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Magyar 
kitartást i magyar virtys
mellé 1

f/iísz versenyzővel megérkezett
a szombat vasárnapi evez

A m agyar sport 
m egú jh od ásáért

S p o r t o l  a  f a l u

A z  utóbbi hetekben egyre több 
„járási léventeverseny" eredményét 
láthatták olvasóink a Nemzeti 
Sportban. Olyan falvak nevei sora
koztak fe l egymásután, amelyeket 
a  sporttal kapcsolatban m ég nem 
hallottunk említeni. H a Sárospatak 
vagy  Orosháza leventési aránylag 
jó  atlétikai eredményeket értek el. 
vagy  labdarugóm érkőzésre állottak 
k i valamelyik szom szédos város 
vagy  község ellen, az m ég nem kel
tett bennünk különös örömet. A LéJ 
veritek folyta tják  ott, ahol a társa
dalmi egyesü letek  elkezdték. De 
m ikor olyan falvak neveit olvastuk 
a  győztesek mellett, m int M agyar
szék, Ecser, M ekényes, Jágónak, 
Szalatnak, Sártó, Pusztaecseg, Su
gár —  egyszerre felcsillant bennünk 
a  m agyar sport szebb jövőjének, 
igazi megújhodásának biztos rem é
nye. \

M a m ég a sokezer m agyar köz
ség közül csak néhányszáz az, ahol 
megindult a rendszeres levente-sport. 
Csak néhányszáz lelkes és képzett 
levente-oktató gyűjti m aga köré a 
m agyar falvak eddig sportbellleg 
árván m aradt ifjait, gyerekeit és 
igyekszik belőlük sportembereket 
nevelni. H ogy  az eredm ény gyorsan 
is bekövetkezhet, azt m utatja a 
Mecsek szabó lesi LE esete, amelynek 
két csapata volt helyezve a dél
nyugati kerületi m ezei bajnokság
ban.

Nem  kétséges, a m unka m eg
indult. A z ismeretlen falvak isme
retlen sportolói csatasorba sorakoz
nak és a sok kis egységből megala
kul a m agyar sport igazi nagy had
serege. Lehet, hogy  egyelőre m ég 
egészen szerény körülm ények k ö
zött, m ég nem országos szervezetbe, 
egységes  rendszerbe töm örítve, de 
már m ozog a vidék. H a a nagy 
világégés elvonul a  határaink m el
lől ha m ajd minden erőt a jövő  
belső kiépítésére  fog u n k  fordíthat
ni akkor jön  el az ideje az egy- 
sé'gbefoglalásnak. A z  egészségeseb
ben nevelt, okosabban táplált csecse
m őkből nőnek azok a falusi leventék, 
akiket szakképzett vezetők minden 
kiso faluban m eg fog n a k  tanítani a 
nekik legkedvesebb, legjobban illő 
sportágra. És csak akkor mond
hatjuk m ajd el, h ogy  a m agyar 
sport megkapta a  nemzetnevelés 
munkájában az öt m egillető szere
pet és csak akkor lesz igazi alapja, 
erős gyökere a m inőségi sportnak 
is.

A  m agyar nemzetnevelés irányítói 
mindent elkövetnek, h og y  ez az idő 
minél előbb bekövetkezzék.

Meg kell végre állapítani a ver 
senyzői életmód szabályait
és mindenkit kényszeríteni keli bz előírás pontos 
betartására, aki a határokon i n n e n , vagy tűi a magyar 

nemzeti színekben Jelenik meg
MI S  Á N G Y  I O T T Ó  dr hozzászól e kérdés megoldásának módjához

Mi van Rem ecz-cel !
A  BBTE-verseny előtt jelentke 

:ett az atlétikai szövetségben B e- 
necz József. E lhozta útlevelét és 
közölte, hogy teljesen  m eggyó
gyult, rendelkezésre. áll, ha szükség 
ennie rá a válogatottban. A  szövet
é b e n  örömmel vették  jelentkezé
s t , de közölték vele, hogy el kell 
ndulnia egy-két versenyen, ha azt 
ikarja, hogy igazán számításba ve- 
=yék. Ettől függetlenül, a kiutazá
sához szükséges lépéseket a szövet
ség megtette. —  M ost, hogy B or
vám II  ilyen gyen ge eredményeket 
-rt el, felm erült ú jra  B em ecz  neve. 
(Horváth  mint hárm asugró és súly- 
Lökö úgyis válogatott lehet, viszont, 
ha R em ecz  csak m egközelítőleg 
olyan jó, mint v o lt  a  tavasszal, 
diszkoszvetésben n agy  hasznát le
hetne venni.) Látatlanban persze 
úem lehet R em eczet sem beválo- 
gatni, a  kitűnő dobó viszont ú jab
ban nem m utatkozik.

A  „kölni ügyre" pontot tett az 
■MLSz elnökségének második íté
lete. A z ügy nem éppen kellemes 
mozzanataira nem akarunk vissza
térni. Valami azonban hiányzott az 
MLSz második ítéletéből is, éspedig 
világos és határozott leszögezése 
annak, hogy ha nem volt helyes az, 
ami ekörül a mérkőzés körül tör
tént, mi hát akkor a helyes. A zt vár
tuk, hogy az M LSz szakemberei, a 
sportvezérek végre ennek az ügy
nek a kapcsán összeülnek s pon
tokba fog la lják  a sportemberek 
utazásának, a sportszerű életmód
nak, vagy mondhatnánk úgyis, 
hogy a helyes életmódnak a szabá
lyait. Vártuk, hogy megállapítsák 
azokat az alapelveket, amelyek 
szerint a sportolóknak —  Itthon és 
idegenben —  általában élniük kell, 
h ogy  tudásuk legjavát adhassák. 
Ezen a téren ugyanis m ég megle
hetősen tisztázatlan a helyzet. Nem 
lehet hibáztatni a játékost, de ta
lán m ég a vezetőt sem, ha hibát 
követ el, hiszen nem tudja, hogy 
ml is a helyes és ml a helytelen, 
mit szabad tennie és mit nem, 
avagy mit kell tennie, ha azt akar
juk, hogy a sportoló és a csapat a 
legjobb testi és lelki állapotban le 
gyen- a mérkőzésre. Nem lehet fe 
lelősségre vonni a  játékost, hiszen 
a válogatott portyákon sem igen 
csinál mást, mint az egyleti por
tyákon s nem lehet felelőssé tenni 
azért sem, mert abban az eszmevi
lágban nőtt fel, amelyben nem te
kintenek hibának —  mondjuk —  
egy kis Italozást, késői lefekvést és 
más hasonlót.

A  tetemrehíváson már túl va
gyunk, most a tanulságok leszűré
sén van a sor. Állapítsuk m eg vég
re: ml hasznos és mi káros a spor
tolónak. Szóljon hozzá a kérdéshez 
mindenki, akinek van mondanivaló
ja, aki tapasztalatai, szakértelme 
révén hozzászólni hivatott, őszintén 
megmondjuk: nem a mi feladatunk 
volna ennek a vitának az elindí
tása és az igazságok leszűrése 
Nem egyszer leszögeztük már, ami 
kor bizonyos kérdésekben vitát vol 
tünk kénytelenek indítani a problé
mák tisztázása céljából, hogy a ml 
feladatunk elsősorban az esemé
nyek leírása és a bírálat. Kénytele
nek vagyunk azonban ezúttal is el
térni az elvünktől és vállalni a kez
deményező nem mindig hálás szere
pét, m ert valakinek el kell kezde
nie. A  kérdés olyan nagy fontos
ságú, hogy nem tűr halasztást. _ M i
nél előbb kezdjük el, annál jobb, 
annál hamarabb hasznosíthatjuk a 
vitából leszürődö szabályokat és 
igazságokat a m agyar sport érde
kében. Elhatároztuk, hogy a  nyári 
hetek alatt megrendezzük a helyes, 
a sportszerű életmód, a sportszerű 
m agatartás vitasorozatát. M eg fo 
gunk kérdezni szakembereket: mi a 
véleményük a felvetett kérdésről és 
a sok véleményből igyekszünk le
szűrni a szabályokat.

Legelőször M isángyl Ottó úr
hoz, a  Testnevelési Főiskola 

igazgatójához fordultunk, 
ő t  kértük fél, hogy  mondja el a 
vitasorozat „m egnyitóját", mondja 
el azokat az alapelveket, amelyek 
szerint ehhez a kérdéshez közeled
nünk kell. M isángyl dr a  követke
zőket m ondotta;

—  Nagyon örülök, hogy felszínre 
került es a kérdés, m ert nekem  is 
az a tapasztalatom,, hogy sporto
lóink és vezetőink nagy része nincs 
tisztában a sportszerű életmód sza
bályaival. E z m ég talán a kisebbik  
baj. A  nagyobb baj az, hogy est 
röstellik bevallani s inkább azt vall
ják, hogy tisztában vannak vele. A  
problém a kétségtelenül nagy és egy  
cikk  keretében lehetetlenség kim e
ríteni. Sok em bert kell megkérdezni, 
hogy eljuthassunk kom oly és álta
lános érvényű igazságokhoz, szabá
lyokhoz.

—  ÍSn legelőször szükségesnek  
tartom  m egkérdezni • a sportorvost: 
vájjon  ö, aki tisztában van a spor
toló testi felépítésével, a szervezet
nek a különböző hatásokra való 
reagálásával, hogyan látja a pro
blémát. A ztán m eg kell kérdeznünk 
öreg , okos, tapasztalt versenyzőket, 
futballistákat, atlétákat, teniszező
ket stb. 'Mondják cl ők  -is, mit ta
pasztaltak sportbeli teljesítm ényü
kön, ha így, vagy úgy éltek, ha ezt 
v a g y  azt csinálták a versenyek  
előtt. Mondja el a vélem ényét az 
edző, aki hétről hétre, napról napra 
jóform án együ tt él a játékosaival, 
versenyzőivel és ismeri őket. Beszél
jen  a gyúró is, aki a sportolók iz
m ait ápolgatja. Csak példának ho
zom  fel a labdarúgók népszerű  
V örös Takácsát, akinek hosszú 
sportm űködése során bizonyára sok 
sok  tapasztalatot sikerült gyűjtenie  
ezen  a téren. Hallassa szavát az 
ú tivezető  is, aki már sokszor v eze
te t t  külföldre, vagy vidékre sportoló 
gárdát es végül beszéljen a ver
sen yző is, aki m ég mindig működik, 
de már tapasztalatokra tehetett 
szer t etekintetben. v

—  N ekem  az a vélem ényem , hogy 
a jó  vezetőnek elsőrangú köteles
ség e , hogy ism erje éspedig tökélete
sen  ism erje versenyzőit, játékosait, 
hiszen  minden em ber más és más. 
A m i az egyiknek jó , az a másiknak 
ese tleg  káros. A z  egyéni „k ezelés“ -en  
fe lü l azonban kétségtelenül vannak 
a sportszerű  életmódnak olyan álta
lános szabályai is, am elyek minden 
sportolóra érvényesek. Bizony, na
g yon  jó  lenne, ha végre összefoglal
nák ezeket az általános érvényű sza
bályokat, hogy például hogyan kell 
utazni, hogy az utazás ne legyen  
káros hatással a teljesítm ényre, ho
gya n  kell étkezni, aludni és így  to
vább. Talán úgy lehetne csoporto
sítani a kérdést:

alszik naponta, az külföldi úton se 
heverjen egész nap, m ert biztosan 
karát vallja. A k i itthon egész nap 
dolgozik, az odakint s e  töltse az 
idejét sem m ittevéssel, o tt Is keres
sen magának valami foglalatossá
got. V együnk m ég eg y  példát: m a
gam is sok versen yzőt vezettem  
már külföldre és azt tapsztaltam, 
hogy végtelenül káros, ha a ver
senyzők egyébről sem  hallanak és 
beszélnek az úton, mint a rájuk váró 
nagy feladatról, ha örökké  az ellen
fél képességeit latolgatják és az esé
lyeket vitatgatják. E z idegileg ret
tenetesen kim er iti a já tékost. Fel
tétlenül módot kell találnia a v eze
tőnek, hogy valqmí sportszerű  kere
tek  között m ozgó szórakozással el
terelje a versen yzője figyelm ét ag 
előtte á lló 'versen yről. Nálunk inég 
mindig m eglehetősen félvállról v e 
szik a gyúrás kérdését, pedighát egy  
jó hasai gyúró külföldön legalább 
olyan fontos, mint a jó  vezető.

Befejezésül m ég ezt mondotta 
M isángyi Ottó dr:

—  Ism étlem , ezúttal nem akarok 
a részletekre kitérni, hiszen erre a 
vita során m ég lesz alkalom. Biztos 
vagyok benne, hogy ekörül a nagy- 
fontosságú kérdés körül érdekes és 
term ékeny vita fo g  kialakulni, 
am elynek a m agyar sport csak 
hasznát láthatja a jövőben :

T-------

A m ásodik m érkőzés Budapest 
amatör bajnokságéért

Elektromos II— W SC  mérkőzés 
lesz vasárnap Budapest bajnoksá
gáért. Ismeretes, h ogy  az Elektro
mos H, a  Gázgyár és a  WSC, a  há
rom  amatőr csoportbajnok körmér' 
közőst játszik egym ással pont- és 
gólarányra és a győztest Budapest 
bajnoka címe illeti. A z  első találko
zás az Elektrom os H  és a Gázgyár 
csapata között m ár m egtörtént, az 
Elektromos II 3:1 arányban győzött. 
A  vasárnapi m érkőzés színhelye m ég 
bizonytalan. A z E lektrom os-pályán 
vagy a BTK-pályán kerü l sorra.

Hosszú táviratot

Állapítsuk m eg a sportszerű 
életmód általános alapelveit, 
aztán állapítsuk meg, hogyan 
kell élnie egy versenyzőnek köz
vetlenül a  verseny előtt s végül 
állapítsunk m eg egy útiszabály

zatot.
V élem ényem  szerint ez nagyon hasz
n os lesz mind a vezetőknek, mind 
pedig a sportolóknak, hiszen —  
m int mondottam  —  a legtöbb haj 
forrása  ott keresendő, hogy n e m  
t u d j á k ,  mi a helyes és mi a hely
telen . Csak úgy kapásból mondok 
például eg y  „ú ti-szabá lyt": Lehető
leg  ne térjünk él a m egszokottól. 
H a valaki m egszokott eg y  bizonyos 
életm ódot, táplálkozási módot, az 
lehetőleg  külföldön se  térjen  el tőle. 
A k i itthon keveset eszik, az külföl
dön se  egyen  sokat, m ég ha nagyon  
erősen  is kínálgatják valami jófélével. 
A k i  rendes körülményeit közt. 7. órát

intézett szerdán n MASz a svéd, szövet
séghez. Ebben közölte a valószínű, csa- 
-mtörszcáilítást és kérte, hogy a jegyc- 
ivet a Budapest—Berlin—Kopen-hága—Göte
borg útvonalra küldjék cl minél előbb. 
A finn-magyar megvalósulása esetén 
ugyanis a MASz-uak nem lett volna 
szüksége a svédek által felajánlott .le
gyekre, mert azokat a finnektől kapta 
volna meg. így azonban megváltozott a 
helyzet. Ebben az ügyben különben csü
törtökön is telefonbeszélgetés folyt a két 
szövetség között. A svédek repülő pos
tával küldik a jegyeket és biztosra ve
hető, hogy azok legkésőbb Szerdára Bu
dapesten lesznek. A  magyar válogatott 
pénteken indul útnak Göteborgba. (A 
versenv a rákövetkező csütörtökön és, pén
teken lesz, bőven lesz tehát idő .a pihe
nésre is.)

Megérkeztek 
az olasz evezősök

A z evezősök vasárnapi versenyé
nek pályakérdésével lapunk más 
helyén foglalkozunk. A  versenyt, 
amelyen a teljes m agyar evezős- 
gárda résztvesz, eredetileg német- 
olasz-m agyar hármas találkozónak 
terv ezték / A  németek azonban le
mondták a budapesti rajtot. A z 
olaszok azonban m ár előre elküldték 
három hajójukat, a nyolcast, a kor
m ányos négyest és a korm ányos
nélkülit. M agul: az olasz verseny
zők teljes létszámban, 20 emberrel 
csütörtökön délben érkeztek Buda
pestre és így  a kétnapos versenyen 
való részvételük biztos.

--------------- ■ < ♦ > --------------

A  Lágymányos nagy 
eseménye:

Szombaton : BSE—MAC 
rangadó

M ióta a  fővárosi'versenyuszodák 
megépültek, a Lágym ányos tagad
hatatlanul sokat veszített régi sze
repéből. De m ég ma is gyakran 
előfordul, hogy egy-egy jószemii 
edző vasárnapi portyára kim egy a 
„L agyira" és estefel bő zsákmány
nyal, égy sereg tehetségesnek látszó 
gyerek nevével a zsebkönyvében tér 
haza. Sőt, a MUE, az NSC, az NTE 
m ég mindig elsősorban innen veszi 
gárdáját.

Szombaton nagy eseménye lesz a 
Lágymányosnak. A  BSE Itt játsza 
le döntő küzdelmét a M AC ellen. 
Győzelem esetén a  bajnokcsapat 
jelentős lépést tesz az újabb ba j
nokság felé. M AC-gyözelem  pedig a 
Kék-sárgák bajnoki reményeit nö
velné m eg erősen.

A  két csapatnak törleszteni való
ja  van egymással szemben. A\M AC 
tavaly, augusztus 11-én hallatlanul 
Izgalmas küzdelemben játszotta a 
BSE-vel a bajnokság döntő m érkő
zését. A  második félidő közepén a 
M AC m ég 4:2-re vezetett. A  BSE 
ekkor mindent beleadott, az egész 
csapat felúszott, Brandy 4:3-ra ja 
vított, m ajd Lem hényi kiegyenlí
tett, sőt az utolsó másodpercekben 
az ötödik, a győzelm et és bajnoksá
got jelentő gólt is bedobta. A  mér
kőzés nagy vitát kavart fel a zöld 
asztalnál is. A  szövetség hónapokig 
tárgyalta a körülötte keletkező fe
gyelm i ügyeket. Végül K eserű  
I/7-at, a mérkőzés játékvezetőjét 
3 hónapra eltiltották a játékveze
téstől.

A  másik tavalyi mérkőzését de
cember 15-én játszotta a  két csa
pat. A  M agyar Kupa sorsa dőlt el 
ezen a találkozón. A  BSE kétszer 
is megszerezte a  vezetést, a MA(J ... , .  .  ^  jobb

KI védheti meg 
a tavalyt bajnokságéit

A  tavalyi Ifjúsági atlétikai bajno 
kok közül a legtöbb m ár az Idén 
felnőtt sorba lépett. M indössze hár
man maradtak, a k ik  m ég ifjúsá
giak. Balás, a  400 m éteres gátfutás, 
H ercsegh, a rúdugrás és vitéz Csa 
pó, a súlylökés és gerelyhajítás baj 
noka. Ez a három  versenyző teheti 
meg tehát azt, h ogy  m egism étli az 
ifjúsági, bajnokságban aratott g yő 
zelmét.

végül is kiegyenlített és ezzel, _ 
gólaránya révén a M agyar Kupa 
győztese lett.

A  holnapi mérkőzésre nagyon ké
szül mind a két csapat. A  BSE 
azért vitte a mérkőzést Lágym á
nyosra, mert szerinte itt nyugod- 
tabb környezetben ütközhet m eg a 
két csapat. A  fővárosiak összeállí
tását csak pénteken hozzák nyilvá
nosságra. A z CJTE elleni rangadón 
szerepelt csapatban legfeljebb egy 
változás lesz. Földes, Sárosi és 
Laki közül bármelyik kettő játsz
hat hátvédet.

A  M AC-nak összeállítási gondjai 
vannak. Kánásy dr-ra, Harangozóra, 
Hienesre (utóbbi kettő a csapat 
1. sz. tartalékja) nem lehet számí
tani és ezért Vízvári kénytelen az 
edzés nélküli Gyulait szerepeltetni. ■ 
Ilyen körülmények között érthető, 
hogy a kék-sárgák nem nagyon 
derűs hangulatban várják a szom 
batot.

REZDAN EDZŐT KERES
A visszatért l>ée$ vidéki egyesületek 

egymásután szerződtetnek edzőt,; Most a 
Hazatérés Bajnokság III. csoportjában 
első helyen áltó Bestián! SE keres sürgő-
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Az cp-viplomi csapás... 1924-ben. a 
párisi olimpián történt. Nagy p’mó- 
nyckikel küldtük ki a válogatott csa
patunkat a párisi olimpiára. Csapa
tunk az első mérkőzésén 5:0 arány
ban verte a lengyeleket, azután a 
másodikon 3:0 arányban kikapott a 
szürke, sőt „sötét” egyiptomiaktól.

1924 má.jus 29-éu a spanyol Colins 
sípjelére így állt fel a két csapat;

Egyiptom: Kamel Taha — Habraud 
FuaxJ. Abd el _Salem I -  Kiad 
Sbawky. Hasszán AU, Abd el Salem 
II Ismail I, Ali Űiad, Hegazi 
Husszein, Jeken, Ismail XI.

Magyarország: Biri — Fogt II.
Handl. — Orth, Gutlinann, Obit* ~  
BraUá, -Opata, EÍÉi^nboffer, Hirzer# 
Jeny.

Jeken már a 4. percben berúgtaaz élső gólt. 1:0.
A Ili félidő 8. percében Hegazi 

Hosszéin lövi a második gólt. Utána 
Orth helyet cserél Gnttmannal. Do 
hiába! Nőm sokkal utána ÁH Riad 
berúgja a harmadikat. 8:0. Most már 
Egyiptom csak három embert hagy 
elöl és nyolc játékossal védekezik. 
Si kernel!

Néhány apróság a mérkőzésről.
A védelmünk háromszor hibázott s 

mindhárom hibából gól lett.
A szögletarány 14:2 Magyarország 

javára.
Olyan lövést, amelyből gól lehetett 

volna, illetve, amelyből gól lett, a 
mi csatáraink tizenkettőt küldtek, az 
egyiptomiak négyet. Az ő négy lö
vésükből három lett gól...

Nagyon csúnya vereség volt.
Miért következett be?
Sok-sok ok miatt.
Hiba volt az összeállítás körül, 

hiba volt az út körül, hiba volt a 
szelemben, túlságosan elbizakodottan 
álltak ki a mieink...

Az egyik legnagyobb hiba talán az 
volt, hogy 1924-bcri túlságosan korán 

, kezdtük meg az erős mérkőzéseket. 
.Annyira korán, hogy a válogatott 
csapatunk áprilisban volt a legjobb 
formában. És micsoda formában! 
.Magyar válogatott csapat talán még 
sohasem volt olyan jó formában, 
mint 1924 elején, főleg áprilisban. 
Akkor vertük többok között 7:l-re az 
olaszokat. Már amikor Paris felé 
utazott a válogatott, mutatkozni 
kezdtek a fáradtság, a letörés jelei. 
Hiszen útközben Zürichben már — 
akkor nagy meglepetésre kikaptunk 
a fJyájei-aktól.

Tanulság: a nagy feladatokat nem
szabad túihalmozni.

ifÖ lD i
Z E m ^ E

HoHajtó-Iudiaban meghalt La tv Adajn, 
■iki három k#HhU>#*# válogatott, csapa*, 
bar játszott. Adam Holland-Indiában szü
letett, de Svájcban tanult, Ott Kürscbner 
Odri íedezte fel a labdarújráa Mámára. 
Adam a Orashoppers híres nemzetközi 
csatársorában játszott, amelynek rajta 
kívül a két Abcgglen. valamint « horvát 
Hltrec és a szerb Saekulica volt a tagja. 

1339-ben bekerült a svájcl_ váloga-
Ausztria ellen játszott Bernben 

Ibh
Mosf 32 éves korában, mint mérnök mtí-

tottha. —___ „  ____
Kesébb holland válogatott lett, legutóbb 

Holland-India csapatában játszott.
köSBtt Holland-Indiában s játék közben 
l*tV8z&ihitdé» következtében halt meg

Nagy sikerrel folynak
Szabadkán a Kuiruez-
e d z é s e k

Kntrucz János. , az edzőtestülot főüt 
kára a bét eleje óta Szabadkán van az 
MLSz megbízásából. Kutrucz eddig min
den nap tartolt előadást, vagy edzést. 
Hétfőn előadás, kedden és szerdán edzés
bemutató volt. A bemutatóknak igen
nagy a sikere. A keddi bemutatón pól- 
i&uí több mint 59 játékos vett részt. 
FssonidvÜI rengeteg vezető és edzőjelftit 
figyelte az .edzést. Az -edzésen résztvett 
Mester, a Szeged játékosa is, aki jelen
en a szabadsagát tölti Szabadkán,

Nem hinnök, hogy akadna ma 
boldogabb ember M agyarországon, 
mint M óré János, a Szolnoki MÁV 
edzője. A. boldogság oka: csapata 
olyan remekül szerepelt az elmúlt 
bajnoki évben, hogy ezt talán senki 
sem várta, legföljebb —  M óré Já- 
nos, a labdarúgás szerelmese és 
annak egyik legkiválóbb szakértője. 
H ogy M óré  ért a labdarúgáshoz, azt 
már régen bebizonyította. Előbb a 
Bocskaiban, később a Ferencváros
ban, m ajd külföldön, aztán ismét a 
Bocskaiban —  mint játékos. Edző- 
tudományáról viszont a Szolnok 
csapata révén adott bizonyítékot. 
H ogy szereti a  labdarúgást, arra 
talán legékesebb bizonyíték a kö
vetkező: A m ikor hazajött Francia- 
országból, bajban volt a debreceni 
csapat. M óré  nemcsak mint játékos 
sietett a csapat segítségére, hanem 
pénzt is hajlandó volt áldozni a 
Bocskaiért.

Hallgassuk csak, mit mond a 
M agyar K upa-gyöztes csapatról az 
edzője.

— A m ikor odakerültem  Szolnokra 
m ondja M óré —  bizony nem va

lami jól fe s te tt  a dolog. A z  el-sö 
vasutasbajnoki m érkőzésen  D ebre
cenben m egsérült két oszlopunk, 
Kottáik, és Nagy. K ét hónapig nél
külöznünk kellett két összekötőnket. 
Am ikor Kolláth és N agy újra be
szállt, mindjárt m ásként m ent a csa
patnak. A z  ősz folyaméin bizony 
m ég döcögött a rendszer is, am elyet 
bevittem  a csapatba. N em  m egy  
máról holnapra a W M -rendszer. A  
fiuk azonban mindjárt m egértették , 
mit akarok. Elmondtam nekik, hogy  
én ezt külföldön tanultam és hogy  
csak ez t tartom  jónak a mai les 
szabály m ellett. Minden héten egy- 
szer-k étszer  elm életi oktatást tar
tottam  nekik. Tavasszal már rem e
kül já tszották  a fiuk a WM-rend- 
szert. M erem  állítani, hogy Magyar- 
országon senki sem  já tszotta  job
ban. Őszi gólarányunk 28:31 , végső  
gólarányunk 6SA3. Tavasszal tehát 
13 m érkőzésen  mindössze 12 gólt 
kaptunk. Védelm ünkre tehát egyál
talán n em  ' panaszkodhatunk: Sőt...

Kérdezzük M órétól: vájjon  nem 
idegenkedett-e a gárda az új rend 
szertől.

Szikrát sem , —  hangzik az 
edző válasza. —  Annyira m eggyő
ződéssel já tszották  kezdettől fogva , 
mintha m ás rendszer nem  is volna 
a világon. K ispéter, Szűcs, Csabai 
és a többiek  is nem egyszer mond
tá k : N agyon  szeretnék, ha ellen
feleink visszatérnének arra a bizo 
nyos rég i, szép, szabad rendszerre 
m ert az bizony kellem etlen, ha más 
is kezébe veszi az ú j fegyvert. Sok
kal jobb jó , öreg  mordályok ellen 
küzdeni, mint ha az ellenfél kezé
ben is korszerű  feg y v er  van. H ogy  
m ennyivel jobb a mi rendszerünk 
mint az a régi —  mondhatnám — 
sem üyen rendszer, azt legjobban  
Szom bathelyen látták a fiúk. N e
vétve  passzolták ki a szom bathelyi 
támadó közép  fedezetet, aki csak  
tén fergett közöttük. Különösen Szol
nokon m ent a já ték  a fiúknak. Szol
nokon csa k  a. Fraditól kaptunk ki, 
mástól senkitől. A  jövőben éppen  
arra akarom  nevelni a fiúkat, hogy  
idegenben is ú gy tudjanak küzdeni, 
mint otthon  és hogy a védelem  ide 
genben se  kapjon több gólt, mint 
Szolnokon.

—  N agy kedvvel és kedvező kö
rülm ények között kezdhettem i m eg  
és folytathattam  edzői munkámat 
—  fo ly ta tja  M óré  — , m ert Szolno
kon olyan  vezetőséget találtam, 
hogy az ritkaság. Leveles Kálmán  
műhely fő n ö k  úr, a csapat elnöke 
szinte teljesen  szabadkezet adott 
nekem, a csapat szakvezetése terén, 
a csapat összeállítást teljesen  rám
bízták, sőt jegyeim,i jogkört is kap 
tam. H ála Istennek, fegyelm i hatat 
mamat n em  állt módomban gako- 
rolnom. O lyan rendes fiúkat talál
tam  a szoln oki csapatban, akik nem  
voltak hajlandók fegyelm i ügyeket 
csinálni-. Ily en  m egértő vezetőkkel, 
ilyen sportszerű en  élő és viselkedő 
já tékosokk a l nem  is volt olyan  
nagy dolog s ikert aratni.

K érdezzük; nem érezte-e hátrá
nyát annak, hogy . m ég egészen 
fiatal em ber. M óré  ugyanis mind
össze 31 éves.

E szem b e sem  ju tott ilyesm i —  
m ondja M óré  — hiszen már Fran
ciaországban is rám m erték  bízni a

hetesen szigorúan bánik a  játéko
sokkal —  említjük fel M órénak — 
és ez olykor-olykor nem nagyon 
tetszett nekik.

—  L ehet, hogy előfordult ilyesmi 
is —  válaszol az edző. —  A zt hi
szem,, hogy a BSzKRT-m érkőzésre  
tetszik  célozni. Hát bizony ezen  a 
m eccsen  alaposan m egm ondtam  a 
m agam ét a- gárdának, dekát itt bi
zony jogga l lehettem  szigorú. A ho
gyan akkor já tszottak a fiúk, az 
minden volt, csak nem  labdarúgás. 
Ezen a m eccsen  a  fiúk elherdálták 
mindazt a sok  értéket, tek intélyt 
am elyet előző m eccsfinken  szerez  
tünk. N ekem  is az a vélem ényem  
mint Pataki Mihálynak, hogy ha le-

ŐK  K I T T E N
f í  L

csapatot, ped ig  akkor m ég fiatalabb 
voltam. N e m  a kor szám it ebben a 
m unkakörben, hanem a munka. 
F elesleges, h ogy  a já tékos arra gon
doljon: tisz t  elitem kell az edzőm  
korát. In kább tisztelje az edző hoz
záértését. A  kölcsönös m egbecsülés, 
az egym ást m egértés többet ér min
den m á skén t csinált tekintélynél. 

A zt m ondják, hogy ö n  megle-

(ö k  ketten ezúttal —  júliusnak 
m egfelelően —-  a. Nem zeti Sport
uszoda éttermében találkoztak..!

Zöld F eren c: Mi az, L eók a? Für
d ik ? M agára jö tt?

Lila L eó : Először igenis fürdőm  
másodszor azért jöttem, ide, mer 
kíváncsi voltam  arra, hogy milyen 
edzést tartanak maguk... Huszad
szor m eg: —  miért becéz, m aga 
engem ?

Zöld F erenc: En a kis csapatok
híveit becézni szoktam

Lila L eó : ü g y  látszik, m aga a
toronyból a kis vízbe ugrott fe 
jest... De m ajd vasárnap délután 
észhez tér.

Zöld F eren c: Ha elfelejtette vol 
na, akkor emlékezetébe idézem 
hogy tizenegy ponttal nyertük m a
guk előtt a labdarúgó bajnokságot 
azután a vizilabdabajnokságban 
máris m aguk előtt vagyunk s m ég 
ehhez vasárnap m eg is verjük m a
gukat.

Lila L eó : Legfeljebb a zászló
rúddal. Hallom, hogy vasárnap az 
UTE— FTC-re hivatalosan kivonul a 
B ) Közép. Jobb lenne, ha otthon 
hagynák őket.

Zöld F eren c : M iért?
Lila, L eó : Nincsenek azok ilyen

előkelő környezethez szokva s zava
rukban m ég m ajd az U TE -t fog já k  
bíztatni.

Zöld F eren c: M ondja Leóka, volt 
már a vízben?

Lila L eó : Igen. M iért?
Zöld F eren c : Gondoltam mílid-

járt, mert tiszta hülye!
Lila L eó : Azért, mert átengedtük 

maguknak a Németh Jam eszt és 
m ég bunyó nélkül állnak a bajnok 
Ságban, nem kell m indjárt sérte
getnie az embert. Sértegetésből ma 
már úgyis elegen* van. V alaki azt 
mondta nekem, hogy közönséges 
szélhámos vagyok.

Zöld F eren c: K i m ondta?
Lila L eó : A  Zalaegerszegi.
Zöld F eren c: A kkor ne izgassa 

magát. Annak a „közönséges" a  
szójárása.

Lila L eó: E lég! V egye tudomásul, 
hogy vasárnap mindenért fizetünk
Fizetünk azért, amit egy év ig  a
futballban kellett maguk m iatt el
szenvednünk, fizetünk azért, h ogy  a 
Németh magukhoz ment, fizetünk... 
Ú gy fizetünk majd, hogy olyant 
maga m ég nem látott.

Zöld F eren c : Bár m ér azt. lát
nám, hogy m egfizetné a fogadást, 

Lila L eó : M icsoda fogadást?  H a 
arra a fogadásra céloz, am elyben 
maga azt mondta, hogy öt ponttal 
nyerik a  labdarúgó bajnokságot, 
akkor hiába vár.

Zöld F eren c : M iért?
Lila L eó : M ert nem öt ponttal, 

hanem tizenegy ponttal tiyerték  a 
bajnokságot.

Zöld F eren c : Elég... Főúr, fizetni. 
Lila L eó :  Hpvá jn egy?
Zöld F eren c : A  vízbe.
Lila L e ó :  Ebben a  kellemes hideg 

időben m ár most melege van a  va
sárnapi m érkőzéstől?

Tóni (a  p in cér): Rögtön jö n  a
főúr. Zöld úr, kérem, nem kaphat
nék egy jegyet az FTC versenyére? 

Zöld F eren c : Nincs.
Lila L eó : Zöld úrnak csak hétfőn  

lesz jegye.
Tóni: H étfőn? Milyen je g y e ?
Lila L eó : Zsem lyejegye. V asár

nap az UTE— FTC-n a  vereségük
be annyira belebetegszik,. h ogy  hét
főn  m ár zsem lyejegy já r  neki.

hét, szép szóval intézzük el a dolgo
kat, de —  nem mindig lehet szép  
szóval boldogulni. Én —  nem  titko
lom  —  nagy csapatot szeretnék  és 
akarok nevelni a Szolnokból. A zt  
akarom , hogy a budapesti közönség  
úgy szeresse a Szolnokot, mint a, 
régi, nagy Bocskait, ellenfeleink pe
dig ú gy féljen ek  tőlünk, mint attól a 
Bocskaitól fé ltek , am ely minden nagy  
csapatnak rém e volt. E zt csak úgy  
érhetjük el, ha a csapat tudásban 
méginkább tökéletesedik, a pályán, 
pedig rendesen, u n  módon viselkedik 
a, já tékvezetővel, a  közönséggel és az 
ellenféllel szemben.

—  A  játékosanyaggal elégedett
vagyok. Ez a, csapat m ég 3— 4 évig  
együ tt maradhat, ha, csak sérülés 
nem jön- közbe. Mindössze három, 
„ öregünk“  van : Kolláth, Szántó és
Korom , de m ég ő k  is csak 27 év kö
rül tartanak. A  többi játékos jóval 
fiatalabb. Talán csak középcsatárban  
nem  állunk elég jól, ez is azonban csak  
idő kérdése, m ert m eggyőződés fin, 
hogy akár a 19 éves Laborcz, akár a 
20 éves Búza jól be fog ja  tudni töl
teni ezt a szerepet, ha eg y  kis rutin
ra tesz szert. Utánpótlásunk egyene
sen rem ek. Ifjúsági csapatunkban  
máris van 3— 4 olyan já tékos, akit 
1— 2 év múlva már nyugodtam be
dobhatunk az első csapátba.

—  Meddig tart a  szerződése? —■ 
kérdjük Mórét,

—- Senwddig. Nem  -is csináltam írá
sos szerződést a Szolnokkal. Én deb
receni cívis gyerek  vagyok. Am ikor
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mint akkor volt. Hiába- játszanának 
benne, középcsatárt Teleki Palik, 
ma már nem  boldogulnának Szűcs- 
fé le  kullancsokkal szem ben s legfel
jebb Összekötőben tudnárdblc élde
gélni. A  hajdani Booskai-belsö-hár-
m ost a  támadó középfedezetek  
hagyták élni, a- középcsatárt hagy-

_ ____ __ Iák kibontakozni. Ma már ez  nincs,
Leveles elnök úrral erről beszelg t- Időst kem ényebbek és férfiasabbon-
tünk, azt mondtam n ek i: Elnök úr
kérem , m ifelénk D ebrecenben nem  
foglalnak ám mindent írásba. M eg
beszélik a dolgot, kezet adnak rá és 
kész.' Ha elnök úr kezet ad nekem  
én úgy veszem , hogy leszerződtem . 
Ha nem felelek  m eg, küldjenek el, 
Nem fogok  pörösködni.

Később így folytatja  az edző
—■ Nem tagadom, mi szívügyet 

csináltunk a M agyar Kupa m eg
nyeréséből. M egmondtam a fiuk 
nak: lá tn i akarom, hogy hogyan  
tudnak küzdeni idegenben ilyen dí
szes díjért. El fog  jönni az az idő, 
amikor a Szolnok á K K -ért vagy  
hasonló nem zetközi díjért fog  küz
deni s azt akarom , hogy addigra 
a fiuk rutinra tegyenek  szert az 
ilyen m érkőzésekhez. M eghát én 
büszke vagyok  arra is, hogy már 
kétizben is szerepeltem  M agyar 
K upa-gyöztes csapatban, egyszer a 
Bocslcaiben, egyszer pedig a Fradi
ban. Lakásom egyik  legszebb dísze a 
M agyar Kupának két kicsinyített 
mása, am elyet akkoriban kaptam.

Beszéljen valamit a csapat fel
építéséről —  mondjuk Mórénak.

—  A  csapat gerince kétségkívül 
a védelem  —■ mondja az edző. 
Horváth, Csabai, K ispéter, továbbá 
Szűcs, a középhátvédünk. E gész év 
ben m egbízhatóan játszott. Korom  
és Selm eczi is igen jó  átlagteljesít
m ényt nyújtott. Kolláth sok féle  'sé
rüléssel bajlódott és sok  m érkőzé
sünkön nem játszhatott. V égered
m ényben azt mondhatom, hogy min
den játékosunk a legtöbbet nyúj
totta , amit nyújtani tud. Semmi- pa
naszom sem  lehet a gárdára. Min
denben hallgattak rám, soha eg y e t
len rendelkezésem  ellen sem  em eltek  
szót. Szorgalmasan edztek. A  csa
pat erőnléte rem ek volt. E gyszer  
sem  fordult talán elő, hogy a csapat 
a második félidőben visszaesett 
volna, pedig ne feledjük el, hogy  
játékosaink az erős edzés m ellett 
nehéz testi munkát is végeznek  
foglalkozási helyükön. Vélem ényem  
szerint a csapatban m ég több van, 
mini: amennyit eddig láttunk tőle és 
ezt a: többletet igyekezni is fogok  
belőlük kihozni jövőre. A  4. hely és 
q. M agyar Kupa m egnyerése továb
bi fejlődésre kötelez bennünket 
Nem  hanyatlani, hanem, fejlődni 
akarunk,. A. bajnokságban most el
ért hellyel elégedett vagyok. N agy
képűség volna, ha azt állítanám, 
hogy többet akartunk. Bőt! Nem  is 
akartam , hogy a csapat idő előtt 
olyan helyezést érjen  el, am elytől a 
fe jéb e  szállhatott volna a dicsőség és 
am ely után a következő évben csak  
rosszabb eredm ényt érhettünk volna 
el. Vélem ényem  szerint a legvérme- 
sebb szurkoló is elégedett lehet, 
hiszen a csapat m egnyerte ebben az 
évben a  4, hely m ellett a vasutas- 
bajnokságot, a  Corinthián-dljat és a 
Magtyar Kupát.

M ég valamit kérdünk M órétól:
—  M it gondol, a  Szolnok tudása 

hogyan viszonyuk a  régi, a  nagy 
Bocskai tudásához? *

N ehéz erre felelni —  válaszol 
Móré. —  M ásként játszott a B ocs
kai és m ásként játszik a Szolnok. 
Vélem ényem  szerint —  ha m eg is 
neheztelnek rám érte  —  a régi

is já tsszék  a labdarúgást, mint: 
akkoriban. Mindez nem  m egy a 
szépség rovására. A Fradi, a 
DiMÁVAG- és azt hiszem eg y  kicsit, 
a Szolnok is bebizonyította már 
nem  egyszer, hogy korszerű rend
szerben, keményen, is lehet szépen, 
futballozni, sőt meggyőződésem-, 
hogy ma már csak ezt a- já tékot  
tartja szépnek a. közönség is. Máris 
rájött a közönség, mennyi szépség  
van a kem ény, férfias, egyenesen  
gólratörö, gyors, egyszerű  játékban  
és hogy m ilyen  idejét múlta, dolog a 
régimódi céltalan tikitakizá-s. Ez- 
évi sikereink m ellett ■ büszke vfiffVQk 
arra is, hogy a .S zolnok ennék"á köl/j- 
szerű, férfias fuibállnak e g y ik . ma
gyar úttörője...

A bajnokság á llá sa
III. osztály

Déli csoport végeredmény:
1. Vámmentes 18 lő 2 1 79:17 32
2. Szondi '  IS 13 2 S 72:33 28
3. SzTE 18 11 2 5 77:45 24
4. NJTG 18 9 4 5 55:42 22
5. HEAC 18 9 3 6 53:24 21
6. EBIT, 18 9 3 6 59:39 31
7. KAPÓ 18 6 2 10 40:52 J-t
8. Siketek 18 4 1 13 2-1:66 9
9. OSOS 18 2 3 13 29:93 7

10 Gyömrő* IS 1 — 17 10:78 3
* Törölve.

Északi csoport végeredmény:
1. Vízmüvek
2. BESC
3. URÁNIA
4. BAC
5. P. Remény
6. M- Textil
7. .TIKSE
8. Fodrászok
9. Főv. Alt.® 

* Törölve.

16 12 4 — 63:17 33 
16 12 2 2 52:24 36 
16 10 1 5 49:32 21. 
16 10 -  6 61:40 20 
16 8 3 5 47:23 19 
16 7 1 8 25:43 15 
16 2 1 13 22:71 5 
.16 2 — 14 11:71 4 
16 1 2 13 20:29 4

Keleti csoport végeredmény:
1. Hungária II
2. PTSG II
3. BLK II
4. ZSE II
5. BRSC II
6. SzAC II
7. BVSC II
8. Vasas II
9. Hálókocsi II

10. ITT. k. Árp. SE II
11. MTK II
12. KTK II*
13. NSC TI*

* Törölve,

24 20 2 2 102:27 42 
24 19 1 4 80:31 39 
24 3 6 3 5 53:33 35 
24 15 — 9 45:38 30 
24 11 5 8 47:54 27 
24 12 3 9 39:50 27 
24 12 1 11 49:60 25 
24 11 2 11 43:43 21 
24 7 2 15 33:55 16 
24 6 1 17 28:63 23
24 2 _ 22 25-52 4
24 7 -  17 33:52 14 
24 7 2 15 40:60 16

Vidéki eredményéit
Ókér: Bocskai—Nadalyi Pannónia 7:0. 

Barátságos. GóHövő: Vukoszávlyov (3). 
Zenta, Iván és Zeokmeister.

Szenttamás: Ceaba FC—óbecs&i Bocskai 
II 3:1 (3:11. Barátságos. Vezette: Zabík. 
Gólliivd: Gyorgyevice, Milinov, Stsna- 
gy-:v, 111. Fi-Iipov.

Báesfekctehegy: Bocskai (Kishegyes)
vegyes—Báosfekctehegyi SC vegyes 3:2
(2:0). Barátságos-.

i m h , n— —

SOPRONBAN
áriáéi érdöMMéssel várják vasárnapra a 
Szegedi EAC-ct. A SzEAC elleni mérkő
zést ugyanis eddig mar két alkal-omniai 
{ellett clhfl-lasztflru, nujj vészre motst bz- 
tán sor kerülhet a mérkőzésre. Ha az 
SVSE győz vasárnap, akkor ez a kilencedik 
helyet joltómtoöti a soproniaknak. Ezen & 
héten nagy edzést tartottak a játékosok 
és &zoigalma&an készültök a nagy összor 
csaposra. A csapatösszeállítás tekinteté- 
ben nagy a bizonytalansáö. Az » 
kérdést Jio^y ki lesz a kapus. Kovács 
ugyanis a beosztása miatt valószínük# 
n<mi vehet részt a mérkőzésen. Isry szó 

 ̂ a-trol, hoprv Horváth, vagy Kori 
véd. A csapat többi része változatlan. A 
hangulát bizakodó és a szurkolóik kötő'

Bocskai m a nem  lenmz olyan nagy A  b’u z d B .  ^  ****
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B u d a p e s t i  k e r ü l e t

I. ©sztály
A z Északi csoport végeredm énye;
1. Elektr. II. 24 16 5 3 91:39 37
2.H A C 24 14 6 4 65:41 34
3. UMSE 24 11 6 7 68:43 28
4. Föv. TKör 24 9 9 6  48:55 27
5. SASC 24 12 2 10 59:51 26
6. PSC 24 11 4 9 39:56 26
7. M FTR 24 9 7 8  52:51 25
8. BTK 24 7 9 8  51:52 23
9. U RAK 24 7 6 11 52:58 20

10. M. Előre 24 9 2 13 49:55 20
11. M. Turul 24 7 4 13 33:54 IS
12. RÁC 24 6 6 12 46:76 18
13. MSC* 24 2 6 16 44:66 10

* Törölve.
A  Keleti csoport végeredménye

I W S C 24 17 2 5 63:31 36
2. SAC 24 14 6 4 51:24 34
3.K SC 24 15 3 6 69:52 33
4. KSSE 24 14 4 6 45:32 32
5. SzNSE 24 11 6 7 57:51 28
6. SzFC 24 12 3 9 45:42 27
7. BSzKRT II 24 10 2 12 51:54 21
8. DSE 24 8 5 11 45:51 21
9. MA VÁG  II 24 9 3 12 52:72 21

10. K AC 24 8 2 14 54:60 18
11. SzRTC 24 7 4 13 31:59 18
12. Filtex* 24 2 2 20! 11:34 6
13. Köb. AC* 24 7 2 15 36:48 16

* Törölve.
A  Déli csoport állása:

1. Gázgyár 24 15 5 4 77:37 35
2. FSC 24 15 5 4 51:33 35
3. KFC 24 12 7 5 71:45 31
4. BMTE 24 12 4 8 66:45 28
5. BEAC 24 12 3 9 59:46 27
6. P. Juta 24 11 5 8 44:47 27
7. ETC 24 10 5 9 39:41 25
8 .F S E 24 7 5 12 55:72 19
9.U F C 23 6 6 11 54:57 18

10. KTC 24 8 2 14 44:66 18
11. Tipográfia 24 6 5 13 48:58 17
12. M AFC 23 7 3 13 33:71 17
13. M. Posztó 24 4 5 15 38:63 13

K i t ű n ő
m i n ő s é g ű 6x9-a. s
ROLLFILM
(28Schemen é 9 k

S f O f  i 11 ér
PARI S  1 F O T Ó  szaküzlet
a Párisi Nagy Aruház épületében

A  v id ék i labdarúgás vezérei 
n y ila tk ozn a k  a 16-os N B 1 lé t

szám  m ellett
Csak az em$ vidéki ipart teheti naggyá a magyar labdarúgást

A z NB I létszáma körül áll a 
harc. A z egyesületek többsége két
ségtelenül a 16-os létszám mellett 
van s éppen ezért feltűnő, hogy az 
MBSz elnöksége húzódozik a  lét
számemelés gondolatától.

Különösen a vidéki egyesületek 
kardoskodnak a 16-os létszám mel
lett s annak bevezetését igen nyo
mós érvekkel is alátámasztják. A z 
alábbiakban a három vezető vidéki 
egyesületünk, a  Szolnok, a Szeged 
és a .DiMAVAG álláspontját ismer
tetjük.

f iő v e n  v a u  id ő p o n t  a  t iz e n 
h a to s  lé ts z á m  e s e té b e n  i s  
m in d e n  m é r k ő z é s r e

(Rom hányi Ferenc Szolnok sze
rint:)

A  Szolnoki M ÁV a  16-os lét
szám híve. Már a  múltban is több
ször leszegeztük ezt az álláspotnun- 
kat, a  mai helyzetben pedig az egész 
m agyar labdarúgásnak nagy, nagy 
érdeke fűződik ahhoz, hogy a lét
számot fölem eljük. Még a  leg 
nagyobb egyesületek részére is lehe
tetlenséggel határos nemzetközi 
mérkőzéseket lekötni s így  az egye
sületeknek nincs más jövedelmi for 
rásuk csak a  bajnoki mérkőzések. 
A  nemzetközi mérkőzések elmara 
dúsával terminusok is felszabadul 
nak s így bőven lenne idő arra, 
hogy a 16-os létszám mellett bonyo
lítsuk le a  bajnokságot.

A  b a jn o k .! m é r k ő z é s e k n e k  
v a n  a  le g n a g y o b b  é r té k ü k

(M arkovics Szilárd, Szeged elnöke 
m ondja:)

—  A létszám csak 16-os lehet.. 
H ogy m iért, azt is megindokolom. 

- E lőször: az országunk hála

j Istennek m egnagyobbodott és  _ a 
visszatért részeken  annyi nagy  _ já- 

( tékeröt képviselő egyesület m űkö
dik, hogy m ég 16-os látszám m elleit 
sem  lehet minden jogos igényt kielé
gíteni.

—. M ásodszor: a portyalehetősé
gek  teljesen  .befagytak, az egyesü 
letek  tisztán a bajnoki m érkőzések  
bevételeire vannak utalva.

-  H arm adszor: a közönség kizá
rólag a bajnoki m érkőzések után 
érdeklődik. Szegeden például hiába 
játszik akár a Ferencváros, akár az 
Újpest, barátságos m érkőzést, 600 
pengőnél nagyobb bevételt elérni 
nem tudunk. Ellenben ha csak a 
Haladás is jön ide bajnoki m érkő
zésre, akkor a bevételünk eléri az 
1500 pengőt!

_- N egyed szer : a tizenhatos lét
szám m ellett megmaradhat a négy  
kieső és így a vérkeringés g yor
sabbá válhat. A  feljutás lehetősége  
nagyobb lesz, márpedig az egész  
m agyar labdarúgás érdeke az, hogy  
a nagy vidéki városok csapatai 
mind ott legyenek a legjobbak kö
zött. A  DiM AVAG esetében  is be
bizonyosodott, hogy nem mindig az 
a legjobb, am elyik a bajnokságot 
nyeri. Nem lett volna nagy kár, ha 
a diósgyőriek rem ek együ ttese ki
maradt volna az NB I-böl f

T i z e n h a t o s  l é t s z á m ,
h á r o m  k ie s ő , h á ro m e s®  
p o r to s  N B  II.
(Ném ethy Imre DiM AVAG véle

m énye:)
—  A  DiM AVAG vezetősége egy

hangúlag helyesli az NB I létszá
m ának 16-ra való fölemelését. A  kö
zönség érdeklődése csakis a baj
noki m érkőzések felé  irányul s egye
dül ezek a mérkőzések biztosítják

az egyesületek erőforrásait. A  sport 
is a minél több bajnoki mérkőzést 
követeli, mert a játékosok barátsá
gos mérkőzéseken sohasem játsza
nak úgy, mint a bajnoki találkozó
kon. „

-  Méltányos az is, hogy a Dél
vidék képviselője is helyet kapjon  
az NB I-ben.

__ X  16-os létszám mellett aztán
simán m eg lehetne oldani a feljutás 
kérdését is. A z NB l l - t  úgyis három  
csoportosra kell fejleszteni s így 
azután adva volna, hogy- évenként 
három csapat essen ki és az NB II 
három csoportbajnoka jö jjön  fel.

Ha tőlünk függne a kérdés el
intézése, akkor 15.-nek feljönne 
a. legjobb délvidéki csapat, a 16. 
helyért pedig osztályozóm érközése- 
ket rendeznénk. A z m ár további kér
dés hogy ezekben az osztályozok- 
bán melyik csapatok vennének részt

A  legeredményesebb három  vi 
déki labdarúgó egylet képviselői te 
hát egyöntetűen a 16-os létszámot 
tartják szükségesnek. Véleményü
ket a  kővetkezőkben foglalhatjuk 
össze:

1. Minél többen kerülnek az él
vonalba, annál több tehetség merül 
fel. (Lásd a  DiM AVAG esetét!)

2. Több csapat az N B I-ben na
gyobb vérkeringést jelent. (Többen 
kerülhetnek feljebb a legalsó osz
tályoktól kezdve. Bővül az orszá
gos hálózat.)

3. Kettővel több város lesz az 
N B I-ben, tehát kettővel több vá
rost hódít m eg a  labdarúgás élgár
dája örökre ennek a  sportnak.

H a ezenkívül m ég a  külföldi pél
dákat is latba vesszük, altkor két
ségtelen, hogy a vidéknek —  igaza 
van!

Ó riási érdeklődés előzi meg 
Nagyváradon a Szeged e llen i 

vasárnap i m érkőzést
N agyvárad, július 3. 

Vasárnap a  Szeged látogat el 
Nagyváradra. Eddig m ég nem ta
pasztalt érdeklődés előzi m eg a  
szegediek vendégjátékát. Ismeretes, 
hogy Szeged az NB-ben a harmadik 
helyen végzett és ezzel kivívta m a
gának a legjobb vidéki csapat cí
mét is. M ost vasárnap Nagyváradon 
aztán nemcsak a Szeged legyőzé
séért m egy a küzdelem, hanem —  
mint itt m ondják —  a legjobb vi
déki csapat cím éért is.

Csütörtökön délután a N A C  a 
N agyváradi Elektrom osokkal tartott 
edzömérközést. A  fiúkon látszott, 
hogy nem gólra m egy a játék, ha
nem azért mozognak, hogy az erőn
létük a Szeged elleni mérkőzésre 
kifogástalan legyen. A  csapatössze
állítás vasárnapra minden való
színűség szerint a kővetkező lesz: 
Várdai —• Molnár, Dómján (Zábor- 
szky )  —  Krasznai, Juhász, D em ény  
—  K ovács II, K ovács I, Spielmann, 
Bodola, Haláti.

A  Szeged elleni mérkőzés után a, 
játékosok szabadságra mennek. A', 
szabadság azonban nem lesz hosz- 
szú, mert hiszen a játékosoknak a; 
Szent István-Kupa küzdelmeire keli 
készülniük. Tudvalévő, hogy a NAC 
itt először a Ferencvárossal játszik. 
Erről aztán a vélemények különbö
zők. Sokan borúlátók, de a. já téko
sok és a vezetők nem félnek a 
mérkőzéstől. Jancsó Béla ügyvezető 
elnök ezt mondja:

—  Nem  félünk a Ferencvárostól. 
A Fradit is m eg lehet verni. Ha a  
csapatunk együ tt marad, akkor mi 
m együnk tovább.

K rüger  K ároly intéző ezt mondtat
—  N agyon örülök annak, hogy a 

Fradival kerültünk össze. N ekünk  
van velük szem ben egy  kis törlesz
teni valónk.

A  vasárnapi mérkőzés után hozzá
látunk a pályának a füvesítéséhez 
és a lelátó meghosszabbításához.

II. osztály
A  Keleti csoport végeredményes

1. K istext 26 20 3 3 107:42 43
2. K EAC 26 15 6 5 68:54 36
3 .R T K 26 11 10 5 61:37 32
4. PeM TK II 26 13 6 7 72:55 32
6.K T SB 26 13 6 7 58:55 32
6. Teatv. II 26 15 .— 11 74:51 30
7. KM TE 26 11 7 8 66:55 29
8. FVSK 26 13 3 10 52:62 29
9. Postás II 26 11 5 10 67:58 27

10. Kalapos 26 8 7 11 ' 42:49 23
11. BTC 26 5 8 13 34:74 18
12. Spárta 26 4 7 15 33:66 15
13. Függetl. 26 4 3 19 38:110 11
14. Taxi* 26 2 3 21 23:27 7

* Törölve.
A z  Északi csoport végeredm énye:
1. W oSC 26 19 4 3 87:31 42
2. JUTA 26 16 7 3 67:30 39
3. UTSE 26 16 4 6 74:42 36
4. VI. k. SC 26 17 1 8 85:49 35
5. Pamutip. H 26 15 5 6 68:40 35
6. TSC 26 16 2 8 96:58 34
7.T L K 26 14 4 8 77:48 32
8. B. Magy. 26 9 9 & 48:44 27
9. ZAC 28 8 5 13 73:91 21

10. PM TK 26 6 6 14 38:80 18
11. UVASC 26 5 6 15 48:60 16
12. VÁC 26 6 4 16 42:85 16
13. Compaktor 26 1 2 23 20:153 4
14. Pannónia* 

* Törölve.
26 4 1 21 ’ZólóD

Biró Sándor, a m agyar labda
rúgás egyik kimagasló alakja, ér
dekes egyénisége, . Am ikor . a , 
BSzKRT-hoz került, játékával új 
színt, friss .vérkeringést vitt _ a 
villamoscsapat lankadó védelmébe 
és igazán nem rajta múlott, hogy 
a kék-sárgák a dicstelen tizenegye
dik helyre kerültek.

A  legutóbbi napokban olyan hí
rek keltek szárnyra, hogy Biró 
egyesületet akar változtatni, egy
szóval, menni akar. Biró nevét az 
Újpesttel hozták szoros összefüg
gésbe, de beszéltek vele kapcsolat
ban a Gammáról és m ég egy har
madik NB-csapatunkról is. A  leg- 
illetékesebbtöl, magától Bírótól kér
deztük m eg: mi igaz ezekből a
hírekből?...

I A  Déli csoport végeredm énye: 
T .OTE

4 . BIK
5. P A T E
6. CsMove 1
7. LoFC
8. Ganz II
9. KAOE 

10. G S E II 
H . Ntétény
12. Sz. Juv.
13. BSC
14. Kelenv.

26 21 4 1 106:31
26 18 6 2 100:28
26 20 2 4 113:33
26 16 4 4 84:45
26 15 4 7 79:69
26 9 6 11 58:53
26 9 6 11 48:60
26 10 1 15 51:71
26 9 1 16 71:101
26 6 6 14 45:73
26 7 4 15 36:61
26 8 2 16 37:91
26 5 2 19 30:85
26 3 3 20 37:94

SÖVETSÉGI EDZÉS KÖLYiJKOSAPA-
t o k  r é s z é r e

Berkessy Elemér s z ö v ő i  ed£  va-

Qap délelőtti saöveteesi pdaésre a következő csapatok kolyokiaté- 
fe a i  köteleseik megjelenni. MA VÁG, 
pSE, KTK, Törekvés* BSzKRT és FTC. 
Mindem játékos teljes felszereléssel jeten- 
3en me&.

A TESTVÉRISÉG
^apata vasárnap vasutas-bajnoki döntőt 
játszik Szegeden az SzVSE-vel. A pestiek 
lágyon készülődnek a nagy összecsapásra 

éppen ezért még* ma is nagy edzest 
irtanak. A mai edzés után jelölik ki 

a csapatot.
Testvériség' együttese a jövő héten 

SS* Pihen, mert július 13-án az Orosházi 
toiuárC^11 111 mérkőzést Oros-

D. Magyarság pályáját füvesítik 
^ ert ,a  f. hó 6-ára kitűzött. D. Ma1 
rJfJ‘s3g-~Debreceni VSO ifjúsági vasutas 
í^gneki mérkőzést a Testvériség tataiúti 
wayájívn dákitáu 6 órákor játeaák
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A  B I R O - U G Y
Eaif k is  beszélgetés cl v á lo g a to tt  h á tvé d d e l és a  B S z K R T  in té ző jé ve l

a z  „ Ú jp e s t -ü g y r ő l“

Bírót a BSzKRT Pálffy-utcai te
lepén, a telefonszerelömühelyben ta 
láljuk. Éppen ebédidő lévén, Sanyi 
barátunk kényelmesen falatozik, 
miközben beszédbe elegyedünk vele. 
Nehezen áll kötélnek, mint mondja: 
„nem  akar a  dolgok elébe vágni", 
de lassan felenged és —  beszél.

—  Igen, szó van arról, hogy az 
Ú jpestbe m egyek  —  mondja — , de 
ez a lehetőség egyelőre csak barát
ságos beszélgetés formájában m e
rült fe l köztem  és Takács Géza, az 
Ú jpest edzője között. Hiszen tár
gyalni nem tárgyalhattunk és nem  
is akarunk a vezetőségünk tudta és 
beleegyezése nélkül...

—  M iért akarja otthagyni a 
B SzK R T -ot?

Biró mosolyog.
—  N em  akarom  én otthagyni■ 

jobban mondva, nem  akarom vég -  
lét) otthagyni a kék-sárgákat. A z  a 
tervem , hogy egy  évre  —  kölcsönbe 
—  átm egyek az Újpesthez. Január 
bán aztán elvégzem  az edzőtanfo- 
lyam ot és ha jövő őszre visszajövök  
a BBSzKRT-ba, talán m ég használ
hatnak játékosnak, esetleg  —• edző
nek is. H iszen m égcsak a harminca
dik évem ben vagyok...

A  jeles hátvéd egy kissé elme
reng, mintha jövendő terveit ren
dezné, m ajd így  folytatja :

—  Ott m égis jobban szem előtt 
van az ember, m eg azután, m ég  
szeretnék néhányszor válogatott 
lenni és ez nem  is a legutolsó  
okom...

—  Tulajdonképpen hány évig 
szeretne m ég játszani?

A z elgondolkozott Biró most fe l
nevet. Nem fordul felénk, hanem 
szinte a levegőnek m ondja:

_  H a Mándi Gyula az ö  testi

ere jével és hibás lábával a harminc
nyolcadik évéig  egészen  _ jól kihúzta, 
akkor én m ég vígan eljátszom  leg
alább három évig.

Biró egyáltalán nem túloz. Sport
ra  term ett alak! A  testi ereje, illet
ve rátermettsége vetekszik Turay' 
és Lutz, vagy akár Monti adottsá
gaival, akik közül Turay m ég most 
is —  harminchatodik évében! —  
vigan és jól kergeti a labdát. Nem 
beszélve Schlosserről és Mándiról, 
akik egyike sem volt éppen erö- 
müvész, de akiket kivételes helyez
kedés! érzékük az előbbit példátlan 
ötletessége, az utóbbit találékony
sága és gyors kapcsolódása a „fu t
ballista kor legvégső határáig" a 
felszínen tartott.

M ost egy kényes kérdést teszünk 
fel Éirónak:

—  Mi történik akkor, ha az or
szágos tanács a létszámemelés mel
lett dönt, osztályozőt rendel el és a 
BSzK RT-nak ennek révén sikerül 
bentmaradnia az NB I-ben?

—  A kkor sem ilyen körülm ények  
k özö tt sem  mennék el —  hangzik a 
határozott válasz. —  A  BSzKRT-ban  
ugyanazok a körülm ények fennáll
nak, mint az Újpestben és így  nem  
lenne okom  egyesületváltoztatásra. 
Hangsúlyozom■, nem  akarok minden
áron  elmenni, hanem csak  —  sze
retnék...

M ajd így  folytatja :
—  Jó kis gárdája van az Ú jpest

n ek , szívesen mennék hozzájuk. A  
fiu ka t mind jól ismerem, úgyhogy  
nem  m ennék idegen helyre. A  csa
p a t kem ény, harcos futballt játszik, 
olyant, amilyen éppen a kedvem re  
való . E gészen  biztos, hogy jól érez- 
n ém  o tt magamat...

Lassan elfogy az ennivaló, az 
ebédidő és a mi beszélnivalónk is. 
E g y  kérdést m ég m egkockáztatunk:

—  Végeredményben jelenleg mi a 
helyzet a m aga átlépése ügyében?

—  Július 1-én, hétfőn jön  m eg  
szabadságáról Torda József úr, szak
osztályvezetőnk. A kkor  dől el, me
g y e k  vagy maradok-e. E g y  kis re 
m én yem  van. Annakidején ugyanis 
am ikor a BSzKRT-hoz kerültem, a 
szakosztá lyvezető úr m egígérte, 
h o g y  ha egyszer arról lesz szó, hogy  
el akarok menni, minden további 
n élkül elengednek. En azonban leg 
jobban  azt szeretném , ha bent ma
radnánk az NB I-ben, legalább m eg
szűnnének az átlépési „gondjaim ".

elengednék őt egy szép szóért, vagy 
feltétlenül ragaszkodnak hozzá ? 
Miivel Torda szakosztályvezető sza
badságon van, Rákitovsz-ky Im ré
hez, a kék-sárgák intézőjéhez fo r 
dultunk felvilágosításért.

A  BSzK RT jeles vezetője éppen 
lapunk legújabb szám át lapozgatja, 
amikor a  BSzKRT akácfautcai 
székhazának egyik  irodájában rá
nyitjuk az ajtót. Rátérünk a tárgy
ra: Biró átadó-e? R akitovszky  ha
tározót tan m ondja:

—  Biró nem átadó. Sem kölcsön, 
sem  örökbe és sem ilyen  más for 
mában sem . A z  őszi n agy küzdel
m ekre nem  gyen gíth etjü k  a gárdán
kat, hanem inkább m eg  kell erősí
tenünk azt. M ert nem  is kell sokat 
erősítenünk. E g y -k é t gyen ge pon
tunk van  —  fő leg  a  csatársorunk
o n  —  és ha oda m egfelelő  já téko 
sokat találunk, nem  félü n k a jövő 
től...

Mi visszatérünk ú jra  Bíróra és 
megemlítjük az intézőnek, hogy 
Biró a szakosztályvezető ígéretét 
bírja, am ely szerint h a  akar, bár
mikor elmehet.

-  M ég akkor sem  engedjük él, 
ha tényleg  így  áll a dolog  —  m a
gyarázza. R akitovszky  — , mégpedig  
egyenesen  az ő érdekében...

-  M ert mi a  h elyzet? ... A z, 
hogy Bírót nem  adjuk át, az nem 
csak a labdarúgószakosztály, hanem 
az egyesü let v ezetőség én ek  egyön
tetű  vélem énye. M ost v eg yü k  Biró 
szem pontjából a  dolgot. Sanyi már 
nem fiatal g yerek , talán egy -k ét  
éve  van m ég hátra. S okkal jobban  
jár, ha itt játszik  tovább , annak a 
vállalatnak a  csapatában, am elyik  
a ken yerét adja. M i eddig sem  fe 
ledkeztünk m eg róla és a további 
előm enetelében is seg íten i fogjuk, 
íg y  tehát azt hiszem , csak jó t  te 
szünk véle, ha nem  ad juk át...

K iváncsiak voltunk, vájjon  m i a  
B S zK R T  álláspontja Biró átlépése, 
illetve átadása ügyében.

• Yasémop
Budapest am atőrbajnoka címért 
Elektrom os II— WSC, Pozsonyi-út, 

i 6. Lantos.
Budapesti kerület

I. osztály
M AFC— UFC, Bertalan-u., 6. Sá- 

rosi Imre.
Tartalékbajnokság

II. osztály
Gamma SzSE— H EAC, Bánát-u.,

9. Herbály.

MOVE-baJnokság
I. osztály

Pcstszent-imre—Pomáz, Pestszentimre, fél
6. Sehárle (Faragó).

Ecser—Pilisvörösvár, Ecser, 6. Pintér.
(Pálos).

P. Rákóczi—FTSÉ, Erzsébet-n., 4. Sán
dor (Kénoszt, Bereczky).

Ifjúsági döntő
P. Rákóczi—Pestszcntimre, Erzsébel-u.z

G. Márton (Földes).
Kölyökbajnoksáa:

FTSE—Rákosiiért, Erzsóbet-u., 1. Tlrn- 
róczy. Barátságos mérkőzés 

Szentendre—MOVE I. osztály vegye*.
Szentendre, 6. Tausz F. (Kozik).

Habár Biró átlépési ügyet m ég 
nincs véglegesen befejezve, m i biz
tosra vesszük, hogy a  kég-sárgák 
jeles hátvédje —- m arad. Igaz, Btró 
nem nagyon akar az N B  II-ben já t
szani, de addig —  am íg eltiltása 
alatt a lelátóról társai n agy  elszánt
ságát és harcikedvét látni fo g ja  —  
m eggondolhatja m agát. M eg azután 
taláh igaza van —  a  m aga szem
pontjából —  annak a  vakbuzg* 
BSzKRT-istának, ak i Biró  átlépé
sére célozva, egy k issé  átforgatva a 
költő szavait, töm ör rövidséggel 
csak ennyit m ondott:

ixeropcBc, —  Szivet cseréljen  6 , ba m egt
S& ü& egl

FÉRFIAKNAK PATIKÁBAN
A Szeged a Ferencvárost 
legyőző csapatával megy 

Nagyváradra
Szeged, július 3.

A  Szeged csütörtökön délután, 
[erőnléti edzést tartott. Kisuczki k i- 
vételével minden játékos m egjelent 
az edzésen, aki csak vasárnap a 
NAC elleni mérkőzésen játszani fog . 
A z  edzés után M arkovits Szilárd, a  
Szeged elnöke ezt mondta:

—  N agy öröm m el m együnk N agy
váradra, m ert szívesen játszunk a  
N AC ellen. Nagyváradon az a  csa
pat játszik  majd, am elyik a  F erenc
várost legyőzte.

A  Szegedet Bartos Géza, a Szeged 
fővárosi kép viselő jo  kíséri N agyvá- 
radra. A  szegediek a Nemzeti Sport
ból értesültek árról, hogy július
10-ére, Szabadkára, m ajd Bezdánba 
hívják őket. A  Szeged most azonnal 
írt Szabadkára és Bezdánba, hogy a 
hivatalos meghívást Szeged cím ére 

j küldjék el.

Egy év... Klóin Károlyt. GSE egy évre 
eltiltották a játéktól _ a GSE.—83 FC mér- 
k&aéson történtek miatt.

, A BEÁS* a nyári idényben minden! 
I Mii törtökön orvosi vizsgálatot taBÓÍ» O-MU
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A soproniak az északdunántáll
kerüieii beosztás miatt ax 

MLSz>hez fordulnak panasszal
A Soproni VSE csütörtökön érte

sült arról, hogy az északdunántúH 
alosztály 1041— 42. évi bajnoki cso
portbeosztása megtörtént. A  beosZ' 
tás miatt panasszal fordulnak az 
MLSz-hez. mert —  szerintük 
igazságtalan az, hogy a második 
helyen végzett második csapatukat 
nem osztották be az első osztályba, 
míg az SzFC negyedik helyen vég
zett csapatát beosztották.

Kispesten megszületett
a „S K «
Időszerű dolgok a piros- 
f e k e t é k r ő l

A z NB I hajrájában a legizgal
masabb küzdelmeket a Kispest vív
ta. A z idegölő küzdelmek k özé -„b e - 
ékelődött11 a M agyar Kupa közép
döntője Szolnokon, úgyhogy a piros
feketék csak régi ígéretüket tar
tották ' bé akkor, 'amikor ellátogat
tak Grácba.

Két mérkőzést vívtak a kispes
tiek. Szombaton Grácba.n a GSC és 
a GAK vegyessel játszottak és szép 
játék után le is győzték a gráciá
kat. A. másik mérkőzés Kapfenberg- 
ben került sorra. Ezen 5 :l-r e  k i
kaptak a kispestiek. A  két m érkő
zésről a portya egyik vezetője így  
beszélt:

—  Érdekes —  mondta — , a gr ári 
m érkőzésünk sokkal nehezebb volt, 
■mint a másnapi. És m égis Grálban  
ÍU -rs  győztünk, Kapfenbergben pe
dig 5:1 arányban kikaptunk. A z  
utóbbi m érkőzés első negyedórájá
ban m ég nagy fölényben já tszot
tunk, aztán esett csak vissza a csá
péit. Különben sem  fe jez i ki híven a 
két csapat közti különbséget a gól- 
arány.' Ennyivel nem voltak jobbak  
vendéglátóink. Mindkét helyen na 
gyón  szívesen láttak berniünket. 
Óráéban Kincses, Tóth és Titkos 
szerezte góljainkat, másnap Kincses 
volt a gólszerzőnk.

A  Kispest táján m ég az az újság, 
hogy megalakult a „K K “ , vagyis a 
..Kispest K özép11. M ár eddig is 
majdnem ezer szurkolót számláló 
tábora- van a Kispestnek. A  „K K “ 
nak mindenre kiterjed majd a f i 
gyelme. Ha egy-két játékos ton n á
jában hanyatlás mutatkozik, a KK 
közép „szerez" majd helyébe friss 
erőt. Igen fontos a KIÍ alapszabá 
íyainak egyik pontja, mely így  szól:

,,A já tékvezetö -sértegetö  pedig 
azonnal megszűnik a K K  tagja 
lenni."

m
A  kispesti játékosok •— egyelőre 

— pihennek. H ogy meddig élvezik 
a szabadságot, az csak e hét végén 
dől el.

*
Hidasit, a Kispest jeles fedezetét 

hétfőn operálták vakbéllel.
»

V écséy  már egészen jól tudja 
használni a BSzKRT-mérkőzésen 
eltört karját.

•
Végül megírjuk, . hogy a Kispest 

nem . válik m eg a kis Olajlcártól! 
Sőt! Erősíteni akar!

P ih e n  a „m álnás kapitány**
Beszélgetés Fábián Józseffel, a közelm últ sok vihart 
látott szövetségi kap itányával

Vidéki műsor
Dana-Tiszakőzi kerület

I. osztály: Cegléd: CVSE—Törőké
szér.tmikiú.-i FC: Úénes I.. Érd: ÉPLE
—Rákoscsabai TK: Pintér. Esztergom: 
EMQYB—Mgnori MOVE: Le.ii.er.

I. B) osztály: Szolnok: SzMTE—Ceg
lédi VSE II; Buják!. Isaszeg; IM-OVE— 
MagMdi MOVE: Deák I. Cinkota: CTK
II—üllői DSöK: Kollár.

II. osztály: Isaszeg; IMOVE II—Mag- 
iódi' MOVE II: Kéri.

A június 8-án elmaradt PeMTk—K. Tó 
rekvós mérkőzést az cgyesbíro a K. Tö
rekvés javára igazolta,

Lampart üzemi bajnokáig. Csavar— 
Gépgyár 4:2 (2:1). Érzsébet-uteo. VezCtín: 
0 viiry. (JóUövő: Kollár (2i, Zimonyi,
Szornolányi (ll-esböl). illetve László ,(2). 
— Pisztoly—Főműhely 2:1 (1:0), Erzsébet- 
utca. Vcíeitc: Molnár, GóUovő: Pftszter, 
Verbánszkjv i llel ve Kármán.

.V Váci SE—Ve-sési SC 3:2 állásnál 
félbeszakadt mérkőzést a irályán elért 
eredménnyel igazolta a szövetség. A VSC 
pályaválasztás! jogát egy évre felfüg
gesztették. Csugait és Katust, n VSC két 
játékosát hat-hat hónapra tiltották el a 
.tatáktól. Továbbá az egyesület elnökét 
ftárom hónapra eltiltották a tisztség vi
selésétől és végül az egyesületet húsz 
pengőre Büntették. A VSC a GTJÍ és a 
TCSO elleni hátralévő két mérkőzését le
mondta.

A PÉCSI V-6K
Vasárnap- Eszéken vendégszerepel. Az 
SK Rapid hívta meg a pécsieket. A 
PVSK lesz az első magyar csapat, ame
lyik a független Horvátországban szere, 
dél. A pécsiek vasárnap reggel utaznak 
Eszékre, ahol óriási az érdeklődés a 
mérkőzés iránt. A visszavágó mérkőzés 
jóilus 13-ár." 'lesz Pécsett. A PVSK a kö- 
Vetkező játékosokká! utazik Eszékre: 
rozsgai. Kétyi, Burmann, Lendvny, Ba
lassa, Szabó. Mttllcr, CsUzár, Sós. Gaj- 
csl és Bérces.

A SzEAC
vasárnap az SVSK elleni mérkőzésére 
nem tudott erősíteni. A régi játékosok
kal állnak -ki a soproniak ellen. Pataky 
Sándor intéző ezt" mondja:

— Remélem; hogy a játékosaink teljes 
szívvel és oda*d;tesal küzdenek majd és 
jó eredményt éfijnk el,

A c*aDatösszeál 11 tápban a jobbszélső
helye kétes, mert Kiss. Bakos ég Súlyok 
egyforma eséllyel pályázik erre a 
helyre.

Eget a- nap. A  városba szorultak 
tikkadtan lézengenék a puha aszfal
ton. A  sötét szemüvegen keresztül 
is ismerőst veszünk észre az egyik 
szabadságtéri kávéház nyitott tor
laszán. Sötétrebarnult, erélyes arcú 
férfi kavargatja a  feketéjét. K örü
lötte mintha megmerevedett volna 
minden, csend van, a  pincérek lassú 
m ozgása sem élénkíti a hátteret: Ez 
volna az a férfi, alá körül a közel
múltban annyi vihar dúlt?

Ö az, Fábián  József, a volt szö
vetségi kapitány.

Köln jut eszünkbe. Máskülönben 
Köln m ár csak a kölnivíz révén 
kerül tudatunk fölé, különösképpen 
akkor, am ikor homlokunkat kölni
vízzel frissítjük fel.

A  friss emlékek s talán a nagy 
m eleg hatására bemegyünk a hűvös 
kávéházba s leülünk Fábián József 
mellé.

A  n y u g a lo m
Fábián  m osolyog:
—  N em  láttam már újságírót hó

napok óta. Kapitányságom  idején a 
hivatalomban már alig tudtam dol
gozni. Csengett a telefon , mindig 
engem  kerestek , a, végén már úgy 
éreztem  magamat, hogy én vagyok  
a N em zeti Bank szövetségi kapitá
nya. Sok régi barátság újult fe l ak
kor, olyanok tüntettek ki rokon- 
szenviikkel, nagyrabecsülésükkel, 
akik nem igen tudtak rólam azelőtt. 
M ost mindenki békében hagy. Bará
taim is m egfogyatkoztak, E st azon
ban n yereségn ek  tartom... Elvesem  
a nyugalmat, bár nem féltem  a, 
m unkától és a harctól sémi

A  m u n k a
—  Reméljük, nem szakított a 

sporttal, —  mondjuk.
—  D ehogyis! —  mondja erélyesen, 

—-  Sohasem szakítottam  és nem is 
fogok- M ost a főiskolai labdarúgás
nak szentelhetem  minden figyelm e
met. A  főiskolai labdarúgással nagy  
terveink vannak. A z  úgynevezett in
telligens utánpótlás hét dóséról min
dig szó van, de m egnyugtató m eg
oldás nincs. Miért ne lehetne, a  fő 
iskolai labdarúgás a megoldás f  Va
laha a  főiskolai labdarúgás sok ki. 
váló já tékost adott az egyetem es  
m agyar labdarúgásnak. Különféle 
tervek  vannak 6 lehetséges, hogy rö
vid időn belül m eglepő fordulat vár

ható ebben a. kérdésben.
(Fábián  felélénkül a  nagy meleg- 

ben. Neki a sport, a  labdarúgás egy 
szerűen  szenvedélye, öröm m el áldoz 
érte, mert önmagát elégíti ki. Sport- 
szenvedélyét. Nem akar a  sporttal 
sem mit sem „elérni” , m agáért a 
sportért csinál .sportot. E zt mindig 
megállapították róla, m ég ellenfelei 
is. M ert ellenfelei voltak, de nem el
lenségei.)

—  A z  országos labdarúgásban 
m ost nincs szerepe ?

—  Nincs. Én ú gy tekintem , hogy  
az utánpótlás-kapitányi tisztségem 
ről is lemondtam , tehát vezetői mű
ködést m ost csak a főiskolai sport
ban fe jtek  ki. Különben is akkor, 
am ikor a  miniszteri biztosság m eg
szűnt s a labdarúgó szövetség  visz- 
ssaka-pta' önkormánysatá% az én 
tisztségem  is m egszűnt, mivel m eg 
bízás következtében végeztem  mun
kámat az önkormányzatig.

(Fábián  azonban nem bízott min
dent erre a  folyamatra, m ert le is 
mondott a  kapitányságról. A  lemon
dását —  talán nem egészen tapinta
tosan —  gyorsan el is fogadták, még 
mielőtt a  kölni vizsgálatot befejez
ték volna . , . )

A  k ö z e lm ú lt
Mindez m ár történelmi távlatban 

van. A  mai világban, am ikor hetek 
alatt országok tűnnek el, egy-két 
hónap hosszú idő s történelmi távla
tot jelent. Fábián most m ár m oso
lyogva gondol vissza az izgalmas 
napokra.

■ —  A z a gyanúm, —  mondja, —  
hogy egy  kicsit m egelőztem  a  kort, 
már legalább is a m agyar labdarú
gásban. De én nem  vagyok a lassú 
fejlődés híve ott, ahol'biztos vagyok  
benne, hogy az eddigi gyakorlat el
avult. M eggyőződésem , h ogy  előbb, 
vagy utóbb úgyis „alkoholm entes'’ 
lesz a m agyar válogatott, a  já téko 
sok pedig állandó sportorvosi ellen
őrzés alatt állva, fe jtik  nlajd ki a 
legjobb tudásukat. N ekem  m ég  ki
járt, a gúny, am ely ú gy  látszik, min
den újítónak kijár. Engem „m álnás 
kapitánynak” csúfoltak, m ert válo
gatott. edzések után nem  rendeztem  
levezető hosszúlépésckpt. Sajnos, so
kan nem értették  ífüsg", hogy itt nem  
gyom orbajos világnézetű aszkétis- 
musról van szó, hanem arról a tiszta

felfogásról, am ely elsősorban a váló 
gato ttokat, tehát a, legjobbakat kö
telezi. Sajnos, m eg úgynevezett 
„ s z a k é r t ő k i s  lekicsinyelve legyin
tettek  s hangoztatták, hogy a régi 
időkben reggelig  is ittak, mégis jól 
/  utballoztak. Csak elfeledkeznek  
árról, hogy húsz év  óta valamit vál 
tozott. a világ. A k k or  txilóban eg y  jó 
csülök és házm ester volt az erőnlét 
teteje.

—  A  sportorvosi vizsgálat is 
maradiak ellenzésére talált. Nem  
akarták m egérteni, hogy a já tékos
nak Szüksége van ezekre az ellenőrző 
vizsgálatokra, szüksége van a fo r 
mája és az egészsége szempontjából 
egyaránt. Sajnos, a könnyelmű felfo 
gású játékosok szívesebben elhiszik 
az olyan „szakvélem ényeket” , hogy  
ugyan, marhaság, valaha nem csi
náltak ennyi cirkuszt, m égis lőttük  
a dugókat.

A  c s a ló d á s
—  Elismerem  —  fo ly ta t ja —, hagy 

válunk nehéz belevinni az em berek  
be az áldozatos felfogást. Nem  tud
nak lemondani sem miről sem. Nem  
tudnak eg y  célnak élve, arra össz
pontosítani. A  mi nem zeti váloga
tottjaink nem érzik m agukat még  
katonáknak. N em  őket hibáztatom  
mindenben, m ásféle iskolán m entek  
keresztül. A ki elolvassa a „kölni íté
let“  indokolását ■— érdem es elolvas 
ni, tanulságos írás —- az láthatja, 
hogy a mi válogatottjaink mennyire 
nem hajlandók lemondani a. „m a
gánéletről". E z a szó sok mindent 
összefoglal.

—  Tudom, hogy mindezt máról- 
holnapra nam lőhet m egváltoztatni, 
de tudom, hogy egyszer ez nem  lesz 
kérdés s term észetes lesz az, amiért 
engem  m ég kigunyoUak és elgán
csoltak. Ez a dolgok rendje.

Kicsit elkomorodik most a ,,pi 
henő kapitány11, m ajd így fo ly 
tatja:

—  A második lépés mindig kony-
nyebb, mint az első. Kezdetben még 
úcm iisztázódoltak a, fogalm ak és 
m ég nem tisztult a légkör...

i *
A  légkör m ost —  méteg is... Ez 

jut eszünkbe, amikor kipörhtntjük a, 
pohár hideg málnát, vagyis azt .az
italt, amely Fábián József kapi
tánykodása alatt viharos vitaté
mává erjedt...

VITORLÁZÁS

Német győzelem 
a Balatonon

A  M agyar Vitorlás Yacht Szövet
ség által rendezett nemzetközi vi
torlás sportesemények szerdán este 
befejeződtek. A  nemzetekközötti 
versenyeket ezúttal is, mint Trieszt
ben, N ém etország nyerte m eg Olasz 
ország és M agyarország csapata 
előtt. A  m agyar csapat a 3 nemzet 
versenyében a második helyre- ke
rülhetett volna, ha Izsák Olivérrel 
baleset nem történik. A  nagy hul
lámverésben hajója összeütközött 
Nadali olasz versenyző hajójával s 
ezért a  versenyt fel kellett adnia 
Rem élhetjük, hogy augusztus elején 
a Berlin melletti Wannseen lebo
nyolítandó harmadik olasz-m agyar- 
német s  m agyar-ném et nemzetek
közötti m érkőzésen a m agyar csa
pat jobban  szerepel.

Szerdán este ünnepélyes díjkiosz
tó vacsorát rendezett a külföldiek 
tiszteletére Szendy K ároly dr pol
gárm ester, akinek nevében vitéz 
Becske Kálm án tír tanácsnok, a 
BSE elnöke üdvözölte a külföldie
ket. A  díjakat tartalmas beszéd kí
séretében Ugrón Gábor nyug. bel
ügym iniszter, a Yacht-szöveteég el
nöke osztotta  ki. A  verseny sikeres 
rendezése Márkus Antal és Izsák 
Tibor fáradozását és szakértelmét 
bizonyítja. A  külföldi vendégek a 
csütörtöki nap folyam án hazautaz
tak.

A  nem zetekközötti verseny részle
tes eredm ényei:

M agy'ar-olasff-német olimpiai yolle- 
m érközés:

I. fu tam : 1. Izsák magyar, 2, 
Liesfeld német, 3. Cropp német, 4, 
K ovács m agyar, 5. Cernischi olasz, 
6. N gdali olasz.

II. fu tam : J. Cropp német, 2. K o
vács m agyar, 3. Pollaschieri olasz, 
4. N adali olasz, 5. L iesfeld német, 6. 
Izsák m a gy ar.

H l. fu ta m : 1. Cropp német, 2. 
Nadali olasz, 3. Pellasehieri olasz, 
4, K ovács m agyar, 5. Novák német. 
Izsák a z  olasz Nadalival való össze
ütközés fo ly tán  a versenyt feladta.

Végeredm ény: I . Ném etország 2fi 
pont, a  trieszti eredménnyel együtt 
54 pont, 2. Olaszország 10 p. (43 
p .), 3. M agyarország IS  p. (27 p .).

Ném et-m agyar 22 n égyzetm éteres  
yolle:

I. futam : 1. Jankó vich m agyar 
(Pangó, Kiss, Zufalvy), 2. Huber 
német (Böhler, M üller), 3. Uhl ma 
gyár (Klosterhuj, Csorna dr), 4, 
Drewitz (Gramitzki, D ubrow  dr).

•II, futam : 1. D rewltz-csapat, 2
Huber-csapat, 3. Jankovich-csapat
4. Uhl-csapat

III. futam : 1. Drewitz-csapat, 2. 
Huber-csapat, 3. Uhl-csapat, 4. Jan
kovich-csapat.

V égeredm ény: 1. N ém etország 18 
pont, 2. M agyarország  12 pont.

KOSÁRLABDA
ÉVADZAlUS BIZONYITVANY- 

KIOSZTASSAL
Az Olimpiai Kupa dönlnniérközéseivel 

véget ért az 1949—41. évi kosárlabda
idény. Az ozévi kosárlabdaéva-dban iz
galmas. érdekes és helyenkint egészen 
magasszinvcmak'i mérkőzéseket láttunk és 
nyugodtan állíthatjuk, hogy a csapatok 
tudás tekintetében sokkal többet nyújtot
tak, mint az elmúlt év bajnoki ás dí.i- 
mérközéscin. Határozottan fejlődött kosa
rasaink tudása és ezzel a játék szín
vonala.

A bajnokság kirí mezőnyéből hiányzott 
-- és ez Is a fejlődés .határozott jolc — 
az előre lefutott mérkőző sok sorozata. 
Még a BSzKRT múrkőzósciro sem lehe
tőit ráfogni, hogy azok már eleve lefu
tónak lettek volna,

A nSzKRT most is nagy fölénnyel. 6 
pontul nyerto a bajnokságot. A vililamo- 
eiak klasszisjátékosok és nem utolsó sor
ban a*, utánpótlás torén magasan a me
zőny fölött álltak. A nagy tk>u lelő nyű
ket azonban az is magyarázza, hogy a 
BEAC kezdeti lendületéből sokat vesztett 
és a BSzIÍRT-tal szemben egyszer sem 
tudta bebizonyítani a tudását. Minden re- 
mony-megvan azonban arra, hogy á jövő 
bajnoki, idényben ez az aránylag nagy 
pontkülönbség eltűnik, vagy legalább is 
kisebbodnl fog az élcsapatok között,

A BEAC kivéve a serleg- ós kiilfin. 
bűző dijraérkőzóseket — a bajnoki küzdel
mekben csalódást okozott hívőinek. Olyan 
kitűnő játékosgárdával rendelkezik, hogy 
velük feltétlenül jobb eredményi kellett 
volna folmutatnlok, A csapat azonban 
nem tudott összekovácsolórlni és talán — 
ami még- súlyosabb — hiányzott az ogvé
lelmekből a végsőikig harcolni tudó küz
deni aiknráfl. Mindettől eltekintve nagyon 
sok jó tulajdonság is Van a BEAC-b3Ti és 
ha ezek teljes fényükben) ragyogunk majd 
a pályán, n-z egyetemiek méltó ellenfelei lesznek a bajnokcsapatnak ja.

A bajnoki mezőny újonca, a R43E 
volt a mezőny, legszeszélyesebb együt
tese. Képes volt a legnagyobb fegyver
tényre, a bajnokcsapat kétválira fekteté
sére is, de a következő fordulóban már 
elképesztő gyenge eredményekkel szomo
rította el a szurkolókat. Ha a fővárosiak 
a következő évadban valamivel komo
lyabban veszik a játékot, akkor nehezen 
találnak legyőzőre a bajnokságért küzdő 
csapatok között.

A BBTE talán még a BSE-nél }» m -  
erélyesebb együttes. - Igaz, hogy a bu
daiak belső átalakuláson, menteit: keresz

tül á  ez a legfőbb magyarázata válto
zatos teljesítményeiknek. Remélhetőleg 
őszre már mind tudásban, mind pedig 
öpsEetótelben lényegesen megváltozott 
budai csapat jelenik meg a küzdőtéren.

A Testnevelők csapatát minden elis
merés megilleti. Az őszi bizonytalan rajt 
után, hősies csatákban felküzdötték ma
gukat a középcsapataink . sorába és némi 
szerencsével az élcsoportba is betörhet 
tek volna. A TFSC csapatában komoly 
lehetőségek vannak, ha ezen az úton ha
ladnak tovább.

A MAFC jó kis csapat, —- ezt Igazol
ják az Olimpiai Kupában kivívott re
mek fegyvertényei is de az idén
annyi. vérveszteséget szenvedőit, hogy 
csak a legnagyobb küzdelmek árán tudta 
átvészelni legjobb játékosainak eltávozá
sát. Most már ezen a bajon i« túl jutot
ták a műegyetemiek és a feltörő után
pótlásuk még sok szép sikert urat-

Sporíbelileg tehát minden tekintetben 
sikérrel zárult kosarasaink idénye, annak 
ellenére, hogy a változott viszonyok 
gyakran megtizedelték a csapatok játékos
állományát. Ez g körülmény pedig arra 
serkentse az egyesületeket, hogy az eddi
ginél is nagyobb gonddal törődjenek az 
utánpótlás nevelésével és a jövőben ne 
forduljon elő, hogy egyik-másik csapa
tunknak nincs begyakorolt tartalékjai

ATLÉTIKA

Selm eczi m egjaví
totta az egyórás 
gyaloglő csúcsot

Egyórás gyaloglás as Üllői-utón
Az PTG — a. jó formában lévő Sehnoczi 

kívánságára — egyórás gyaloglóversenyt 
rendezett csütörtökön délután az üllői úti 
pályáján. A 7 órára hirdetett verseny 
előtt egy órával hatalmas zápor zudul't a 
pályávu, d-a a-rajt idejére már kisütött 
a nap és a salak Is felszáradi. A verse
nyen Mr.limeczi, TV-hér, Győrfelvai ós 
Gyarmati az FTC-ből. valamint Farkas 
a Postásból indult.

Solmeozi gyors k-egdéssc-1 magához ra
gadja a vezetést, de Farkas tapad hozzá. 
A 2 km-t 9 pere alatt teszik meg. A 
18:S7-afi 3000 m-nél Selmeczi és Farkas 
még mindig együtt van, a többiek las
san k-szakadóznak. A 4000 méter ideje 
18:03, 3000 után Bolyó bácsi rászól a 
fűlő Farkasra, Farkas megsértődik és le
áll. do kevéssel később Ismét folytatja. 
Gyaloglással! Persze Se.l-me.ezi így jókora 
.előnyt szoroz magának és félórái gyalog
lás után 8900 m-t tesz meg. A többiek 
messze mögötte.

A másik félórában sem változik ,a hely
zol. Selmeczi egyre fokozza előnyét. 
10.000 méteren 46:18-as magyar csúcsot 
megy. Innen már biztos volt ai  egyórás 
csúcs megjavítása. Eredmény;

Egyórás gyaloglás; 1. Selmeczi 12 077 
méter, országos csúcs (régi csúcs- 12.414, 
világcsúcs: 13.308). 2. Fehér 11.149, S.
Gyórfalvai 10.8-16. 4. Gyarmati 10.284.
(Farkast a IS. kör utál.' szabálytalan 
versenyzés miatt kizárták e veracnyből.)

A Festszenterzsébett MOVE vasárnap 
délelőtt, 9 órát kezdettel hat számból 
álló kerületi versenyt rendez az Erzsébet- 
utcaí pályám,

T i s z t e l e t i ü l  1 4 : S 3 . 8 - r a í
Megírtuk, lmí?5' u MASz-ban -részben 

kiváló 5000-cseiiiik megfelelő ;jiitálraafca* 
s-ára, részben a. l?om,r>ly iram biztosítása 
eél.jából tisztel'öídx.jat akarnak, kitűzni 
annak a versenyzőnek, •nkî  a vasárnapi 
meg hívási viadalon Tuomincn és Kel fit 
14:33.S-a« „Budapesti esúe«” -At eléri.

Ez me,ff is tAriéint és most már __ csak 
Iávfutóinkon áll. hogy a colt el is. érjék.

Duraluminiumból készült 
rudat próbálnak ki 
a svéd rúdugrók

A  tengerentúli behozatal uehézsé-i 
gei miatt egyre kevésbé lehet m eg
felelő rudat találni. Pedig a  jó  rúd 
éppen úgy szükséges - a  jő  eredmé
nyek eléréséhez, mint a jó  gerely, 
vagy diszkosz ahhoz, hogy nagyot 
tudjon valaki dobni. De nemcsak a 
választék kicsi, hanem ’a  bambusz* 
rudak is állandóan rongálódnak, 
törnek, a készlet egyre kisebb lesz.

Ezek a nehézségek indították a 
svédeket arra, hogy fémruda-kkal 
kísérletezzenek. Am erikában már. 
voltak ilyen irányú próbálkozások, 
ott azonban nem volt értelme * a 
dolog erőltetésének, m ert hiszen 
annyi és olyan kiváló minőségű 
rúdhoz jutnak hozzá, amennyihez 
csak akarnak. A  svédeknél ős álta.- 
lában Európában más a helyzet és 
ezért nagyjelentőségű a svéd Sand- 
ström testvérek aportárugyárnak az 
a próbálkozása, hogy duraluminium- 
ból készült rudakat állítson elő. A z 
első mintadarabok m ár elkészültek 
és egyes rúdugrók m ár ki is pró
bálták. Storviltban az ott rendezett 
versenyen Olsson már eszel g. rúd
dal ugrott 37S cm -t és a 385-öt álig 
verte.

A  m egfigyelések szerint az alu
míniumból készült rúd könnyebb a 
bambuszrüdnál, kevésbé hajlik és  
bizonyos fokú  ruganyossága is van. 
Tartósság tekintetében toronym a
gasan áll a bambuszrúd felett és az 
előállítási ára sem nagy.

Érdemes lenne nálunk is kísérte- 
tét tenni ilyen fémrúddal. Ha való
ban beválik, Európa rúdszükségletét 
mi elégíthetnénk ki.

Meglavitja-e Harsányt 
H n a b ó  lO O O  m é t e r e s  
csúcseredményét ?

A szövetség által vasárnap rendezendő 
vorsenyszámok esrylk legérdekMepbike *z 
1000 méteres síkfutás lesz. Nemcsak 
azért, mert középtávfutóink eddig- min
den versenyükön szép és érdekes lmrcot. 
vívlak, — ha az irammal nem is vol
tunk mind elégedettek. — bánéra azért, 
is. mert. a csúesjavításra kitűzött tisZte- 
1-etdij bizonyára sarkalni' fogja lecjóbh- 
jainkats elsősorban az eddigi versenyek hősét. 4íarsányit.

Érdekes, hogy Harsány! formájáról 
nem egyformák a vélemények. Méí? el
lenfelei véleménye sem. Az egyik nagy 
harcos például ezt mondja;

— Harsán.vi nagyszerű formában van. 
Én is azt Hiszem, hogy képes 1500-on 
3:f>3-on belüli eredmónyre is.

A másik- ellenfél így beszél:
— Én úgy látom, hogy Harsány! nem 

olyan jó, mint a HBTE-verscnyen volt. 
Akkor állt formája tetőpontján, most 
azonban már egy kissé visszaesett. En
gem nem tévesztenek meg ezek a köze
pes Idővel kivívott ..könnyű*1 győzelmek. 
Futottam én is látszólag „könnyen11 olyan
kor, amikor titkon éreztem, hogy alig tud
nék valamivel jobbat. Ha most vasárnap 
csak körönként egy másodperccel erő
sebb az irnm lSjO-on, aligha lett volna 
ott Harsányt a hajrában.

Mi ezzel a baljóst kijelcnt&sel szem
ben. is fenntartjuk azt az észlelésünket, 
hogy Harsány! utóbbi versenyeit köny-- 
nyen nyerte és liogy jelenlegi képessé, 
gelnek határa messze túlszárnyalja eddigi eredményeit.

Hogy ez valóban így áll-c, az eldől
het vasárnap. Ha Harsányt „rámegy11 
Szabó 2:25.8 mp-cs csúcseredményére, 
hamarosan ki fog derülni, hogy a köny- 
nyü győzelmek mit Is takarnak.

Szabó ezt a csúcseredményét 1938 ok-* 
tóber 18-ikán a régi BBTE-pályán, a 
,.Gödür‘--ben állította fel. Szabó akkor 
valóba:.', nagy formában volt. 57 mp.es 
400 méterrel kezdett. 1:57.8 volt »800-a 
és az utolsó 209 métert 28 mp alatt 
tette meg. És, hogy mennyire nem fá
rasztotta el ez a. futás, azt mutatja, 
hogy ’U órával később 8:40.8 mp-cs idő
vel megnyert egy SÜOO-eS vándordíját Is.

Batsányit mi — kedvező Időjárás őse
ién — képesnek tartjuk arra, hogy szin
tén 57 mp-cs, esetleg valamivel azon be
lüli kezdéssel I:57-re fussa a 800 métert 
és arra 28-as, vagy valamivel azon belüli 
utolsó 200-at inonjej. 800-ás és lSfllMM 
futásai alapján ma 1400 méter a Harsá
nynak legjobban megfelelő táv, Az új 
magyar csúcs egyúttal az első is lenne, 
ami Harsányi nevéhez fűződik,

EGY HÉTTEL KLHALASZTJAK
az NTE most vasárnapra, kiírt női ver
senyét. Az .elhalasztás oka az, hogy a 
verseny színhelyéül kiszemelt BEAO- 
pálya foglalt, másrészt pedig a Koszorú 
délutáni bemutatóján amúgy is lesz né
hány atlétikai szám. Az JíTE versenyét 
jövő vasárnap délelőtt io órakor a MAO pályán rendelik mog.

3:4®.8-AT FUTOTT
Göteborgban Arno Atideirsson Í300 mé
terre. SuO-on Ma.imberg 1:53.5, 40Ö-a.s gá- 
ton La-rsson 53.4 110-.es gáton Lidotan
11.0 mp.es idői ért cl. Lindilvist 191-et 
ugrott magasba.
KÖTELESIG A  JELÖLTEK INDULÁSA

m*&lúv4£i, atlétikai ver*e- 
tiyókén. A vidéki versenyzőket <a szövet*1 
m s JteliiQzaUa.

, . -
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Öl év alatt ííz 50-en belüli 400 ásunk, 
hász 4 percen belüli Í500«asunk lesz!
H i t  s e g í t h e t  a  t ö m e g s p e r t  a  m i n ő s é g i  s p o r t u n k o n ?

Elméleti téren, a legjobbak kikép
zése, a  legújabb, legkorszerűbb ed
zési m ódszerek elsajátítása terén a 
m agyar atlétika mindig igyekezett 
lépést tartani a külfölddel. íg y  volt 
ez a  békében és a világháború 
utáni néhány beteg esztendő elmú
lása után így van napjainkban is. 
Különösen az elmúlt három -négy 
esztendő hozott ezen a téren örven
detes haladást. Van gél Gyula dr, a 
M ASz korszerű gondolkozása elnöke 
minden eszközt. m egragadott es 
minden segítséget kiharcolt, hogy a 
inagyar atléták minél több és minél 
jobb  szaktanácshoz jussanak. Így 
"született m eg Sümpson szerződte
tése, tá v i utótok finnországi tanul
mányútja, Christmann látogatása 
-és a  különböző cdzötanfolyam ok.

Ezek a behatások azonban csak 
részben tudták feljavítani atlétáink 
színvonalát. Senki sem tudja jo b 
ban a M ASz elnökénél, hogy vala
m ely atlétika igazi nagysaya nem 
eg y -eg y  k itenyésztett világ rekorde
ren múlik, hanem azokon a töm ege
ken, am elyekből nem  is egyesével 
kell kitermelődniük a nagy atléták
nak. , ,

M ost a  m agyar atlétikában is 
megindult egy folyam at, amelynek 
következményei egyelőre belátha- 
taüanok. A z „1 $00.000 sportoló le- 
ventG“  .jelszóval megindult nagy át
szervezés m ost van elóütészlités ala.tt.
H a megindul a nagyüzem , minden 
esztondöben 100.000 új atletaj&lolt 
kerül lelkes és szakértő vezetők k e
zébe. A zért m ondjuk először, hogy 

lelkes" , 1 m ert ez még a szakérte
lemnél is fontosabb. Ha a vezető bele 
tudja oltani a kezébe került fiúba 
az atlétika szeretetét, a többi mar 
szinte m agátok m egy tovább.

Hisszük és valljuk, hogy nemzet
védelmi szempontból a  sportnak és 
jelesen az atlétikának szerepe szinte 
fe l sem becsülhető. A töm egek rend
szeres atlétizálásának legfőbb in
doka az illetékesek szemében ez a 
szerep. Hennünket azonban, akik a 
versenysportokkal foglalkozunk,
csaknem hasonló mértékben érdekel 
az a hatás, am elyet ezeknek az 
óriási töm egeknek az atlétikába való 
bevonása idővel az élvonalban ered
ményezni fog. M ikor látjuk majd 
ezt a hatást és mibéii fog' m egnyil
vánulni? Erre a kérdésre a külföldi 
és a m agyar atlétikában egyaránt 
tájékozott helyről a  következő vá
laszt kaptuk:

—  A  m agyar atlétika  eddig nem  
tám aszkodott tömegeidre. Elenyésző 
volt a  versenyzők szám a annak elle
néi-e, hogy az utóbbi években  ezen  
a téren örvendetes haladást tapasz
talhattunk. Ha fe l akarjuk mérni azt 
a  hatást, am elyet szinte az ország  
egész lakosságának az atlétikába  
való bekapcsolódása okozhat, kül
földi példákból kell kiindulnunk.

__ Sem m éreteiben , sem  lehetősé
geiben nem hasonlítható a magyai 
atlétika a ném ethez. A  80 milliós né
m etség  arányait a 14 milliós Ma
gyarországon elérni nem  tudjuk. He 
elérhetjük, sőt felü l is kell múlnunk 
az északi népéknek, Finnországnak 
és Svédországnak atlétikáját atckoi, 
ha nálunk is olyan széles népréte
g ek  kapcsolódnak m ajd hete a sport
ba, mint ott.

__ A z  elmúlt évben  például Svéd
országban 21-en fu tottak  4 percet, 
vagy annál jobb eredm ényt i:»00-on, 
56 volt a 9 percen  belüli 3000-esek 
száma és 48-an ugrottak iSO-at, 
vagy annál többet magasba. E lké
pesztők ezek a szám ok, ha arra gon
dolunk, hogy Svédország lakosainak 
száma csak 6 m illió, mi pedig 14 
■milliónyian vagyun k  _ és népünk 
sem mivel sem  kevésbé  atlétikára 
term ett, mint a svéd . Lehet., hogy 

■ vaima.k egyes szám ok, am elyekben  
Svédországban több tehetség  altad, 
másutt viszont m i vagyunk előny
ben.

__ A zt persze nem  hiszem, hogy
néhány év alatt m ég  a legcéltuduto- 
sabb munkával is utál tu liu k  érni a 
svédeket, ami annyit jelentene, hogy  
kétszer annyi jó  versenyzőnk lenne 
minden számban, m int nekik. M ég  
ha azonnal tökéletes  szervesettsé"be  
tudnánk is fogni az egész m agyar 
vidéket, ha eg y szerre  olyan sport
szerűséget tudnánk csepegtetn i a 
m agyar parasztfiúkba, mint ami
lyennel a már évtized ek  óta így  ne
velődő svédek rendelkeznek, m ég  
akkor is évek  kellenének hozzá, 
hogy a m ost beszervezendő új if jak
ból szám ottevő a tléták  legyenek.

-— A z atlétika n em  olyan sportág, 
am elyben egy ik  napról a másikra, 
kom oly ered m én yeket lehet elérni. 
E zt legfeljebb az am erikai egye te 
m eken produkálják, ahol a külön
böző küzdő já ték o k o n  felnevelödött 
ifjúból eg y  év  m unkájával klasszis- 
versenyzőt n evelnek . Ehhez azonban 
olyan anyag szü kség es , mint az 
amerikai és olyan  gondoktól mentes, 
szinte teljesen  sportra, beállított élei, 
mint am ilyenekben  egyes  amerikai

egyetem eken  a kiválóságoknak ré 
szük van. E zt mi nem fog ju k  elérni. 
De igenis el fog ju k  érni azt, hogy 
évröl-évre jobb anyag kerül a ver
senypályákrai, m ert a kom oly test
nevelést már az egészen  kis korban 
el kell kezdeni. Ilyen  if jakkal gyor
sabban és jobb eredm ényeket érünk 
■majd el.

__ p<; a. mai adottságok m ellett is
döntően át fo g ja  alakítani a m a
gyar atlétika, arculatát a. leventék  
teljes erővel meginduló allétizálása. 
K ét év előtt 18Ö0, tavaly 4000 v er 
senyzője volt, a m agyar atlétikának. 
N em  kell nagy fantázia, annak el
képzeléséhez, hogy mi lesz akkor, ha 
csak 20.000 atlétánk, is less. De 
többnek loell lennie! Tavaly Svédor
szágban. az országszerte rendezett 
toborzónapokon több, mint, 60.000-en 
v ettek  részt és 50.000 volt a rend
szeresen  versenyző atléták száma. 
A. mi viszonyaink között es  100.000 
versenyzőt jelentene. Ennek eléré
séhez azonban legalább eg y  teljes  
évtizedre van szükség.

Ha azonban rövidebbre nézünk.

a jövő akkor is biztató. A töm egek
kel arányosan nö a jó  eredm ényeket 
elérő versenyzők száma is. Ha, szá
mításba is vesszük, hogy a tehetse
g ek  kifejlődéséhez idő kell, azt bíz
ván rem élhetjük, hogy öt év alatt 
m egkétszereződik , sőt egyes szá
mokban m egháromszorozódik a, 
klasszisversenyzők száma a, töm egek  
növekedésének hatása alatt. Ha 
eddig a. legjobb esztendőnkben öt 50 
m p-en belüli 400-asunk akadt, akkor 
1946-ra feltétlenül lesz legalább 10. 
Ha. .most megelégszünk, tíz 1500-as- 
sál, aki 4 percen  belül fu tja  ezt a. 
távot, akkor öl év múlva húsznak 
kell ilyen gyorsnak lennie és leg
alább 50 diszkoszvetőnknek kell túl
dobnia, a, 40 m étert. Es ha ennyi a, 
„ jó "  atlétánk, akkor mindenütt kell 
lennie ■néhány kiválónak is. Nem  
szabad, hogy öt év múlva probléma 
legyen, hogy két,-három élvonalbeli 
versenyző hiányzása esetén  hogyan  
állítsuk össze a válogatott csapatot. 
Szentül hiszem, hogy a töm egsport 
minőségileg és szellem ében  is újjá  
fog ja  terem teni a  m agyar atlétikát.

t e n i s z

Asbóth nyaral, a többiek 
várják a megígért versenyt

A csütörtök délutáni zápor nem 
sokat ártott a  szövetségi tenisz
pályáknak. Am int a. nap elöbujt, 
nyomban m egjelentek a teniszezők. 
Elsőnek F erenczy  dr, a  kapitány 
helyettese futott be. Átöltözés k öz
ben az olasz-m agyarról beszélget
tünk vele:

,__Én már az előkészületek során
sem  értettem  egyet Tóth László 
dr-ral, —  mondotta Ferenczy dr.
Már akkor azt ajánlottam, hogy  
azokért ö, pontokért, amelyeket, 
úgysem  tudunk m egnyerni, dobjunk 
be fiatalokat. Váltig azt hangoz
tattam, hogy Katonának nem csak  
párost, hanem egyest is játszania  
kell. Különben a, veresépet is előre 
megmondtam. Csak éppen az arányt 
nem gondoltam ilyen súlyosnak. 
A zt hittem, hogy Asbóth  m ellett 
Szigeti is m egnyeri a m érkőzését

(__ Idehaza mi volt addig, am íg
a válogatott csapat Olaszországban 
v o lt?  —  kérdeztük.)

__ Szorgalmasan edztünk, —  fe 
lelte a kapitányhettes. —  Különa 
sen Dallos dr volt szorgalm as. 
A m ellett olyan jó  formában is van, 
hogy vélem ényem  szerint a borosz
lói ném et-m agyaron feltétlenül já t 
szania kell.

Közben egymásután fut be: Gá
bori Emil, Szigeti Ottó, Szentpéteri 
és Frigyesi. N agy fogadásm érköze- 
sek kezdődnek, meglepetésre L ov- 
csányi, az edző egy játszmában rá 
ver Frigyesire. A  másik pályán Gá
bori Szenipéterivel vív  „olaszos" 
csatát.

Közben szóba kerül az a verseny 
is, amelyet a  szövetségi kapitány az 
olasz-m agyar utánra ígért. __ E rről 
azonban m ég senki sem tud közeleb
bit. Olyan hangok is hallatszanak, 
hogy azért hallgatják agyon a ver
senyt, m ert Asbóth  Jóska üdülni 
ment.

A  valóságot m ajd csak Tóth  dr 
szövetségi kapitánytól tudjuk m eg. 
Ő azonban eddig m ég nem volt kint 
a szövetségi telepen.

ÖKÖLVÍVÁS

Sportesemények
m e g ö r ö k í t é s é r e  h a s z n á 1 j n k

Kólák Vsllenda 620
S é n y k é p e s ö g é p e t .

Nagyteljesítőképességű ké
szülék, fényerős lencsével, 

Compur zárral.

Egy lekeres filmre 8 felvitel

ffFét%záití6 ajtók mögött 
pályaversenyt bonyolít le 
vasárnap a M illenárison

az MSCSz

ilmarad a Bées-Buriapes* 
ököSviví* mérkőzés Is!

Csütörtökön délután 
szűkszavú távirat érkezett az ökol- 
vívőszövetségbe. Ebben a bécsiek a 
rendkívüli viszonyokra hivatkozva 
lem ondják a július 11-re tervezett 
városok közötti mérkőzést.

A z  ökölvívószövetséget váratlanul 
érte a verseny lemondása, m ert tel
jesen felkészültek a bécsi útra s az 
utazásra m ár mindent előkészítet
tek, sőt m ár a vasúti jegyeket is
megvásárolták.

A z idei év során kellemetlen 
meglepetések sorozata akadályozta 
m eg a M öSz szépen felépített mű
sorának megvalósítását, elmaradtak 
az idei Európa-bajnokságok, a né
metek kénytelenek voltak lemondani 
a  német-m agyar m érkőzést s m ost a 
Becs— Budapest mérkőzés terve is 
megvalósíthatatlanná vált. A  hat 
hét óta szorgalmasan készülő válo
gatottjaink ismét mérkőzés nélkül 
maradnak.

A  szövetségi edzések a mai na
pon megszűntek. A  válogatottak, 
m ost egyesületeik edzésein készül
nék a m agyar bajnokságra.

A z ökölvívószövetség elnöksége 
m ég mindig bízik a ném et-m agyar 
mérkőzés megtartásában, melyet a 
németekkel közösen augusztus 10 és 
20.-a közötti időpontban szeretné
nek megtartani.

A rendkívüli idők következtében — 
mint arról már beszámoltunk — vásár- 
nap nem l)2sz országúti verseny, ugyan
akkor arról is értesülést nyertünk, 
hogy a Debreceni VSC --.mely vasárnap 
ea.i á t pál y úján ország o s k jirásii tómat ki - 
vánt lebonyolítani — szántén elauott eltol 
a szándékától'. „ . ,Az idény derekán ben 1 tol a g hat ez a 
sok saijni&t. A. lendülethejott mezőnyök 
számára minden lyukas vasárnap pótol
hatatlan vesz tőséget, jelent és formában 
való visszaesést. Az MKSz verseny intéző ............ ---- 1 .. kérdőé'vaiu vi'eöíacwcft t.bizottsága foglalkozott is ezzel a kérdos- 
sel, s úgy határozott, hogy e ne kézsége
két áthidalón m-ost vasárnap soron,kívül 
pályaversenyt Iktat műsorába. Ez a ver

seny a Millenáris sporttelepen várja le~ 
bonyolítását. Nem a szenzációra, ehe.s 
s po r tk özö nsóg csemegéje lesz,,, * ha nem az 
utánpótlás érdekeit, a iejtoro fiatal ke
rékpáros nemzedék versenyszerű foglal
koztatását éft fejlesztéséi szolgaija. .

A szövetség ezt a mérkőzést vasárnap 
délután botorai kezdettel rendelte H. Kü
lönböző kiírási! repulolutaniok keretében 
ül nyeregbe a fiatalság, de IphoPísé  ̂ nvi.Uk a voaerosztártynotk is 
arra, hogy tudását és liarefortél yát. töke- 
létesítse. Motorvezetáses tornákat nem ír 
kj e napon az MKSz. . ..A vasárnapi verseny felig zárt ajtók 
mögött zajlik le, amennyiben edtsea 
jegyekkel tekinthető meg-

E V E ZÉ S

P á ly a  n é lk ü l
n e m  le h e t evezn i

(vagy .legalább is csak nehezen)
Szombaton és vasárnap délután tél 5 

órától kezdve rendezi az evezős szövetség 
ez.ívi nemzetközi viadalát a Margitsziget 
tnölietti pesti Dunaágban. A magyar szí
neket képviselő válogatott nyolcas 0SR»>" 
állítása megváltozott. Az egyik BSzKBT; 
vorsonvző helyébe Győry Karoly, a ttlik került. A nyolcas 

. Sándor, Élő, Sípos, 
oiti, Szabó, Záson

sokszoros válogatottja került. A nyolcas 
iállítása: —

vöterevezSs, ZÍmoiiyl kormányos.
végleges nsszcL 
Marost, Győry

S z ig e t in e k  n e m c s a k  
a  k ö n y ö k e , d e  a  to r k a  is  íá j

Szerda reggel Szigeti Ottóval ta 
lálkoztunk. Szigeti nagyon levert- 
tiek. látszott.

— Mi baj, O tti? —  kérdeztük 
tőle.

— Rosszul érzem magiam, —  vá
laszolta. —  P ár nap óta fá j a  tor
kom. A lig  tudok nyelni. A zt hiszem, 
lázam is van.

—  Miért nem m egy orvoshoz?
—  M ost éppen oda megyek. A  

fá jó  könyököm et is tüzetesen meg- 
vizsgáltatom, m ert ez m ég jobban  
aggaszt, mint a torokfájás.

Délután ismét beszéltünk Szigeti
vel. A z orvosb vizsgálat eredményé 
ről ezt mondta:

—  Valamilyen hideg ital ártott 
m eg a torkomnak. Kezelni kell és 
pár nap alatt rendbejön. A  konyo- 
kö-mmeik sincs kom olyabb baja, e g y 
két hétig pihennem kell.

Az országos egyéni ökölvívóba,inoksa*
got augusztus 2—3-án rendezi meg a , 9, ’ 
Az idén azért rendezik ilyen szokatlan 
időpontban a bajnoki versenyt, hogy a 
szeptember közepén sorra,kerubi KB-n 30 
formában léphessenek szoritoba ököl-, 
vívóink.

Az ökölvívó B) válogatott a szövetségi 
kapitány tervei szerint július 19-éu Kas
sán, 27-én pedig Marosvásárhelyen szere
pel. Hacsak közbe nem jón valami.

A MöSz biróbizottsága most fejezte be Mróképző tanfolyamát. Az előadásokat es 
a vizsgákat iőrray Árpád, Kiss Elemér 
és Károlyi Emil tartották. Tizennégy 
hallgatónak sikerült letennie a vizsgát. 
Ezek: Magyarv Géza, Mohai Ferenc, Ci
hán Sándor. Rózsa József, Siók Ferenc, 
Sípos Imre, Stadler László. NAnay László, 
Raiki Lajos, Szabados Ferenc, Kulcsár 
Dezső Búza Pál, Missik Béla é.s Misük 
László, Az új bírák részére egész sere? 
ogvesületközi verseny rendezését tervezi 
a MöSz. Ezeken a versenyeken fogjak 
megszokni az ú j , pontezo-k és mérkozes- 
vezetőik a közönség előtt történő felelős
ségteljes m u n k á t.__________________

=Ü8L < = = -
Asbóth, Gábory. Szigeti vendégszerep

lését várták vasárnapra Nagyváradon. A 
tenisz&züvetség azonban értesítést küldött 
s abban közíik, hogy a játékosok most 
vasárnap nem tudnak elmenni Váradra. 
Valószínűleg csak a horvát-magyar mér
kőzés után kerül sor a vendégjátékra.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK 
FUítyük; Kendben,

__XüVNezuiS, 4Á versenyt nagy érdeklődés előzi meg. 
bár a fő-főkifogás, a pálya nem megfelelő 
volta változatlanul elveszi a rajongok 
kedvét u, viadaltól. Mert mi a. helyzeti 

Aki kimegy egy magyarországi evezős 
versenyre, láthatja, hogy mily szomorú 
állapotok uralkodnak mifelénk pályák 
szempontjából. Még a bajnoki palya is 
milyen! Sehol semmi nyoma annak, hogy 
a versenyek színterén —- versenyek szok
tak lenni. A Duna két partját fu gaz 
borítja, amiből itt is, ott is kiemelkedik 
egy-ery rombadőlt ócska euői.akház, vagy 
más efféle elhanyagolt, épület. El dohaik 
vasdarabok, drótkötelek, horpadt hordók 
éktelenkednek lépten, nyomon, sehol egy 
hely, ahol le lehetne ülni, sehol egy csepp

Igazán nem csoda, hogy oly mérsékelt 
az érdeklődés az evezés iránt. Mindenki, 
aki arra megy, megállapítja, hogy oa 
így nincs jól, tenni kellene valamit, 
rendbehozni és építeni Kellene, hogy ne 
piruljunk, ha külföldi vendégek érkeznek. 
Mégsem történik semmi, marad minden n 
réfribén. egyre ott eszi a rozsda a, sok 
vasdarabot s nő a z a csónakhazak

Ennek az oka iránt érdeklődtünk 
Hautzinger Sándortól, n szövetség 
gutájától. Nem sok jót hallunk tóle 
hangja inkább lemondó, mint remény
kedő. . ..., . . .— Sokszor kérdezték mar tőlem, miért 
nincs pályánk — mondja maga , elé 
meredve — sokszor lefestettem en mar a 
helyzetet, még sincs semmi eredménye. 
Nem egyeseknek az ellenvetése miatt, 
hanem azoknál sokkal hatalmasabb nr, a 
pénz hiánya miatt. Egymillió pengő kel
lene, hogy megfelelő pályát építhessünk, 
de liát honnan vegyünk ennyi pénzt! Még 
a felét sem tudnánk összehozni. Bedig 
megfelelő' pálya nélkül nem lehet evezni, 
vagy legalább is nehezen, Micsoda ered
ményeket tudnánk mi felmutatni rendes 
körülmények között, mikor még így is 
tartjuk a tisztes helyünket a rangsorban:

lelátó is, általában sokkal közelebb fúj
nánk a végleges megoldáshoz. Edzés 
szempontjából a csepeli Dunaa.g a lég- 
eszményibb, mert nyugodt, chuut. nem 
zavar semmi és aránylag a víz fotyaSa 
is csekély. Messze sincsen a varostol es 
könnyen hozzáférhető. .— Ha valaha valamelyik terv .megváló 
sül, akkor szerintem csak ez lehet. Mil
liós építkezésbe nem kezdhetünk, meg 
kell elégednünk azzal, amit a nehéz kö
rülmények megengednek. Es ba e~' 
zésben nem is, tudásban mindig fel 
a nyomattal. Ez najry mértekben ^-7—r tálasunkra szolgálhat. Mert ha nehéz is 
rossz pályán evezni, azért nem lahetet-
l6Vékményünk szerint azonban, mégis csak jobb volna egy rendes, korszerű 
űzilel-ep a fejlődés további: lehetőségeivel.. 1 . ..t—i f T T T / ü l i h r w i n í i n i a t e ..„„..„lep a tetemes uivauuj. ihin,wmi»y-s.., 

ahol az eshetőségek megnagyobbodnának, 
s evezőseink tuég komolyabb siketeket 
érhetnének cl. ______________

Jelenleg a Önna két részén is tartunk
versenyeket, de egyik

KERÉK l’AR
NKM ETORSZA GBAN 57, IDÉN NEM 
LESZ TÖBB MOTORSVEZETÉKES , VER- 

v SENY
A német kerékpáros szakhivatal elha 

tározia. hogy a motorvezetéites bajnoksá
gok leOTilása Után aem bonyolít le több 
bukósisakos viadalt. A versenyzők nagy- 
része átnyergel az országrutra. vagy a 
pályán mint repülő szerepel. &zó van 
még arról is, hogy Németországban a kb- 
bíIjövőben bevezetik a tendemvezetóses
Vw S e ° katnÍmot kerékpáros szakhivatal 
vezetője ett mondta erről. „Lemondunk 
az idén a tovább) motorvezetés^ veree- 
n vök ről, s ez az oíBa annak, hOgy külföldi bukósísakosekat e így magyarokat' 
sem hívhatunk m«S. Annak ellenben 
semmi akadály* sem lesz. hőre német 
motel-vezetése® versen ytók Budapesten 
rajtalkalmat nyerhessenek, A hírek sze
rint legközelebb Wer-ner, a német bukó- 
sisakos gárda vezérosztályának egyik 
legtehetsé-aesebbike látogat el a Milte- 
náiisra.’‘
EIMARAD A JULIUS S.RA TERVE-
ZETT bécs- b u d a p e s t  VALOGA- 

TOTT PALYAVERSENYt
Bécsi hírek ezerint a július 6-ra. va

sárnapra tervezett Béesr-Rudopest válo
gatott pálvamerkőzes elmarad. Ez a 
torna 3 bécsi Práter Stadionban varta 
lebonyolítását. Kérdést Intéztünk az 
MKSz-ltez, ahol kozoltes: vélünk, bogy
erről a hírről mrodezvdeig niam kaptak 
értesítést. Az ostmarki kerékpáros alsgo- 
vetsóg o mérkőzés helyett Ostrnark ke
rékpár pályabsjuokságait banyolíti* le.

______„ ___ , __ sem kielégítő
megoldás. Az egyik, a belvárosi, vagyis a 
Margitsziget melletti azért nem jó. mert a 
Duna nem egyenes, rosszak és különbözek 
az áramlási viszonyok és a..ví* ..f“ ly'k- 
Már pedig a Nemzetközi Evezős Szövetség 
szabályai szerint fontos versenyeket, 
például nemzetek közöttieket csak álló
vizén szabad rendezni. Az EB megrende- 
zésébes ig csab nagynchoícn és Jüveteleseu 
kaptunk engedélyt. , . „—• A csepeli pályán a Dana. n»eg jobban 
kanyarog, babár a vú  nem folyik annyira, 
mert a rsílip csökkenti a folyását Viszont 
mégsem nevezhető állóvíznek 
miatt éppen ügy, mint az atlétikában a 
futóversenyeken, a hajók nem 'mdulhat- 
nak egy vonalból! Ez az elöl indnlónak 
Igen nagy előnyt jelent, mert láthatja, a 
mögötte levőket, hiszen az evezősek hát. 
tál ülnek a menetiránynak.

— Van-e valami terv ezateek a fogya
tékosságoknak »  kiküszöbölésére, vagy 
esetleg egy másik pálya építésére. —

— Hogyne, van, nem Is ere. Csakhogy 
mindnek van valamiszerint as njposti öblöt hosszabbít- 
lák és átalakítják kikötővé. Ez
lenne az északi kikötő. Itt rendezhetnénk 
versenyeket, viszont soha nem edshet- 
nénk, mert ilyenkor mindig meg kellene 
szüntetni a hajóforgalmat. Ezt egyster- 
kétszer miniszteri engedéllyel meg lehet 
csinálni, rendszeresíteni azonban termé
szetesen nem lehet! A  másik terv szerint 

óbudai szigeten, ahol most a hidat 
épifik, megfelelő hosszúságú bevájgast 
csinálnának- Ez a rész azonban a nemet 
hajóstársaságé, a DDSG-é, tehát osak 
akkor lehet *zó róla. ha a nemeteknek 
nem kell. .— Legvalószínűbb megoldás szerintem 
a cscneli. Ez kívánna a legkevesebb ál
dozatot s ha nem Is teljesen és végleg, 
de hosszú időre megszabadítana bennün
ket ettől a nyomasztó gondtel. A medret 
kotrással egyenlővé tennénk, a partot 
megfelelően kiépítenénk, ott már lenne

C É L LÖ V É SZE T
Nagyváradon egymásután alakúinak a

lövészegyesületek. Most is alakult egy 
egyesület Egységes Árpád Lövész Egylet 
néven. Az egyesület vezetője Asbó,n 
százados lett. Két lövésztelep is létesült 
Nagyváradon és így megfelelő hely 13 
van a lövészsport kedvelői szamara.

Ü SZAS
I. O. VIZILABDABAJNOKSAG

BSE—MTK 1#:0 (á:#>
MTIE-pálya. Vezette: Kapuvári-Kias. 

BSE: M ezci — Sárosi I, Laky — rfa- 
zai — Brandy. Vértesy, Leinjienyi. .

MTK: Sass II — Vénáéi. Bano — Lányi 
— Sólyom, Gáthi, Gábor.Az cleő gól nagyon nohozen akar meg
születni, az MTK elszántan védekezik, míg azután Brandy—Hazat—Vértesy bssz- 

• játék után a középese tár „mesteri .a je
get” . 1:0. Brandy átadásából Hazai lövi 
a második gólt. 2:0. Hazai visszaadja a 
kölcsönt: szép labdát ad Braudynaik. aki 
bevágja. 3:0. Vértesy, majd Lemhéuyi
lövi a további Kólókat...............

Szünet után a BSE _ kozepesalara egy
másután küldi bombáit Sasa kapujára. Az egész csapat — mintegy szórakozás
ból — csak rá játszik. Vortesy meg. m 
teszi a magáét, mert nem kevesebb, mint 
bárom ffólilal terheli roöí? MJTIv liálójút.

I A másik kát gól szerzője: Brandy, Dcm- 
liónyi. így azután a véG5:T&dinény 10:0 lesz. 
Hja... a BSE is gondol mar a gol-
a An¥ÍE-bő:l Hazai, Laky és Vértesy, az 
MTK-ból Vécééi és Gábor volt a legjobb.

FTC—NSC 1#:# ((:#)
NSC-uszoda. Vezette: Bárány' dr. 

FTC: Bródv — Karinthy. Molnár ■*» 
Tátor. — Török. Németh. Hobl..

( NSC: Nagy — Árvái. Szalay — Gon- 
1 döcs — Laanm. Scbmidiek. Erős.

Néhány másod perces já ték utón Mol
nár átadásából Törők lövi az jolso  ̂ gojt. 
1:0. Tátos szubaddobáoa után Torok Ne
me Ilinek ad. ez bevágja. 2:0. .Torok eza- 
baddobás után Molnárhoz . játszik, .aki 
újabb gólt ér cl, 3-.0. Molnár átadásából 
Tátos dobja a negyedik goit 4:0, Né
meth, majd Botol te még gólt a félidő 
végén. 6:0. V

Szünet után Molnár, egy perc múlva Németh gyönyörű cs?varral neveli a.fiO- 
lok számát. 8:0. Hnhl átadásából Törők 
D:0-ra, Molnár beadásából 10:0-ra váltja 
az FTC fölényét. «

Jó: Molnár. Némotto és Tátos. ill. Szi
laj- és Gőndöes.

A  vizüabdabajnokság áUÁAft
a  csütörtöki m érkőíések utáni
1. NCAC 6 5 1 —  30 ; 2 11
2. BSE 6 4 2 —  39: 7 J0
3. FTC 6 4 2 —  35: 9 10
4. U TE 4 3 1 —  30: 4 1
5. IH . kér. 2 2 ------- - 8: 5 4
6. M TK 6 1 —  5 9:34 2

SzVSE 5 ---------- 5 7:39 —
BEAC 3 -------- 3 3:21 —
TSC 3 -------- 3 3:21 —
NSC 3 ---------- 3 0:22 —



m Péntek, 1941 július 4.

Válasz egy
ismeraien szy kólónak

A  Nemzeti Sport csütörtöki szá
mában közölt levelét m egkaptam  és 
elolvastam. Megértem a szándékot, 
amely ön t azoknak a soroknak 
megírására késztette és önön  ke
resztül mondok köszönetét mind
azoknak, akik a versenyeimre ki
jönnek és törődnek velem.

Am it ön  a levelében megírt, az 
nagyjából igaz. H étfő óta magam 
is érzem, hogy ez a tavasz, amely 
komoly munkával és távoli célkitű
zésekkel indult, nem olyan nyárban 
folytatódott, mint amilyennek ter
veztem. Sok mindent más szemmel 
látok hétfő óta, de az ön  levele he
lyenként mégis szigorú. Azon a bi
zonyos vasárnapon kint voltam 
Lágymányoson, de nem strandol
tam. A zok a kilengések, edzés-kiha
gyások, amelyek május vége, június 
eleje óta valóban elö-elöfordultak, 
távolról sem  tűntek nekem  olyan 
súlyosaknak, mint most az ön  leve 
léből és másoktól is hallom.

önnek nagyjából igaza van és a 
végső következtetésben mindeneset
re teljesen. M agam is érzem, hogy 
ha nem jön  három-négyhetes m eg
torpanás, ma már nem 2:18-ra 
üszőm a 200 m -t és nem 20 percen 
felül az 1500-at. Mentségül talán 
elmondhatnám, hogy különféle ba
jaim, félreértéseim  voltak az elmúlt 
hetekben, életem nem a m egszokott 
mederben folyt, Sárosi Imre, aki
nek versenyzői pályámon olyan so
kat köszönhetek, nem állt mellet
tem. De ön  sem szemrehányásként 
írta sorait, én sem akarok mente
getőzni, vitatkozni.

M a már mindezeken túl vagyok. 
A  félreértések tisztázódtak, a lelki- 
egyensúlyom helyreállt. Vörös Feri 
megérdemelte a hétfői győzelmet és 
csak az.t sajnálom, hogy mire a 
köztünk lévő 20 métert végigűsz- 
tam, m ár sokan megelőztek a gra- 
tulálásban. Remélem, legközelebb 
nem leszünk ilyen messze egym ás
tól Ferivel. Akár ö lesz elöl, akár 
én...

A  m agyar-ném etig m ár csak két 
és fél hét van. Ezt az időt igyekezni 
fogok  felhasználni, de a júliusi ver
senyen túl a  bajnokságra, az 
augusztusi nemzetközi küzdelmekre 
is gondolok. Szeretném, ha még 
sok olyan napot tudnék szerezni 
önnek és a m agyar közönségnek, 
mint amilyen a tavalyi német-ma
gyar második napja volt.

Szeretettel köszönti

1 százszoros válogatott először játszik
i| egyesületében a régi ellen
Mi jut eszébe a g ó l k i r á l y n a k , aki tizenöt esztendőn át 
annak a csapatnak a hőse volt, amelynek most rettegett ellenfele

Tátos Nándor.
----- —

A német úszó bajnokságokat július 12. 
és 13-án rendezik más: Becsben. A ver
senyre nagyszámú nevezés futott be: 100 
m gyors: 34. 200: 17. 400 : 23, 1500: 17, 
100 hát: 18. 200 mell: 28, 4x100; 12, 4x200: 
10, műugrás: 20, toronyugrás: 18.

Nakachc, az ifimért francia melhíszó n 
25 m hosszú toulousei versenyuszodában 
a 100 m mellúszásban 1:00.3 mp-cs idővel 
uj európai csúcseredményt állított fel. A 
régi csúcsot Balke 1938-ban Brémában 
értő el 1:09.5 mp-acl 

Münchenben versenyeztek a holland 
hölgyúszók. Stijl a 100 m gyorsúszást 
1:10.8, a 100 m hátúszást 1:25.5 mp-es 
Idővel nyerte. Waalberg azonban csak 
második tudott lenni a 200 m mellúszás
ban 3:07.G mp-es teljesítményével. Kapod, 
a győztes, 3:01.5-öt úszott.

A Szegedi VSE úszó- és viziilabda- 
csapats szombaton Zomborban. vasárnap 
Palicson vendégszerepei.

Egymással szemben ülünk a ké
nyelmes borszékekben. Valami vi
dám, gyermeki m osoly bujkál az 
arcán. A  szeméből is ez a pajkos- 
ság sugárzik, amint olykor ránk néz 
vagy kibámul az ablakon át a m oz
dulatlan fákra. Nálunk és talán az 
egész világon egy nemzedék nőtt 
fej, amely ezzel az emberrel eggyé- 
forrva tanulta m eg a vízilabdasport 
nevét.

Németh  János... Száznál is több
ször ugrott a vízbe a m agyar válo
gatott vízilabdacsapat tagjaként, 
sokezerszer rezdült m eg a háló a 
karja mozdulata nyomán, tíz orszá
gos bajnokság, két világbajnokság, 
számtalan nemzetközi siker és győ
zelem fűződik a nevéhez. Svéd
országtól Jugoszláviáig, Angliától 
az Egyesült Állam okig mindenki 
Ismerte a nevét, akit csak valaha is 
érdekelt a vizen szálló labda sorsa 
és aki a hetes csapatok kétszer hét
perces csatájában örömet talált.

Beszél... Könnyen és keresetlenül 
jönnek a szavak, néha-néha m eg
áll egy pillanatra, amint a 20-as 
évek emlékét idézi vagy Los-Ange- 
iesröl beszél. Mintha m égegyszer 
áté>ne mindent, az első próbálkozá
soktól a világot verő svédcsavarig...

(—  M ikor kezdett el úszni? Űzött 
más sportot is ? )

—  Tizennégy esztendős voltam, 
amikor az NSC-ben úszni kezdtem . 
Ott voltam  a többi újonc között, 
semmi feltűnőt nem mutattam. Nem  
tartottak túlságosan tehetségesnek, 
én sem  magam at. 1922-ben az NSC  
azt az íg érete t tette , hogy a leg
tehetségesebb újonc vízilabdázóját 
elviszi a tavasszal Bécsbe. Nosza, 
nagy izgalom támadt, nekifeküdtünk  
a vízilabdának és egész télen szor
galmasan dolgoztunk. A  bécsi út
ból aztán sem m i sem lett. A  csapat 
ugyan elm ent, de m inket itthon- 
hagytak. I t t  álltunk „ hiába m eg . 
szerzett“  vízilabda-tudományunkkal. 
Végül azután, hogy valami hasznát 
vegyük a téli edzéseknek, benevez
tünk az újonc-körm érkőzésekre. N agy  
sikerünk volt, csak úgynevezett já 
tékvezetői tévedésekkel kerültünk a 
III. kér. T V E  m ögött a második 
helyre. Én már akkor gólképesneh  
mutatkoztam, H átvédet játszottam  
a csapatunkban és rögtön az első 
m érkőzésen gólt lőttem , öngólt...

(•— Ham ar bekerült az első csa
patba ? )

— H osszú ideig csak a második 
csapatban kaptunk helyet mi, fiata
lok. Közben el is határoztam, hogy  
eg y  kicsit kirándulok valami más 
sportágba. Erősödnöm  is lcellett, le
jártam tehát az FTC-be öklözni. A z  
FTÜ-ben tanultam, de azután csak 
az NSC-ben versenyeztem . N égy  
m érkőzést vívtam-, m eg is nyertem  
őket. A z  edzőm , Askenázi, még évék  
múlva is Iccsergett, hogy nem lett 
volna szabad abbahagynom az 
ökölvívást, m ert mondanom, sem  
kell, hogy abbahagytam , amint az 
NSC első csapatába bekerültem. 
Csak am ikor bekerültem  a váloga
tott vizilabdacsapalba, akkor ism er

te el, hogy inkább vízilabdázó va
gyok , mint ökölvívó.

(—  Mikor tűnt fel, milyen szerep
léseire emlékszik a legszívesebben?)

—  1924-ben bekerültem  az NSC 
első csapatába. E g y  bécsi kirándu
láson a félpályáról nagy gólt dob
tam és ekkor a bécsi közönségtől 
kaptam a Jam esz-nevet. 1925-ben fe 
dezetet játszottam  a csapatban és 
én dobtam a legtöbb gólt. Fazekas, 
az FTC világhírű játékosa egy  m ér
kőzés után azt mondta, hogy nagyon  
nagy munka engem  fogni. Erre so
káig büszke voltam. E gy  alkalom
mal nagy csatát vívtunk a MA C 
ellen. A  második félidőben már 
4:2-re v ezettek , amikor eg y  távolról 
küldött lövésem et Simkó János, a 
mai vizilabdakapitány, a kék-sárgák  
akkori kapusa elnézte és 4:3-ra  ja 
vítottunk. A  m érkőzés utolsó percé
ben kiegyenlítettem  és ezzel a dön
tetlennel az FTC és a III. kér. TVE  
m ögött a harmadik helyet foglaltuk  
el a bajnokságban, m egelőzve a 
M AC csapatát.

(—  Miért jött el az N S C -böl?)
—  1926-ban az NSC csapata szé t

esett. Én már akkor az UTE vízi
labdázóival foglalkoztam , term észe
tes volt, hogy az egyesületem  szé t
hullása után az IJTE-ba léptem. Év
végén  át is m entem  az újpestiekhez. 
Ott azután Halasy Olival és Bozsi

Miskával felejthetetlen  éveket töltöt
tünk. A z  életem  legem lékezetesebb  
korszaka. Tíz bajnokság, számlál in 
nem zetközi győzelem . Sok országos 
válogatottal is legyőztünk. Ebből az 
időből csak a legszebb em lékeim et 
ragadom ki: Los-Angéles. M ég soha 
nem volt olyan jó  a ném et 'váloga
tott, mint akkor. Igaz, hogy mi s: m 
állottunk m ég ki jobban felkészülve  
m&rközésre, mint arra a találkozóra. 
A z első félidő nagy izgalomban telt 
él, a ném etek nem adták m eg magu
kat. Szünet után végre f  é lű ik en  ne 1 
tünk. N égy  gólt dobtam azon a mér 
közösen.

—  Legnagyobb egyéni sikerem et 
talán az európai válogatott ellen 
1933-ban já tszott m érkőzésünk hoz
ta. 9 :l-r e  győztünk  és én egymagám  
8 gólt dobtam. Szép volt...

(—  Miért jött el az UTE-ból ?)
—  N em  volt rám sziiltség. Leg

alább is ú gy  éreztem , hogy nem 
annyira, mint például itt, a Fradi
ban. Már nincs sok  időm hátra. Ezt 
a két-három  évet m ég szépen aka
rom eltölteni.

(—  Milyen érzés lesz vasárnap az 
UTE ellen já tszan i?)

—  Sok em lék feltámad ilyenkor 
az emberben. Tálán könnyebb lenne, 
ha nem énven az ellen kellene já t
szanom, akivel az VTE-barn az utóbbi 
években legjobban összem elegedten ,

S z o m b a t o n ,  a z  F T C  ú s z ó -  
v e r s e n y é n e k  e l s ő  n a p j á n :

Válogatóverseny 200 m éteren  
és 400 m éteren
Az FTC kétnapos versenyének első nap

ján nagry érdeklődés előzi meg a két plső- 
osztályú férfiszámot. Ezekben, ugyanis a 
teljes válogatott kéret, összeméri az erő
jét. Ezen a versenyen :már erősen, •elő
térbe lép annak a versenyzőnek á sze
mélye, aki a. német-magyar mérkőzésen 
színeinket a 400 m gyórsúszásban . képviselni fogja. A 200 m-os verseny' részt
vevői közül négy versenyző lesz váloga
tott, ők alkotják majd a július 19—20-i 
versenylón a 4x209-as váltó csapatát.

£la a 400-as verseny esélyeit latolgat
juk, az FTC versenyének 9 nevezője kö
zül Tátos. Vörös, Gróf ós Végházi novét 
kell kiemelnünk. Közülük Tatos 4:39-8, 
5:02.4 és 5:32.2 mp .alatt, úszta ebben az 
idényben a 400 m-t. (Ez utóbbi eredmé
nyét. csak Szathmáry kedvéért ..füidőtto” 
a K IS OK - v j rficn yen). Vörös 5:02.1. 5:04-2 
cs 5:08.4 mp-es versenyeredményeket tud 
felmutatni az évad megkezdése óta. Vég
házinak csak egy 5:12.4-os eredménye Van, 
Gróf pedig még nem indult versen Ven 
ezen a távon. Ki li?sz a győztes szomba
ton? — Tátos. Kérdés azonban, hogy mi
lyen idővel. .Mi 4:55 mp körüli teljesít
ményre tartjuk képesnek, ha nagyon 
akar. Azt hisszük, most belefekszik. A 
helyezésekért nagy küzdelem lesz.

A 200 m mezőnyben is 9 induló lesz. Az 
idei legjobb eredmények ezen a távon a 
következők:

Tátos Gróf Kőrösy Eleméri Végházi
2:19.8 2:21.2 2:22.4 2:20.8 2:21-2
2:17.7 2:22 2:18:8 2:24
2:17.4 2:18.0 2:19-6 2:22.4
Itt tehát nagy verseny a második, 

harmadik és negyedik helyért lösz. Ha a

vasárnapi verseny első négy helyezett
jének összeredményét nézzük (9:18), ez az 
eredmény lényegesen jobb, mint amit ta
valy . a német, váltó úszóit Budapesten, 
<lc gyengébb, műit a magyar csapat ak
kori eredménye. (A tavalyi német-magya
ron Elemér! 2:18.2-t, Végházi 2:22-t, Gróf 
2:17-ct, Tátos 2;19-ct úszott, eredményünk 
tehát 9:16.2 mp volt.) '

A szombati verseny tehát a válogatottba 
való bejutásért megy. Kedvező viszonyok 
között az első négy összidejc 9:13 mp 
körül, lehet. ?

A- további ' számok közül a három T. o 
hölgy verseny emelkedik ki. Ezek közül is 
a 200 m mellúszás. A Székely—Felhős- 
harcba a. lassan formáb jövő Szigethi- 
■\Varga is belő akar szólni. A 1Q0 m hát- 
úszásban Novak Ilonkában Európa egyik 
legszebb stílusú hátúszónőjét csodálhatja 
mi.'g a közönség. Lovász Gitta és Vámos 
Adél az FTC pontjait fogja második, ill. 
harmadik helyével szaporítani. A 100 m 
gyorsúszáfiban viszont Vámos a biztos 
győztes. Itt Novák Hönka csak a helye
zésért küzdhet Felhőssel., Zságottal és 
Husztival. /

Az ifjúsági versenyzők közül az FTC 
legtehetségesebb úszói, Szathmáry, a 
gyorsúszó és Sajgó, a mel l úszó állnak 
rajthoz. Szathmáry már 1:05 mp körűi 
tud 100-at. Salgónak a 200 m mellúszás
ban már 3:03 mp-es eredménye is van 
idén. A 100-as gyorsúszá/sra 17-en, a 200-as 
mellúszásra 9-eií neveztek. Hatalmas har
cot fog hozni a 3x53 m-es fiú váltó az 
FTC és a MAC csapata között.

A műsort fezombaton  ̂ a III. kér.—NSC 
mérkőzés fejezi be. Alighanem a kerüle
tiek szerzik meg a győzelmet.

MOZI

Lesz, ami lesz!
Beszámoló a  Corso, a  Radius és az 

Uránia m agyar újdonságáról
A cím rem ek. Pompásan illik 

egy könnyed, mulatságos, zenés, 
aótás filmhez, amelyet a közönség 
nyári teherbíróképességének figye
lembevételével készítettek. Ahhoz, 
hogy ez az új film  tökéletesen p ó 
tolhassa a vidám nyári operettet, 
nem is kellene más, mint valamivel 
több énekszám, ötletrakéta és tánc
jelenet. Tánc egyébként elég sok 
van a filmben, csak az a kár, hogy 
egyszerre kapjuk és  nem részletek
ben. Deháí az ember júliusban nem 
azért néz ilyenfajta filmet, h ogy  ki
fogásolnivalókat keresgéljen benne. 
A z  em ber ilyenkor szórakozni akar, 
m égpedig könnyedén, derűsen, 'gond
talanul. Erre azután éppen elég al
kalmat nyújt K őváry  Gyula film je.

A  makrancos kisasszony és az ál
férj mulatságos történetét találmá
nyok, féltékenységek és egyéb v íg 
játéki „a lapelem ek"  (lump ifjú, 
táncosnő, okos inas) bonyolítják 
operettmeaévé. Ákom  Lajos fülbe
mászó dallamai tökéletes jazz- 
hangszerelésben szólalnak meg. (És 
Ania Suli hangján, amely szintén 
jazz-hangszer.)

A  film legmulatságosabb alakítá
sát kétségtelenül M ály Gerö nyújt
ja. Vaszary  Piri, P ethes  Ferenc és 
K őváry  Gyula (a  szlnész-szerzö) is 
teljes erővel izgatja a közönség ne- 
vetöizmait. Ania Suli nagy igyeke
zettel helyettesíti a nyári operett- 
primadonnákat és hollywoodi v ígjá
tékok csillagait. Hajm ássá - fiklóa-

nak különösen a „korszerű nök“ 
elleni kirohanásával volt sikere. 
Tapsot is kapott érte.

A  M OZIK MŰSORA
Rffvidiitések: n =  ■/,, f — 11'. h —

Sz = szombat, V — vasárnap.
Nyári szünetet tart: Fórum, Omnia.

Bem utató mozik
ÁTRIUM Margit korút 55 Te!.: 153-034.
fS, f8, flO. Sz. V.: ft-kor is. Az asszony, 
az orvos és a harmadik. (Spcnccr Tracy.) 
BELVÁROSI HiltADl/ 1'etőfi Sál <1or-u. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-.
Ufa-, Luoe-, Fox- és rajzos híradó. Az 
első orosz- harctéri felvételek. Német
ország légihadereje. A kassai bomba táma
dás. Rajzfilm.
CÁSINO Eskü-út 1. T.: 383-102. f6. h8. 
hlO, Sz. V.: f4-kor is. Légy résen Audy 
Heardy! (Miekey Rooney.) 3. hét.
CITY Vilmos császár-út 36. Tel.: 111-140. 
h6, h8. hlO. Sz. V .: h4-kor is. Veszélyes 
Utitárs. (Tóm Brown.l Kanada ördöge. 
(Riehard Arién.) 2. hét!
CORSO Váci-utca 9. Telein- 182-818. 
f6, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Lesz, ami 
lesz! (Ania Suli.)
DECS1 Teréz-Sörőt 28. Tel.: 125-952.
f6, fS, flO. Sz. V .: f4-kor is. Marco Polo 
kalandjai.HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 2221499. 
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-. Luee-. 
Fox- és rajzos híradó. Az első orosz haa-c- 
tóri . felvételek. Németország (égi hadereje. 
A kassai bombatámadás. Rajzfilm. 
RADÍUS Nagymezö-ntca 22. T-t.: 122-098. 
f6, h8, U10. Sz. V.: f4-kor is. Lesz, ami 
lesz! (Ania Suli).
IlOYAL APOLLO Erzséhet-köröt 45. T.: 
222-002. f6, f8, hlO. Sz. V.: 4, 6. 8. 10.
Lützow sasok. (Hat>s Bertram.)
SCALA Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
n6, f8, hlO. Sz. V.: 3-kor is. Eszményi 
asszony. (Boyer. Hepbrun). 3. hét! 
URÁNIA Rákóczi-út 21. Tel: 146-046.
5, n8, f 10- Sz. V.: h3-kor is. Lesz, ami 
lesz! (Ania SuJI.)

U tánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T .: 422-722 
f4, f6, Í8, flO. Sz. V.; f2-kor is. Uj hold. 
CAPITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337 
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Igen. vagy nem? 
CORVIN tmCi-út 40, T .i 138-388. t i . ti.

f8. flO. V.: í2-kor is. Elveszett a fele
ségem.
ELIT Szent IstváL-könit 16. Te!.: 114-502 
4. 6. 8. 10. V.: 2-kor is. Árvíz Indiában. 
HOLLYWOOD Bcthlon-tér 3. T.: 225-003. 
f4, f6, f8, flO. Egyetlen éjszaka. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Havasi napsütés.
LLOYD Holtán utca 7'a. Tel.: 111-994.
Í6, f8, flO. V.: f2-kor is. Mazurka. 
PALACE Erzsébet-körút 13. T.: KI-222.
11, 2. fő 7. flO. A Manderley-ház a6z 
Monya. 7. hét..
PATRIA Nénsziriház-ntea 13. T.: 145-672. 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kór is. Árvíz Indiában. 
SAVOY tniöi-út 4. T.: 140-940. Í4. 16. f8. 
flO. V.: f2-kor is. Árvíz Indiában. 
SIMPLON Hnrthv Miklós-út 62. T.: 268- 
999. 5, n8, flO. V.: 3, n6. f8. hlO. Árvíz 
Indiában.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. f4. f6, 
fS. flO. V.:, f2-kor is. Gibraltár.

Tovább játszó mozik
ALKOTÁS Qömbös-út 11. Tel.: Í5S-374. 
n4. n6, n8. nlO. V.: n2-kor is. Elnémult 
harangok. V. d. e. 11: Elnémult haran-
BELVAROSI Trányi-útca 21. T.: S84-5G3. 
4, 6. 8, 10. V.: 4, h5. 6, h7. 8. 10. Fel
szabaduld'.
BUDAI APOLLO Széná-tér T.: 851-500. 
f5, h7, 9. V.: f2, f4, f6, f8, flO. Veronika, 
hogy tehetted? V. d. o. 11: A lasszó baj
noka. _
ELDORADO Népszínház o. SÍ. T.: 133-171.
4, 6 ,8, 10. V.: 2-kor is. Lángoló határok. 
Az arany hiénái. V. d. o. 11: Kilty és a 
konferencia,
HOMEROS Harmlna-út 7. T .: 496-178.
5, n8, flO. V.: 3-kor is. Broadway Melody 
1940.
IPOLY OsSky-utca 65. Telefon: 292-626. 
5, i,8, flO. V.: h3-kor is. Kékiitadár. 
JÓZSEFVARQSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. f4, f6, f8, flÓ. V.: f2-kor is.
Felszabadulás. V. d. e. 11: Te csak pi
pálj, Ladányi. _
OLYMPIA Erzsébet-körát 26. T.: 423-188, 
11, 2, 4. 6, 8, 10. Kékmadár.
OTTHON Beniczky utca 8 Tel.' 146-447 
n4. n6, n6, nlO. V.: n2-kor is. Tarzan és 
fia. V. d. e. 11: Lovogias ügy.
PHONIX Ráköczi-ói 68 fel.: 223-242, 
11. 5, ng. flO. Sz. V.: 3-kor is. Hindu 
lándzsás.
RIALTO Rékóczl-út 70. Telefon: 224-443. 
f4, f6, f8. flO. V .: f2-kor is. Feketeszárú 
esereecnjre, X  háti

A  R A D Iö MŰSORA:

Péntek, július 4.
Budapest I. (549.5 ra.) 6.40: Ébresztő.

Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Magyar követség Per
zsiában. Irta Kerokcsházy József dr. — 
10.45: Á csúzos beleg étrendje. Irta Moll 
Károly dr. — 12.10: Suki Tóni cigány
zenekara. — Közben 12.40: Hírek. — 13.30: 
Az 1. hon véd gyalogezred zenekara. — 
14.30; Hírek. — 15.20: Pusztai Sándor
énekel. — 15.55: Friss Antal gordonká- 
zik. — 16.15: Kazinczy Erdélyben, Lóri 
g jd . Balázs előadása. — 16.45: Hírek. — 
17; Hírok szlovák és ruszin nyelven. — 
17.15: A Rádió Szalonzenekara. — 18: 
S p o r tk özl ómé n vek. — 18.10: Rajzfilmek
kedvolt számai. Hanglemezek. — 18.40: 
Göcsej. Irta AJdoboiyi Nagy Miklós. — 
19: Hírek magyar, német és román nyel
ven. — 19.20: A honvédelmi minisztérium 
légoltalmi csoportfőnökségének előadása. 
— 19.30: Vócsey jazz-cgyiittes. — 19.55: 
Külügyi negyedóra. — 20.10: Az Opera- 
ház zenekera. Közreműködik Blaha Márta 
(zongora). Vezényel Rajtor Lajos. — A 
szünetben 21 órakor: A honvédelmi mi
nisztérium légoltalmi csoportfőnökségé
nek előadása. — 21.40: Hirelc. — 22,10: 
Vidák József cigányzenekara muzsikál. — 
22.40: A Melles .Béla-zenekar. Vezényel 
Vinczo Ottó. — Közben 23: Hírek nő
met, olasz,: angol és francia nyelven. — 
24: Hírek.

Kassa. (2086 m.) ll.Oo: IV. Béla ki
rály,. az országépílő. Fiilép Kálmánná 
előadása. -— 11.25: Hanglemezek. — 11.40: 
Hírek magyar és szlovák nyelven.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp, VIII., Rökk Szilárd-utca 4, 
— Távbeszélő 132-499 és 133-977. Levél
cím: Budapest 72. Postafiók 42. — Posta
takarék: 53.366.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felelős kiadó: Knltsár István.
,Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 

2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9.—• 
Amerikába 10.—. . .

Nyomatott a Stádium Rt. körforgógé- 
peltt. Felelős; Győry Aladár igazgató.

Sárkány ellen. M égis, a sportem ber
nek minden m érkőzésen  m eg kell 
tennie mindent, amit tud a sikerért. 
M ost is m eg fogom  tenni a mag i- 
mét. Sportszerű eszközökkel küzdeni 
fogok , hogy a zöld-fehér színeket, 
diadalra vigye a csapat. Ha van  
igazság, akkor m egnyerjük ezt a 
m érkőzést. Január óta dolgozunk. A 
csapatban vannak értékek , ezekn ek  
diadálmaskodniok kell. M ost má^ 
bírjuk a második félidőt is, a já ték 
nak mennie kell.

(—  Jóslata a vasárnapi mérkő
zésre ? )

—  Kitekint a nyári sötéted isbe. 
Határozottan, nyugodt hangon 
mondja:

—  Győzünk... győznünk kell!
Stollár Béla dr.

AUTÓ

Miért nőm okoz a gya log
j á r ó szem pontjából nehéz
ségeket a közlekedési irány  

á lá llítá sa?
A hatóságok és a járművezetők alapo- 

'•n félkész ültek arra a napra, amikor 
Magyarország is bekapcsolódik a nyugati 
ázlókcdési rendbe és mostani balra hajts 

hülyébe a
jobbra hajts — balra előzz

vond szere lép. A hatóságok mindent el
vivel tek, amire emberi számítás< saerint 
zükség van. Hatalmas táblák jelzik majd 
■zokat a pontokat, ahol már az új sza
bályok léptek életbe, gőzerővel folyik a 
fidvjlágosítás és figyelmeztetés munkája. 
Kétségtelen, hogy a nagy rendszervál-to- 
zá6 — melyet akár tíz évvel ezelőtt ifi 
életbdéptetheltck volna — nem történik 
zökkenő nélkül, a helyzetet azonban ala
posan megkönnyíti a jelenlegi gépjármű- 
korlátozás, mely alig a felére csökkentctto 
a géi>esített forgalmat.

Az országutakon különösebb nehézség 
-íekkei nem kell számolni. Ha

a közlekedési csendőrség 
a tőle megszokott erélilyel szorgalmazza 
a lovaskocsik rendre-szoktatását  ̂ és fellép 
a baloldalon, vagy éppen az út közepén 
kocogó gyühékkcl ezemben, úgy nagy baj
tól nem kell tartani. Mert 

a gépjárművezetők fegyelmezettségé
vel nincsen baj,

minden autós és motoros már a maga 
festi épsége érdekében is fokozott óva
tossággal fog vezetni addig, amíg telje
sen bo nem idegzi az új rendet. Annyi 
bizonyos, hogy az esetleg évtizedek alatt 
hússá-vérré vált baloldali hajtás beidég- 
zettsége főleg olyankor okozhat bajt, 
amikor nem annyira a vezető gondolata 
és elhatározása, mint tudatalatti 

beidegzetfc ösztönszerűsége 
veszi át a vezényszót nehéz helyzetekben, 
ez kétségtelenül olyan tényező, amellyel 
számolni kell és amelynek meglesznek a 
maga áldozatai. Az egyedüli orvosság: 
rz, aki nem érzi magát ,.otthonosan’ ' a 
jobboldalon, aki nem képes azonnal meg
szokni azt, hogy a kanyarban ezentúl a a 
eUenoIdalra kell ..tapadni’* — hajtson in
kább lépésb&n, mintsem telas/ieííes kockázatok vállalásával és bizonytalan veze- 
tésscl próbálkozzék. A vüzetők túlnyomó 
részét nem is féltjük, hiszen tudjuk jól, 
hogy néhány idült rendetlenkedő és Csak- 
ázértls János kivételével árról közismertek 
a magyar gépjárművezetők, hogy a legs î- 
gorúban tartják he a szabályokat. Hogy 
ez a tétel fennáll, azt a rendkívül ked
vező magyar gépjármű baleseti statisz
tika és a rendőri közlekedés! büntető
ítéletek aránylag kís száma bizonyítja. 

Sokan felvetik a kérdést: 
mi lesz a gyalogosokkal a Táros! for

galomban?
A gyalogjárókkal, akik megszokták, 
hogy a járdáról lelépve, a jobboldal irá- 
nvából várják a forgalmat 

Véleményünk Szerint —• ezt a véle
ményt húszéves gyakorlati vezetés alap
ján hangoztatjuk — itt sem lesz baj. Az 
oka egyszerű: a gyalogosok eddig sem
igen figyeltek arra, honnan jö-n a forga
lom. A fővárosi gyalogjáró — # tisztelet 
a gyér kivételnek — sohasem hízta testi 
épségét a saját előrelátására éŝ  óvatos
ságára, hanem egyedül és kizárólag a 
vezetők ügyességére és a jószerenesére. 
A gyalogjáró igen sokszor ott lép az út
testre. ahol nem szabad és úgy sétál át 
az úton, hogy a forgalom folyamát pon- 
san a hátába kapja. Megvan ennek a 

strucckodásnak
is a magyarázata. Ha«a gyalogos figyeli 
a forgalmat, úgy kénytelen hozzá iga
zodni. Ha azonban a hátát mutatja a 
közeledő járműnek, úgy azt véli,, hogy 
ezzel teljesen levette magáról a flalelő.ŝ  
ség terhét, melyet egyben át is ruházott 
a gépjárművezetőkre. Azt hiszi, hogy így 
biztonságosabb, viszont valóban kényel
mesebb ig. Sőt: legyünk meglepetve, a 
vezető szempontjából nem rossz ez a meg
old áfi. Mert a forgalmat nem figyelő gya; 
logost ki lehet kerülni, el lehet haladni 
a háta mögött- Az ilyjen nem ugrabugrál 
--  kivéve néhány liareiasabb és élesebb 
amazont, — nem torpan meg hirtelen, 
nem gyorsít, nem szökell és nem lojt 
hastáncot, hanem mintegy vakon sétál 
át. És így nem állítja a vezetőt kiszá
míthatatlan helyzetek kérdőjele elé.

Természetesen nem rossz megoldás fel
vetni az ötletet: tartassa be végre a 
rendőrség azt a szabályt, mely szerint 

a gyalogosok a főútvonalakon csak a 
számukra megengedett pontokon lep

hetnek az úttestre.
Erre azonban — valljuk be őszintén —. 
kevés a remény. Mert ha a rendőrség a 
múltban sem szerzett valami átütő módon 
érvényt a szabálynak, miért reméljünk 
mostanában olyasmit. Elég . negyedórát 
tölteni, például a Nyugati-palyaudvar 
előtt és megfigyelni, hogy hány gyalo
gos halad át tilos ponton a főútvonalon. 
Igaz, hogy ebben az a rendszer is hibás, 
mely átfutó autó-, villamos- és autóbusz- 
forgalmat megtűr pár méternyire egy 
pályaudvar főkijárata előtti 

Az új közlekedési rendre való áttérés 
pillanatában nem tehetünk mást, mint 
újra és végtelen unalmú ismétléssel fel
hívni az elmondottakra a rendő-rség és a 
gyalogosok figyelmét. Mert; talán meg* 
történik a csoda.

PÁLY ÁZATI ÜZEN ETEK
Müller O.: Szíveskedjék számítását • foav dulónkint részletezni.

e g y e s ü l e t i  h í r e k
A 72-es irányító postahivatal vasárnap 

tartja hagyományos .Sport-napját**. A 
Postás-pályán mái? délután két órákéi 
megkezdik a gazdag műsort. Atlétikai 
birkózás, ökölvívás és labdarúgómérkó 
zések töltik be a délutánt. A sportosét 
menyek lebonyolítása után műsorra 
egybekötött tánc 1cez.


