eezesté.


