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S Z E R K E S Z T I 

KEHRLING BÉLA 

Brugnon, Borotra, Prenn és Kleinschrott a berlini fedettpálya-versenyen 
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Felelős szerkesztő 

K E H R L I N G B É L A 

Helyettes szerkesztő 

V Á S Á R H E L Y I L. J E N Ő 

MEGJELENIK HAVONTA KÉTSZEB 

m i n d e n 2 - d i k é s 4 - d i k s z o m b a t o n . 

Előfizetési di 
Egész évre 
Fél évre 

20 pengő 
10 pengő 

A M A G Y A R O R S Z Á G O S L A W N T E N N I S Z S Z Ö V E T S É G H I V A T A L O S L A P J A 

!i lesz Tildéimből a oiláglhíires tenniszmá fodorból? 
Irta : Kelemen Ernő 

A nemzetközi tenniszéletben rendkívül sok 
érdekes egyéniséggel lehet találkozni. Különö-
sen a férfiak között. És könnyű is volt őket 
megfigyelni, hisz az utolsó években nemcsak 
Wimbledon, de Berlin, Paris és Hága nemzet-
közi nagy versenyei is starthoz gyűjtötték a hi-
resebb tenniszmatadorokat. Big Bill-né\ — 
Amerikában a profi Tildént is csak ezen a né-
ven ismerik, — érdekesebb emberrel azonban 
még alig találkoztam a tenniszpályákon. 

Tildén három szempontból tudta leláncolni 
a feléje közeledő riportört. Nagyszerűen ját-
szott a fehér labdával, a nagyszerű újságíró be-
nyomását keltette és óriási színész volt. Hogy a 
színpadon eddig még nem vitte sokra és ta-
valyi angliai filmezései is csődöt mondottak, 
mindez még nem cáfolhatja meg Tildén nagy-
szerű szinészi kapacitását. 

— Utoljára járok itt a kontinensen, mint 
amatőr, — mondotta a nyáron Tildén nekem, 
mikor felmásztam a noordwijki versenypálya 
egyik kőfalára, hogy Tildén mellé kerülhessek 
s Tildén mellől lóbázhassam alá én is lá-
baimat, 

— Megírhatja nyugodtan, — tette hozzá. 

— Nem írom meg, mert én már magát tíz-
szer elbúcsúztattam a magyar sajtóban. Tízszer 
megírtam, hogy búcsút mond a versenyzésnek, 
hogy amatőrből profivá lesz, sőt már azt is 
megírtam, mikor profiból újra amatőr lett. 

Nevetett. Érdekesen tudott nevetni. A külö-
nösen hosszú emberek mindig különösen tudnak 
nevetni. Aznap este a noordwijki kaszinóban 
újra meggyőződhettem arról, hogy Big Bili ele-
mében van, ha szerepet cserélhet. Mióta a fran-
ciák elragadták tőle a tennisz-hegemóniát, az-
óta a tenniszpálya Tildennek csak egy színpad 
volt. De ezen az este, a noordwijki kaszinóban 
igazi színpadon is láthattam a mestert. A hires 
matadorok rögtönzött előadást rendeztek. Szmo-

kingban, rivaldafénynél, -zenekíséret mellett. 
A Tildén száma volt a legjobb. Nagyszerű vic-
ceket adott elő, vászon és vetítőgép nélkül is 
bemutatta a tenniszről készített lassított filmet, 
azután utánozta riválisait. Különösen a fran-
ciákat. Ezt a komikus, hórihorgas figurát az 
előkelő közönség igen élvezte. És zúgott a taps 
Tildén felé. 

— Ha leteszi a rakettot, meg fog élni, mint 
kabarészinész, — mondotta a szomszédom. 

Tildén azonban, mint a jó színészekhez illik, 
megint meglepetést csinált. Nem tette le a ra-
kettot, nem is maradt meg amatőrnek, profivá 
lett, úgy látszik tehát, hogy beváltja azt, amit 
a nyáron mondott és mint amatőrt nem láthat-
juk öt többet a kontinensi pályán. Bár a nyár 
és Wimbledon még messze van, addig az ame-
rikai lawntennisz-szövetség vissza is amatörő-
sítheti a yenkivilág Big Bilijét. 

Reám nagy hatást keltett Tildén mindig, 
mint újságíró is. Tenniszről írott könyvei, cik-
kei rendkívül értelmesek, tömörek voltak, szer-
zőjük nagy írói rutinjáról tanúskodtak. Több, 
mint húsz éve, hogy Tildén aktiv újságíró. Ö 
ezt nem szívesen hangoztatta, mert mint nagy 
amerikai napilapok tenniisz-szakírója, sokszor 
olyan tenniszeseményekkel is kellett foglal-
koznia, melyek éppen az ő szereplése és verseny-
zése körül játszódtak le. Már pedig az amerikai 
szabályok szerint amatőr-versenyjátékos azok-
ról a versenyekről, melyekben maga is részt-
vesz, még a saját lapjába sem írhat riportot. 
Tildén t ez a szabály munkájában ugyan nem 
zavarta. Pompás szerződései voltak az ame-
rikai lapokkal, sőt londoni agentáák is örömmel 
vettek át tőle cikk-szériákat. 

Ahol Tildén részvételével egy nagy verseny 
volt, ott a postahivatalban napjában kétszer is 
találkozni lehetett Big Billel. Gondosan írta 
két-háromszázsza.vas sürgönyeit. Nagyszerű 
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kritikus volt, hisz a tenniszjáték technikáját ná-
lánál alaposabban ma sem igen érti senki sem. 
És a krónikás hűségéivel írta Tildén a maga 
referádáit. Ha később az amerikai lapokban ol-
vashatta. az eml>er Tildén európai riportjait, men-
tes volt ez az írás minden személyi momentum-
tól, telve volt jóakarattal, toldozgatta-foltoz-
gatta egyesek tennisz-11 imínuszát, ha valahol 
csorba esett ezen a nimbuszon. Még a franciák-
kal szemben is udvarias volt. Tildén írásaiban 
annak a sok rosszmájú mókának, viccnek, amit 
az amerikai sajtó olyan előszeretettel közölge-
tett a Cochet—Borotra—Lacoste—Brugnon 
francia quartetfcről, — nyoma sem volt. 

— Innét mindent látok. — mondta Tildén 
nekem és ekkor is esak a jó riporter beszélt be-
lőle, mikor Noordivijkben azt kérdeztem tőle, 
hogy miért mászik fel olyan előszeretettel 
Xoordwijk váras egyetlen kőfalára, melyet vé-
letlenségből éppen a versenypálya mellett húz-
tak a magasba. 

Most olvasom, hogy Tildén, a profi Tildén 
sikerrel kezdte meg amerikai körútját s állító-
lag már európai tournéja is fixirozva lett. Oh, 
be sok reményt fűzött egy ilyen körúthoz Su-
zanne LengU'n kisasszony is! És mi lett a vér-
mes reményekből! Pedig a Lenglen-oseXádban 
ugyancsak megrághatták, megfontolhatták ezt 
a profiskodást. A Lenglen-pape ellene volt, a 

TUNGSRAM 

Lenglen-mama mellette és Suzanne sokáig nem 
is adott választ Harrison úrnak, a mr. Pyle-
cirkusz főrendezőjének. És mikor aláírták a 
Pyle-szerződést, mely 12.000 angol fontot és a 
versenyek nettó bevételeinek 50 százalékát biz 
to6Ította Suzanne részére, milyen hangos dob-
szóval indult meg Lenglen kisasszony amerikai 
profikörútja! Az első állomáson. Havannában, 
Fronton városkában, a boldog, havannázó ku-
baiak mámorosan ünnepelték Suzannét, miután 
0:1. 6:0-ra megverte Borowne Máriát. Egy 
másik profi kisasszonyt. De mert Lenglennel 
egyenlő tudású női profi nem akadt, megbukott 
ez a turné. A yenki-rajongók — bármennyire 
is érdeklődtek Suzanne iráni, nem voltak haj-
landók dobálni a dollárokat csak azért, hogy 
végignézhessék, mint püföli ti:0, 6:l-re Leng-
len kisasszony Borowne kisasszonyt. „The 
tralks-over vau Suzanne"' — írták az amerikai 
és a kaliforniai lapok — ós az izgalommentes 

e.rhibitionra nem ment a közönség. 
Hotcard Kinsey, Vincén! Richards után 

kétségtelenül TUden az a játékos, aki az amatőr 
nagyklasszisból profivá lett. Kari Kozeluh. 
aki 1930-ban megnyerte a profi-világbajnoksá-
got, szinte ellenfelek nélkül jutott e tennisz-
méltósághoz. Ugyanis a Iwteges Najuch, Bürke 
és e kettőnél iis gyengébb Plaa állottak csak ki 
annak idején Kozeluh ellen. Egy Tildén—Ko-
zeluh - mérkőzés nem jelenthet Amerikában kü-
lönösebb attrakciót. Kozeluh volt 1930-ban az 
amerikai Davis-esapat trénere, Tildén és Ko 
zeluh tehát nagyon is jól ismerik már egymás 
játékát, úgy. hogy ha most a dollárokért kiálló-
nak a porondra, csak erötletett s előre megbe-
szélt izgalmakban gyönyörködhetne a közönség. 
Különben iis Tildén jobb Kozeluhnál. A nyáron 
a ..Le Journal" megírta, hogy tréning közben, 
valahányszor egy-egy nagyobb fogadás feküdt 
az asztalon, mindig Tildén lett a győztes Köze-
luhhal szemben. Persze, ezek a meccsek még iz-
galmasak voltak, de — zárt falak között, mert 
az amatör Tildén nyilvánosan nem állhatott ki 
a profi Kozeluh ellen. 

E fejtegetések befejezéséül most már csak 
azt a kérdést szeretném még felvetni, hogy váj-
jon hol fog tehát Big Bili végleg megállapodni? 
Ott marad-e a fehér labda világában, mint 
profi és tréner? Vagy leteszi-e végleg a raket-
tot? S akkor is hová tér? Szíve-vágya teljesülni 
fog-e és várhat-e még rá kariér a színpadon? 
Avagy vissza megy-e oda, ahonnét elindult, az 
ujságíróasztal mellé? 

Ezekre a kérdésekre csak az idő adhat vá-
laszt. Öt-tíz év múlva majd elválik, hogy mi 
lett az egykor világhíres tenniszmatadorból. 
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A Sporting Club cfe Paris 

A párisi S. C. P. szokásos karácsonyi serleg 

versenye, amely a fedett pálya bajnokság után 

a legfontosabb trophea, az idén nem érte el a 

tavalyi nívót. A verseny borzasztóan elhúzódott, 

majdnem két hétig tartott a lebonyolítása, bár 

az egyszerűség kedvéért a férfi egyes több mint 

200 nevezőjét 16 tabellába osztották, mig a női 

egyes 8 tabellát tett szükségessé. A belföldet 

Borotrával az élén, Cochet Brugnon és Boussus 

kivételével, az egész francia versenygárda kép-

viselte, mig a külföldet Miss Noel és Malcolm 

Young (Anglia) Gaslini és de Martini (Olasz-

ország) és Maier a spanyol erőlista első helye-

zettje képviselték. Furcsán hatott, de a külföld 

férfi játékosai már az első fordulóban kiestek. 

Combemale—Martino 9:7, 6:3, Desloges—Gas-

lini 6:3, 6:3, Berthet—Maier 6:8, 6:4, 9:7 és 

Georges—M. Young 6:1, 6:3, amelynek magya-

rázata a kevés training, szokatlanul gyors par-

kett pálya és Gaslini karsérülése, amely utazása 

közben érte. A fiatal francia ,,reménység" Gold-

schmidt hasonló baleset áldozata volt, amennyi-

ben még a verseny előtt a trainingben jobb csuk-

lója kirándult és a versenyzéstől vissza is lépett. 

Borotra abszolúte formán kívül játszott és a 

verseny előtti trainingje alatt a harmadik fran-

cia trainer (Colliard) könnyen verte meg kétszer 

is. A Lesueur elleni győzelmét is inkább 

egy birói tévedésnek köszönhette, mert Lesueur 

az első szettet 6:3-ra nyerte, Borotra a másodi-

kat 6:1 arányban, de a harmadik szettben a fia-

tal óriás, a bizonytalan játékot produkáló Bo-

rotra ellen már 4:1 és 30:0 ellen vezet, amikor 

két egymásutáni súlyos bírói tévedés 30:30-ra 

állítja a játékot. Az addig nyugodt és fölényes 

Lesueur idegei ezt nem viselték el és ettől a 

perctől kezdve túl reszkirozottan játszott. Habo-

zását a rutinirozott Borotra ügyeseu kihasználja 

és sok szerencsével öt gémet csinál egyfolytában 

és az eredmény 4:1-ről 6:4 lett Borotra javára. 

Lesueur egyike a legjogosabb francia csillagok-

nak. Fiatal kora dacára (19 éves) szenzációs 

eredményei vannak és hogy milyen formában 

van, azt megmutatta, amikor Miss Noel társasá-

gában, gyönyörű játékkal megnyerte a vegyes-

páros versenyt, nem kisebb nagyságok ellen, mint 

Mlle Barbier—Glasser és Mlle Adamoff—Maier. 

A másik i f jú francia reménység, Merlin, ver-

senyről-versenyre óriási módon halad. Ö az 

egyetlen francia játékos, aki valaha is Cochet 

nyomába is léphet és a jövő Davis-Cup verse-

nyekben döntő szerepe lesz. Nem idősebb, mint 

Lesueur, de a fizikuma sokkal jobb. Mozgásban, 

alakban csakis Cochethez hasonlítható, ütütech-

nikáját is Coehettől tanulta el. A sorsolás igen 

kedvezőtlenül alakult számára, mert a kiválasz-

kdiirácsoirnyii kupa oerse/raye 

tott 16 játékos között volt ugyan, de nem kisebb 

ellenfelei voltak, mint Renault 6:2, 8:10, 6:3, 

Feret 2:6, 6:4, 6:0, Landry 6:4, 9:7 és Georges 

0:6, 7:5, 7:5. Ez kétségtelenül erős handicap volt 

számára és a döntőben de Buzelet ellen, már nem 

tudta kijátszani a formáját és három szettben 

deferált de Buzelet tudása előtt. Merlin játéka 

még nem egyenletes, nem kiforrott stílusú és 

egy-egy szettet elveszt gyakran, hogy aztán biz-

tosan győzzön. Túl fiatal ahhoz, hogy ilyen erő-

próbák után a döntőben fokozni tudná az álló-

képességét. Buzeletnek sokkal jobban kedvezett a 

szerencse, neki „csak" Borotra jutott elleufelül, 

aki közepes játékot tudott csak produkálni és 

Buzelet nagyon szép támadó játékkal 6:2, 6:4-re 

legyőzte a kétségbeesetten védekező Borotrát. 

Első tehát de Buzelet, második Merlin és harma-

dikok Georges és Borotra. Merlin tavaly a TCP. 

versenyén szintén második lett, akkor Borotrától 

kapott ki gyenge ellentállás után. 

A női egyes 8 táblán indult és külföldről 

csak Miss Noel jelentkezett, akit nagy meglepe-

tésre a nagy állóképességű Mme Menier vert 

meg könnyen 6:3, 6:0-ra. Feltűnő eredményt ért 

el még Mlle Goldschmidt, aki Mme de Besnaraist 

verte ki 6:4, 3:6, 6:2 arányban. Az elődöntőbe 

Mlle Barbier—Mme Vaussard 6:4, 6:4 jutott, 

valamint Mlle Neufeld—Goldschmidt 6:1, 6:2. 

Végül a döntőt Mlle Barbier 3:6, 6:2, 6:2 arány-

ban nyerte. 

A férfi páros mezőnye elég szürke volt a 

döntőben a favorit Borotra—Glasser pár 6:3, 

6:1, 6:4 verte meg a Feret—Gentien párt. 

A vegyes páros versenyt nagy meglepetésre a 

hibátlanul játszó Miss Noel—Lesueur pár nyerte 

az erős játékerőt képviselő Mlle Adamoff—Maier 

pár ellen 6:4, 2:6, 8:6 arányban. 

A kiválasztott 16 férfi játékos a következők 

voltak: Landry, Maier, Rodel, Buzelet, Feret, 

Georges, Lesueur, Merlin, Glasser, Mart in— 

Leguay, Martino, Gaslini, Young, Goldschmidt 

és Prenn. Utóbbi azonban nem jött el a ver-

senyre. A táblák győztesei voltak: Joba, Ber-

thiet, Macedo, Augustin, Douillet, Leven, Vieil-

lard, Sigurier, Terrier, Roche, Thomasson és 

Renault. 

Érdekesebb eredmények a férfi egyesben: 

Terrier—Leguay 6:3, 1:6, 6:4, Lesueur—Roche 

6:3, 15:17, 6:3, Maier—Joba 3:6, 6:4, 6:2, Geor-

ges—Macedo 6:4, 6:4, Buzelet—Sigurier 4:6, 

6:1, 9:7, Landry—Combemale 6:3, 7:5, Lesueur 

—Desloges 7:5, 6:3, Georges—Berthiet 7:5, 6:2, 

Buzelet—Vieillard 5:7, 7:5, 6:2, Buzelet—Ter-

rier 7:5, 6:4, Borotra—Glasser 4:6, 6:3, 6:4. 

Férfi párosban: Lesueur, Georges—Landry, 
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Maier 2:6, 6:3, 6:3, Feret, Gentien—Rodel, Ber-

nard 6:4, 6:4, Borotra, Glasser—Lesueur, Geor-

ges 9:7, 6:2, Feret, Gentien—Boussus, Buzelet 

7:5, 2:6, 6:3. 

Női egyes: Goldschmidt—Haran 6:1, 6:3, 

Menier—Riquet. 6:3, 6:4, Barbier—V. Gallay 

5:7, 6:3, 6:2, Neufeld—Cáron 6:3, 6:0, Neufeld 

—Menier 6:2, 6:4, Barbier—Gull ier 7:9, 7:5, 6:4 

nagy meglepetés. 

Vegyes páros: Noel, Lesueur—Barbier, Glas-

ser 9:7, 6:3, Barbier, Glasser—Claude Anet, Fe-

ret 6:2, 8:6. 

Nő i páros: Haran , Roche—Neufeld, Barbier 

6:4, 9:7 a verseny legnagyobb meglepetése, Cá-

ron, Gal lay—Haran, Roche 6:3, 5:7, 6:4. Győz-

tes lett a J . Gal lay—Gul l ier pár, amely a döntő-

ben 6:4, 7:5-re veri a V. Gallay—Charnelet párt. 

A verseny alatt tisztázódott a „f iatalok" kér-

dése és a már 2 éve „beérkezett' de Buzelet mel-

lett Merlin a legnagyobb francia Ígéret. K i t űnő 

szervisze van, jól helyezkedik, dreivja tiszta 

bomba-erős és a back-handje kifogástalan. Fő-

képen hosszú saroklabdákkal operál, kimondott 

támadó-játékos. Fiz ikuma erősödésével világ-

nagyság lesz belőle. Lábmunkája elsőrangú. Le-

sueur bár egykorú Merlinnel, jóval gyengébb 

f iz ikuma van és meg kell erősödnie, hogy félel-

metes ellenfél legyen. Ütéstechnikája még jobb, 

mint Merliné, játéka variáltabb, kitűnően chop-

pol, rövid-hosszú labdákat ad, főereje a back-

handje, amely vagy erős, lapos, vagy szenzáció-

san eross-labda, melyet fogni lehetetlen. Borotra 

hiába próbált ellene minden trükköt, nem birt 

vele, amíg a birói tévedés ki nem hozta a fleg-

májából Leuseurt, aki kiadta a vezetést a kezéből. 

Borotra két hónapja fáj lal ja a jobb alkarját 

és nagyon kérdéses eredményeket fog elérni 

Amerikában, ahová Brugnon és Boussus társasá-

gában mennek ki, a fedett bajnokságokra. Bous-

sus ezen a versenyen csakis a páros versenyben 

indult, nincsen kellő formában. 

„Párisi tudósítónktól.. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllllll HIHIHI IIIIIIIIIH II IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII 

A Magyar Országos Lawn-Tennisz Szövetség által 1931. évi március hó 4-én és a 
következő napokon a Városligeti Iparcsarnok mögötti új kiállítási csarnokban épített 

f e d e t t t e n n i s z p á l y á n tartandó 

IX. nemzetközi tenniszverseny kiírása és leltételei: 
1. Férfi-egyes verseny, Magyarország fedett-

pálya bajnoki címért 1931. évre. Tisztelet-díj az 

elsőnek; tizenkét nevezés esetén a másodiknak, 

tizenhat nevezés esetén mindkét harmadiknak 

plakett, esetleg tisztelet-díj. 

2. Női-egyes verseny, Magyarország fedett-

pálya bajnoki címért 1931. évre. Díjazás, mint 

az i . számú versenyben. 

3. Férfi-páros verseny, Magyarország fedett-

pálya férfi-páros bajnoki címért 1931. évre. Dí-

jazás, mint az 1. számú versenyben. 

4. Vegyes-páros verseny, Magyarország fe-

dettpálya vegyes-páros bajnoki címért 1931. 

évre. Díjazás, mint az 1. számú versenyben. 

5. Férfi-egyes verseny, a M. O. L. Sz. igazolt 

versenyjátékosai részére, az I . és I I . csoport já-

tékosai kizárásával. 

Feltételek: A versenyek 1931 március 4-én 

d. u. 4 órakor kezdődnek, minden amatőr já-

tékos részére nyitva vannak és a Téli Tennisz 

Társaság fedettpályáin nappali és villanyvilá-

gítás mellett tartatnak meg. 

A mérkőzések három játszmára, a férfi-egyes 

és férfi-páros versenyek döntői öt játszmára 

mennek. 

Játékidő naponta 4—11-ig. 

A versenyek a M. O. L. Sz. szabályai szerint 

rendeztetnek. 

Nevezési zárlat 1931 március 1-én este 7 óra. 

Az egyes versenyek legalább 12—Í2, a páros 

versenyek legalább 8—8 pár nevezés esetén tar-

tatnak meg. 

Nevezési dí j személyenként és számonként 

6 pengő. 

A versenyzők Dunlop-féle Stitchless labdá-

kat fognak használni. 

Nevezések Kertész János főtitkár címére 

(IV. , Váei-u. 9.) intézendők. A nevezésnek tar-

talmaznia kell: a nevező vezeték és keresztnevét, 

polgári állását, a versenyszámot, amelyre ne-

vez az egylet nevét, ha valamelyiknek tagja. 

Nevezések indokolás nélkül visszautasít-

hatok. 

A verseny idő- és sorrendi beosztását a ver-

senybizottság végzi. 

Budapest, 1931 január 15. 

Magyar Országos Lawn-Tennisz Szövetség 

RAKOVSZKY ISTVÁN s. k. 
ügvv. elnök. 

nllllllllllllllllillllllilllllllllllllllllllllllllM 
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Borotra Berlinben 

A karácsonyi ünnepek előtti nagyszabású 

fedettpálya megnyitást most január 10-én és 

11-én egy Borotra vendégszereplés követett. 

A francia bajnok neve elég volt ahhoz, hogy 

az óriási tenniszcsarnokot megtöltse. Berlin 

tenniszközönsége még egyszer sem volt abban 

a kellemes helyzetben, hogy a „repülő baszk" 

játékában gyönyörködjön. Mindenki csak őt 

akarta látni, holott kísérői: Brugnon, Boussus, 

Gentien és Glasser szintén hírneves játékosok, 

mégis csak a műsor kitöltésére szolgáltak. 

Borotra vendégszereplését egy klubközi 

mérkőzés keretében bonyolította le, melyet a 

párisi International Club de Francé játszott a 

Hallen Tennis Club Berlin ellen. 

Az erős francia csapat ellen a berliniek, 

Prennel az élen, a következő csapatot állítot-

ták: Dr. Kleinschrott, Zander, v. Cramm, Kuhl-

mann, Hartz, Eichner és Schwenker. A francia 

csapat győzött 11:2 arányban. Hogy milyen 

erős volt a párisi team, mutatja, hogy a kilenc 

mérkőzésből, melyben Borotra nem vett részt 

(az ő mérkőzéseit mind megnyerte) csak ket-

tőt tudtak a berliniek megnyerni. 

A mérkőzések hőse természetesen Borotra 

volt, aki játékával, mely különösen fedettpályán 

érvényesül legjobban, a közönség teljes tetszé-

sét érdemelte ki. Hálójátékával brillírozott és 

Ütője mint egy mágnes a labdát magához von-

zotta. Első mérkőzésében Zander ellen csak 

három gémet adott le, egyet az első és kettőt a 

második szettben. Brugnonnal az oldalán pedig 

a legjobb berlini pár ellen (Kleinschrott— 

Prenn) mintaszerű párosjátékot mutatott be, 

amelyben bebizonyította azt, hogy a német pá-

rosjáték nivója még messze van a francia 

páros nivójától. 

Legszebb játékát Borotra a Prenn elleni 

mérkőzésben mutatta. A francia bajnok nagy 

kedvvel kezdte a mérkőzést. Teljesen elemében 

volt. A pálya szinte kicsi volt az ö akrobata-

szerű mutatványainak. Mindenütt ott volt, 

Prenn nem tudott olyan helyre plaszirozni, ahol 

nem lett volna. Már 5:0 volt a francia javára, 

amikor csak nagy erőfeszítés árán menekedett 

meg Prenn egy 6:0-ás eredménytől. 

A második szettben Borotra kissé pihent, 

abbahagyta az állandó támadó játékot. Prenn, 

aki tudatában volt, hogy győzelmi esélye nincs, 

de az eredményt szépíteni igyekezett, felhasz-

nálta a pillanatot és támadásba ment át. Ennek 

meg is volt az eredménye, amennyiben a kö-

zönség tapsorkánja között a második szettet 

6:4-re nyerte. 

Ez a játék azonban annyira kimerítette, 

hogy a harmadik szettben a támadó Borotra 

ellen ismét csak egy gémet tudott megnyerni. 
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Borotra utolsó játéka egy páros volt, melyet 

ismét Brugnonnal játszott Eichner—Zander 

pár ellen. Ebben a mérkőzésben a német ifjak 

igen jól megállották helyüket, igaz ugyan, hogy 

Borotra, az egyestől kissé fáradtan, nem teljes 

erővel játszott. 

A két német győzelmet Prenn és a fiatal v. 

Cramm szerezte meg. A német bajnok Boussus-t 

győzte le, aki meghűlésétől kissé lázasan állott 

fel a mérkőzéshez, míg v. Cramm-nak sikerült 

Gentien-t megverni. 

Részletes eredmények: 

Első nap: Glasser és Gentien—Hartz és 
Schwenker 8:6, 6:2; Boussus—Prenn 3:6, 

4:6; Borotra—Zander 6:1, 6:2; Borotra és 

Brugnon—Kleinschrott és Prenn 6:2, 6:1. 

Második nap: Gentien—v. Cramm 6:4, 2:6, 
4:6; Boussus és Glasser—Eichner és Zander 

7:5, 4:6, 6:3; Brugnon—Schwenker 6:4, 6:0; 

Glasser—Hartz 6:0, 6:3; Brugnon—Kuhl-

mann 6:4, 6:0; Boussus—Zander 6:4, 6:3; 

Borotra—Prenn 6:1, 4:6, 6:1; Borotra és Brug-

non—Eichner és Zander 7:5, 6:2; Gentien és 

Glasser—Prenn és Kleinschrott 6:2, 7:5. 

A csáp&íbajiniokségokirói 

Friss szellem, nagy munkakedv, fáradtságot 

nem ismerő férfiak állnak most a szövetségünk 

élén, úgy, hogy a magyar tennisz sport fejlődésé-

nek gyorsabb tempója fog bekövetkezni. A sok 

terv és gondolat közül egyike ez elsőknek, ami 

testet öltött, a csapatbajnokság. Ez a tervezet 

nagyszabású és következményeiben áldást hozó 

lesz a tennisz sportra. Megalkotóit dicséret illeti 

s hogy mégis néhány, talán hibás elgondolásra 

most itt rámutatunk, semmiesetre se akar gán-

csoskodás lenni, hanem célunk az esetleges ja-

vítás. 

A csapatbajnokság mostani rendszere, mint 

azt ai tervezet is kifejti, átmeneti alkotás, amely 

az idők folyamán a változott viszonyok következ-

tében változást fog szenvedni. A tervezet szerint 

kiirt csapatbajnokság elsőosztályú része az, ami 

szerintünk nem felel meg egy csapatbajnokság 

intenciójának. Csapatbajnokság a legjobb csapa-

tok részére mindenütt a világon azt jelenti, hogy 

ezért a már első osztályú egyesületek indíthat-

nak csapatokat a tetszésük szerint s természete-

sen mindenki a legjobb csapatával igyekszik el-

érni a végcélt, a győzelmet. A tervezet szerinti 

bajnokságnak azonban legalább is látszólag nem 

az a célja. I t t a burkolt cél az, hogy minden 

elsőosztályú játékos játsszon egymás ellen, sőt 

lehetőleg többször is és igy a csapatbajnokság 

rangsor-mérkőzéssé devalválódik. A mostani ki-

írás alapján minden egyesület annyi csapatot 

kénytelen indítani, ahány elsőosztályú játékosa 

van, sőt még ennél is többet, mert a töredék já-

tékosához alsóbb csoportokból kell játékost adni, 

hogy az is elinduljon ezen a csapatra esélytelen 

mérkőzésen, csak azért, hogy X-el vagy Y-nal 

összekerüljön. Hogy példával világosítsam meg 

az elmondottakat, nézzük a legnagyobb klubunk 

a MAC helyzetét. A MAC kell, hogy indítson 

négy csapatot. Három csapatba jut három első-

osztályú játékos, mig a negyedikbe marad Wei-

ner Béla vagy Zichy Imre, kikhez majd két 

rosszabb másodosztályú játékos fog társulni, mert 

a jókat a másodosztályú bajnokság foglalja le s 

igy vájjon egy ilyen csapatnak mi keresni valója 

van egy elsőosztályú bajnokságban. Ugy-e semmi ? 

Cél itt sokkal inkább a rangsor mérkőzés, mint a 

csapatbajnokság. Vagy a Lawn Tennisz Club 

kénytelen csapatot indítani, pedig csak egy já-

tékosa van gróf Révay József s rajta kívül, ha 

második osztályú csapatot is indít a klub, akkor 

legföljebb negyedrangú játékosok társulhatnak 

egy csapattá. A jelenlegi körülmények között a 

MAC három olyan csapatot indíthat, hogy mind 

a három első helyet elfoglalhatja. Szóval Ma-

gyarország csapatbajnoka a MAC első csapata 

második a MAC második csapata, s harmadik a 

MAC harmadik csapata lehet, ami mindenféle 

csapatbajnokság gondolatának csak a karrika-

turája. A jövőben hagyjuk el a rangsor mérkőzé-

seket, vagy ha a szövetség ezek szükségességét 

még mindig fontosnak látja, akkor rendezzen 

rangsor mérkőzéseket, de ne csináljon csapatbaj-

nokságokat, azért, mert nem akar külön rangsor 

mérkőzést játszani. Szerintünk a rangsor mérkő-

zések nem szükségesek, mert nem igazi sport-

ember az, aki azért sportol vagy versenyez, hogy 

a rangsorban hányadik lesz és esetleges rossz he-

lyezése ellenségeskedést szül benne, vagy a rang-

sor-csinálók ellen, vagy az esetleg érdemtelenül 

elébe helyezett ellen. Igazi sportembernek mind-

egynek kell lennie, hogy ötödik-e vagy hetedik-e, 

majdnem egyforma tudású játékosok között. A 

csapatbajnokságon is össze-vissza fogják verni 

egymást a játékosok s ezek után sem lehet majd 

borotvaéles határt vonni, hogy vájjon Leiner-e a 

jobb, vagy Jacobi stb. stb. S ez nem is célja a 

magyar tenniszsportnak, hogy ezek megállapítá-

sáért ilyen nagy szervezetet mozgasson meg. Ne-

künk ú j tehetségek kibányászása a fontos s eze-

ket az ifjak és az alsóbb osztályok mérkőzésein 

fogjuk megtalálni. A német szövetség idei pro-

grammja csak az új tehetségek felkutatása, mert 



TENNISZ ÉS GOLF 29 

szerintük, és igen helyesen, még a legjobb játéko-

suk, Prenn sem az, aki a német tenniszt a világ 

elsői közé emelheti. Játszanak, versenyezzenek a 

mostani versenyzők, mondják, de a mi főcélunk 

nem az ő versenyzésük. M i pedig az ú j szellem 

első évében a legnagyobb súlyt helyezzük a 

tübbé-kevésbbé már nem fejlődőképes első klasz-

szisunk versenyeztetésére. Legyen igy az első év-

ben, de a jövőben térjünk át más rendszerre s ne 

kényszeritsük azokat versenyzésre, akik verse-

nyezhetnek úgyis annyit, amennyit akarnak, s 

akiknek versenyzése dicséretreméltó, de iá. ma-

gyar tennisz jövője szempontjából nem mérvadó. 

Legyen a csapatbajnokság csakugyan egyes 

klubok legjobb csapatának a csatája s ez a csa-

pat ne három tagú legyen, mert hisz az európai 

tenn;szsport általános hibája az egyes, kettős, 

vagy hármas rendszer, vagyis az, hogy egy, két, 

vagy legfeljebb három emberrel áll vagy bukik 

egy-egy ország tennisz-poziciója a nemzetek nem-

zetközi csatáiban. Ötös csapatok legyenek a jö-

vőben, hogy több embert foglalkoztasson az a 

csapat, amelyik el akarja érni az elsőséget. 

A mostani rendszer annyiban sem lehet helyt-

álló a jövőre nézve, mert a tenniszsport fejlődé-

sének nem az a módja, hogy mindig ugyanazok 

játszanak egymás ellen. I t t pedig előfordulhat, 

hogy klubtársak kétszer egymás ellen kerülhet-

nek a csapatbajnokságok során. Nagyszerűen is 

játszanak egymás ellen, de egy Sada vagy Ned-

balek ellen már nem tudnak helytállani, mert 

nem szokták meg azok stílusát. A tenniszsportban 

nem jó megszokni mindig egyforma ütések ellen 

játszani, mert akkor elveszti a versenyző az egyik 

legfontosabb tulajdonságot, a gyors alkalmaz-

kodó képességet minden stílushoz. A csapatbaj-

nokság mai rendszere el fogja vonni a verseny-

zőket egyes versenyektől, hol esetleg többet ta-

nulhattak volna, csak azért, hogy az egymás stí-

lusát úgyis agyonszokott játékosok ellen a csa-

patbajnokság keretében álljanak ki. 

Cikkünk, mint már az a bevezetésben is meg-

írtuk, nem akar támadás lenni a csapatbajnok-

ság mai rendszere ellen, célunk a jövő s azt 

hisszük, hogy az első év tapasztalatai alapján a 

bajnokság ilyetén tervezői is át fognak térni az 

elsőosztályú csapatbajnokság olyan ,rendszerére, 

ami csak egy csapat indulását engedi meg egy-

egy egyesület részéről. 

„Kapitány." 

C JP/ES T 
Letettem cigarettámat és füstje a hamutálból 

>záll felfelé kékesen és bátran a magasba. Váj jon 

múló életünkben mikor fog a magyar tennisz 

örömtüzének füstje oly felfelétörően gomolyogni? 

De hát csak kezdjük el. Hogy is volt csak í 

Szövetségi training van, sőt a második 

ma délután az oly előzékeny újpesti egyesület el-

nökségének jóvoltából n Tungsram-csarnokban. 

Telefonon felhívom szeretett szövetségi kapitá-

nyunkat Kehrl ing Bélát. 

— Hal ló ! — és örömmel állapítom meg, hogy 

Puci bá' bajnokunk van a készüléknél. — Méltóz-

tattok menni a trainingre? 

— Igen, ötkor. 

— Szeretnék kimenni, szétnézni a szövetségi 

keret tagjai között. 

— Gyere ide ötre, s majd megbeszéljük. 

— Köszönöm. 

Ivissé előbb érkezem ötnél. Bajnokunk család-

jának legifjabbik tagja Tamás úrfi , két és ne-

gyed éves, a Jézuskától kapott pompás tricikl in 

járja a lakást. Tökéletes úrvezető. Csenget, ha 

emberek mászkálnak képzeletbeli út jain. Rette-

netes, hogy mennyi baj van ezekkel a gyalog-

járókkal ! Előre, hátra, neki mindegy. Szeretettel 

üdvözlöm. A viszonzás nem marad el. Máris ott 

tartunk, hogy megtisztel azzal, miszerint tolha-

tom a triciklit, majd ő irányítja. Elvégre igy ké-

nyelmesebb. 

Sajnos, Péteri dr. autójának kürtje elszólii 

a pazar szórakozástól. 

Szaladok le, érdeklődni, van-e számomra hely? 

Az igazgató úr Kirehmayr Ká lmánna l a kocsi-

ban várakoznak. Üdvözlések után köszönettel tu-

dom meg, hogy van hely számomra az autóban. 

— A Puein kívül még csak Takáts jön! — 

volt a válasz érdeklődésemre. 

Máris egy piros taxi farol mellénk, melyből 

másodbajnokunk száll ki. 

Kehrl ing is beszállt. Együtt vagyunk. Indulás. 

Arra a nem éppen greenwichi pontosságú meg-

állapítására Takátsnak, hogy most 7 és fél perc-

cel múl t öt óra. 

— Amennyivel az több! — felkiáltással star-

tolunk. Robogás. Tíz perc és Újpesten vagyunk-

Sajnos, nem áll módomban ezen rövid idő alatt 

is elhangzott pompás Takáts vicceket közzé tenni. 

Mondjuk, hogy elfelejtettem. Legjobb tőle sze-

mélyesen megkérdezni. így legalább a. cenzúra 

nem léphet közbe. 

Korcsolyáznak a csarnok és a gyárépület kö-

zötti szép nagy területen. Mintegy nyolc reflek-

tor vi lágít ja a pályát az épületről. 

— Hű , de nagy sürgés-forgás van itt a csar-

nokban! — állapítom meg. 

Később, mialatt az urak öltöznek, megtudom 

az okát: tánciskola van a földszinten. Pompás. 

Mire nem terjeszkedik ki az igazi szociális gon-
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dolkozású Egyesült Izzó-nak a figyelme. A kí-

váncsiságtól hajtva leszaladok táncot nézni. Re-

mek. Mintegy kétszáz ember egy kissé köpcas 

termetű úr vezetésével tanulja a táncot és nem 

zongorára, hanem jazz-bandre. 

Fent a hölgyek már végeztek a traininggel. 

Soraikban látom Brandenburgnét, Bokornét, 

Demkó Esztert, Ritschernét, Tihanyinét, Wiener-

nét és az ezer éve nem látott dr. Oberschall 

Magdát. 

— Bokorné nagyságos asszony, mennek a Ri-

viérára? — kezdem a társalgást. — Miután 

megtudom, hogy mindnyájan igen kellemesen ér-

zik magukat e tündérpalotában. 

Izsák János az UTE. trénere 

— Igen, feltétlenül, — válaszol a MAC 

erőssége. 

Wienerné őnagyságához fordulok. 

— Hogy vannak egyébként a hölgyek? Mi 

újság van az FTC-ében, hogy sikerülnek a teák? 

— Oh, köszönöm, jól. Nagyon kedvesek. 

És egy utolsót harap szalámis zsömléjéből. 

— Nem kaptam meg az utolsó Tennisz és 

Golfot! 

— Gyerekek gyertek már, majdnem hat óra 

és már kettő óta itt vagyunk, — hallatszik 

Brandenburgné hangja. 

— Megyünk! — szól Tihanyiné és mikor meg-

lát, rám támad kedvesen. 

— Nem Filát-zal játszottam én Földváron, — 

miket ír maga, hanem a Csillával. Rektifikálja a 

következő számban. 

Vállt ig erősítgetem, hogy tévedhettem. 

— Hiszen asszonyom, maga oly fáradt volt a 

bridge verseny utáni délután. Emlékszik, panasz-

kodott, sőt még széket is hozott a készülékhez, 

vallomása szerint. Talán ön . . . 

— Es különben is legyen szíves, adja vissza — 

duzzog tovább — Tildén, Aussem fényképemet. 

Még csak le sem közölték, hogy az én felvételem. 

Hiúság, asszony a neved, — akartam közbe-

vetni. — Nem szóltam, csak hallgattam a szidást. 

Mit csináljak, elvégre előfizető. Még hozzá 

olyan kedves előfizetőnk, fizet is. M e r t . . . 

Ezen beszélgetés közben egy kis kör keletke-

zik. Aschner vezérigazgató úr záródik a körbe. 

Felajánlja a legközelebbi trainingek után a kor-

csolya pályát és a tánehelyiséget is a hölgyeknek, 

hogy kifizetődjék az újpesti kirándulás. A höl-

gyek lelkesen helyeselnek és a búcsúzás alatt a 

vezér egy fiatalembert állit meg. 

— Mutassa csak, mit visz ott? 

A f iú ijedt torpanással egy kölcsön-könyvet 

húz ki hónalja alól. 

— Lássuk csak. Mikszáth Kálmán összes 

művei — olvassa. — Lássa így kell kontrolálni. 

— fordul felém, — hogy ki mit olvas. 

Bent nagy puffogással trainiroz a négy jeles 

tenniszező. Kirchmayr Kálmán igen nehezen jön 

bele a játékba. Hallom Oberschall kesergő 

hangját: 

— Istenem, ennek az Imrének (Takáts) mek-

kora pocakja van! Sem a Jenőnek, sem a Puci-

nak nincs, csak ő neki. Közel két éve már, hogy 

nem beszéltem és nem láttam a klubtársakat. 

Olyan jó itt viszontlátni őket. 

— Magdi, oh, pardon! doktornő, kérem, ha 

szabad igy kifejezni magamat, ön nagyobbacska 

lett, — és közeledem feléje. 

— Ja j , hát maga is szekíroz ezzel? — vála-

szol, mialatt Péteri doktor ütőről lecsúszott és fel-

legekbe törő labdája erősen veszélyezteti a vilá-

gító-testeket. 

— Távol legyen tőlem. Ugy látszik nem mond-

hattam valót, mivel egy Kirchmayr-bomba süvít 

fejem mellett el. 

— Vájjon, ha az ember belép az UTE-ba, ak-

kor mindig játszhatik ezen a pompás pályán? — 

fordul az időközben jött Leiner Palihoz. 

— Nem, kezitcsókolom, legfeljebb délelőtt. 

Tornászok, birkózók használják ezt a termet raj-

tunk kívül. 

— Na, Magdi, maga szépen tartotta meg az 

igéretét. Egy szót sem irt a tennisz-paradicsom-

ból — folytattam. — Ott lenni Párisban, jelen-

léttel kitüntetni a Davis-Cup döntőket, a francia 

bajnokságot és nekünk egy sort sem írt. Legalább 

most mondjon valamit. 

— Hiszen annyi dolgom volt. — Pompás! — 

ez egy Kehrling-forhandnek szól. — fis annyi la-

pot kellett tudósítani. Há t mit mondjak magá-

nak? Indultam a francia bajnokságon és első for-

dulóra Alvarezzel kerültem össze. Kétszer 6:l-re 
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kaptam ki. Amire büszke vagyok, az, hogy auto-

grammot kértek tőlem is, miként a nagy Lilitől. 

Felek, hogy összetévesztettek, mivel egyforma 

volt a pulloveríink. 

— Hol játszott? — kérdeztem tovább, miköz-

ben Takáts Imre a harmadik nec reitet szerválja 

nagy derültség mellett. 

— Tcp-ben, vagyis a Tennis Club de Paris-

ban. Négy gyönyörű füves pálya van. És minden 

pálya kétszer kap naponta ú j labdát, de labda-

szedő nincs. 

— A térdsérülése, amit a hockeynél szerzett, 

teljesen meggyógyult? 

— Igen, teljesen. Elég borzasztó volt, egy 

évig nem játszani. Tudja, azt még elfelejtettem 

mondani, hogy mikor megmondtam Alvareznek, 

hogy magyar vagyok ós Pucinak honfitársa, 

összecsókolt. Ami nem valószínű, hogy mind ne-

kem szólt. 

— Nos, most már végleg Pesten marad? 

— Igen, — felel a mindig közvetlen, mosoly-

gós arcú dr. Oberschall Magda. 

A pályán befejeződik a játék. Uj párok. Fe-

lénk tartanak. Mindenki érdeklődik szeretettel a 

bölcsész doktornő hogyléte felől. 

Igy, beszélgetés közben is megállapítható volt, 

hogy Kehrling jó formában van és könnyedén 

mozog. Változó volt Takáts, akit csak nagy igye-

kezete nem szokott solisem cserben hagyni. Pé-

teri, miként ő maga is mondta, rosszul játszott. 

Kirchmayr a training közepén volt jó, miután 

megszokta a környezetet és még nem fárasztotta 

szemét a chamois színű fal. 

A kis Gabrovitz áll be negyediknek. Takáts 

pihen. Nagyszerűen tud játszani ez a f iú gyors 

pályán. I f j ú i fölösleges mozgásaiból sokat, elha-

gyott már. Csak a komolyságot jelentő labda-

figyelést nem szereti. No, majd idővel. 

A fél 7-től fél 8-igi turnusból egyedül ő van 

kint. A továbbiból is csak Silbersdorf jött ki. 

Messze van-e Újpest, vagy nincs ambició? Na-

gyobb a hölgyek lelkesedése az urakénál? Vagy, 

hogy most mód van reá remekbe szabott pályán 

gyakorolni, most már nem kell? Nem sértő ez a 

vendéglátók részére? Akkor, mikor Aschner ve-

zérigazgató úr kutya kötelességének tartja fo-

gadni vendégeit és mig vendégei szórakoznak, 

nem távozik. Ugy hiszem, nagyobb érdeklődést 

várhatnánk a szövetségi training-napokra. 

Már majdnem elkezdtem keseregni, mikor 

megpillantottam Tóth Edét, az exbajnokot. Nosza 

gyerünk csak egy kis beszélgetésre. 

— Szolgája, Ede bátyám, hogy méltóztatol 

lenni? Csak úgy látogatóban? — török reá Ma-

gyarország kétszeres bajnokára. — Nagyszerű, 

fiatalos külső és a beszélgetésünk során egy 

igazi magyar úriember megismerésével lettem 

gazdagabb. 

— Csak úgy lassan. Már úgy vágytam ten-

niszt látni, hát kiruccantam ide, — válaszol. 

— Mikor tehetném tiszteletemet, hogy elbe-

széljünk a mult emlékeiről? — érdeklődöm. 

— Nálam, ugyan, dehogy is — szerénysége 

utolérhetetlen. — Nincs nekem olyan sok em-

lékem. 

— Talán akkor, most itt egy kis purparlét? 

Mikor nyertél bajnokságot, mely évben, ki 

ellen? 

— 19114 és 1908-ban Siigner Pál ellen, — em-

lékezik vissza. — Schmidt Ödön, aki akkoriban 

került le Erdélybe, az tanított. 

Mellette ülve, határozottan fiatal benyomást 

Kehrling Tommy 

tesz az emberre. Vájjon miért hagyta ilyen fiata-

lon abba a versenyzést? Megkérdem. 

— A vállamban inszallagszakadást kaptam — 

és mutatja — és még most sem tudom egészen 

felemelni. A koromat, azt ne firtassuk. 

— Mégis mond el valami kedves emlékedet, 

bátyám? Melyik egyesületben játszottál? 

— A Magyar Lawn Tennisz-Club-bau — vá-

laszol — léptem be, mivel akkoriban ez az egye-

sület volt a hangadója a tennisznek. Ritchie és 

Walding angol bajnokok ellen kellett bemutatót 

játszani. Mondhatom, nehéz dolog volt az. 

Különösen Walding elleni játékommal szerettem 

volna elsülyedni. Az akkor még ismeretlen ame-

rikai szervizét képtelen voltam visszaütni. Gya-

lázatosan kiporolt. 1908-ban kint voltunk Lon-

donban az Olimpiászon. Ott a párosban a sze-

gény Zsigmondi Jenövei az első forduló után 

össze kerültünk Walding és partnerével. Nem vit-

tük sokra. Három szettben kikaptunk. 
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Beszélgetésünk sokszor megáll. Bajnokunk 

szeretettel figyeli a legnagyobb magyar teuni-

szezőt és partnereit. Megtapsolja a szép ütéseket. 

Elismerőleg nyilatkozik Gabrovitz képességeiről. 

— Nézd, ott áll az Aschner úr, ne hagyjuk 

egyedül, — szól. 

Pu f f . Vége. Kár , pedig már kezdett kiala-

kulni a téma, talán majd máskor, de itt megy 

Izsák mester, az újpestiek neves trainere. Meg-

áll ítom. 

— Izsák úr, volna egy kis szabad ideje most 

a Tennisz és Golf részére? — lecsapva áldoza-

tomra. 

— Kérem, parancsoljon, mivel szolgálhatok, 

— hangzik az igen udvarias válasz. 

— Nevét, korát kérném, ha szabad, ne hara-

gudjon, de enélkül nem kezdődhet el ez az 

interwiev. 

— Huszonnyolc éves vagyok és — kezdi el 

válaszadását a magyar mesterek harmadikja, 

kissé elfogódott, ami szerénységét még jobban 

visszatükrözi — János a keresztnevem. 

— Mióta tanít, hol kezdte, Újpesten hanyad 

éve tanít — dobom felszínre a kérdéseket. 

— A tenniszoktatást egyáltalán nem tűztem 

életcélomul, az adottsággal jött. Tizenegy éve, 

hogy ütőt vettem a kezembe az FTC-ben. — I t t 

hangjából, mozgásából, tekintetéből is ki tűnik a 

szerető visszaemlékezése anyaegyesületére, hol 

nevelődött és nevelt tenniszt tudni vágyókat. — 

Majd elkerültem br. Hatvaniékhez, Hatvanba, 

hol labdát adogattam huzamosabb ideig, miáltal , 

úgyszólván a vérembe ment a labdakezelés. 

Visszakerülve, az FTC'-ben már meg is tudtam 

magyarázni az ütések fortélyát. Négy éve va-

gyok I t t Újpesten, ahol időközben meg is 

nősültem. 

— Mi a tanítási módszere? Mi a véleménye 

tanítványairól? Vannak-e tehetséges fiatalok? — 

kérdezem, miközben cigerettára gyujtunk. 

— A kezdőknél a mai követelményeknek 

megfelelő támadóütésre, míg a haladóknál a sa-

já t ütésük tökéletesítésére fektetem a fősúlyt. 

— Meg fogja lá tn i kérem, idén nagyon jó 

lesz Aschner Pali . J ó t tett neki a katonaság. 

Megemberesedik. Sajnos a másik Pal i , a Leiner, 

akinek nagy képessége van a tenniszhez, 

nem foglalkozhat intenziven kedvenc sportjával. 

Igy is ők fogják megnyerni a nemztt i b i j r okság 

férfipárosát. Baumgarteii Magda szívóssága köz-

ismert, főleg ennek köszönheti az idei bajnok-

ságát. Igen erős fejlődésben vau a kisebbik 

Aschner, a Ká lmán és a kis Havasi Zsuzsi. Új-

pesten mintegy hatszáz tenniszező tenniszezik. 

Tavaszra szándékábau van az egyesületnek az 

iskolák tehetséges fiatalságát kiképzés alá venni. 

Igy a fiatalok sorompóba áll ítása is még idejé-

ben meg van oldva. 

— A vezérigazgató úr, aki nagy hive a ten-

nisznek, szokott-e játszani? — hangzik utolsó 

kérdésem. 

— A vezérigazgató úr, most pompásan ját-

szik. Nagyszerű formában van, ha csak egy fél-

óra szabad ideje van : „Ha én húsz évvel fiata-

labb lennék" felkiáltással siet játszani. 

— Köszönöm, kedves Izsák úr, további jó 

munkát . — Kézfogás s máris udvariasan el-

tűnik. 

Megyek az öltöző felé, az argonauták las-

san útra készek. A legjobb hangulatban va-

gyunk együtt, mikor betoppan közénk az agy-

zsibbasztó h í r : 

Kirchmayr Ká lmán urat igen fontos családi 

ügyben a telefonhoz kéretik. — Már a portás 

mondata is előveti a közeli tragédia árnyékát. 

Lovag úr meggyorsítja öltözködését. Izga-

tott. Sógornője, a f iatal Kirchmayr Sári, súlyos 

tüdőcsúcshuruttal beteg. Már is siet a jó pár 

méternyire fekvő telefonhoz. Az ott maradottak 

elkezdik a találgatást. 

— Érdekes — kezdi Takáts — ép most kér-

deztem, hogy miként van a sógornője. Csak 

nincs annak valami baja. További tapogatózá-

sok. Csönd. Megjegyzések. Találgatások. Ha lk öl-

tözködés. 

Feltűnik az öltözőajtóban Kirchmayr markáns 

arca erősen redőzve. Ha lkan közli a körül-

állókkal: 

— A sógornőm, szegény, meghalt és apósom 

a hir hallatára holtan rogyott melléje. 

A négy erős, egészséges sportember, akiket 

a sportjuk küzdelme megtanított veszteségek el-

viselésére, megrendülnek e kérlelhetetlen való 

előtt. 

— Fogad őszinte részvétemet — kezdi Kehr-

ling és így tovább a többi úr. 

Nincs tovább. Még egy félórával ezelőtt kel-

lemesen gondoltam a hazatérésre. A felcsendülő 

nevetésre, Takáts vicceire. Kibaktat tunk az 

autóhoz, a motorbúgás ü t i meg a fülünket. 

I t thon irva s befejezve a cikket, aludni térek, 

eloltva a lámpát, hogy ugyanakkor tőlem nem 

messze felgyúljon az örökfény a végleg nyu-

govóra térőknek. 

Janl-ó József. 
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A magyar temniszegyesüietek 

Nem tudom, hogyan kezdjem. Köszöntéssel, 

avagy inéltatlankodással. Magyarország száz-

két egyesülete közül a mai napig mindössze 

csak írd és olvasd 16, azaz tizenhat egyesület 

volt oly szíves, mintegy másfél hónap óta kikül-

dött körkérdéseinkre a választ megküldeni. 

Tizenhat egyesületen belül csak egy volt, 

amely fényképet küldött és egy, amely a club-

jelvényét beküldötte. 

A terv az oly szép volt, oly nemes. Meg 

óhajtottuk ismertetni olvasóinkkal a hazában 

szétszórtan tennisszel foglalkozó egyesületeket. 

Mondva, mutatva: nézd kedves olvasó, itt ezen 

a vidéken is van tenniszpálya, clubház és 

olvasd, hogy itt is van tenniszélet, nézd csak 

ennyien játszanak, ennyi és ennyi és ilyen 

minőségű pályán. Hivatkoztunk arra, hogy 

ideális megoldást, miszerint személyes im-

pressziókkal ismertessük meg az egyesülete-

ket, sajnos, anyagiak híjján nem teljesíthető. 

Az eredmény tizenhat egyesület a százkettő-

ből. Csak ez a tizenhat egyesület látta volna 

be ezen ügy horderejét? 

Kétségbeejtő volna, ha lelkes szeretetünk 

sportunkért nem bátorítana. Meg kellene 

szűnnünk, ha az éltető jobb jövő reménye 

nem adna erőt a további küzdelemre. Most 

legalább tudjuk, hogy mi a kerékkötője a 

tenniszsport fejlődésének. A közöny. Itt 

nem kell keresni már a széthúzásokat, a kicsi-

nyes clubintrikákat. Itt a közöny az, amely 

megbénít mindent! A magyar bajnok, 

aki egész kis vagyont áldozott fel a magyar 

tenniszért, első volt a legelsők között, aki 

a külfölddel megismertette a magyar sport-

embert, aki kivívta az elismerését és szerete-

tét a külföldnek a magyar sportért, az az 

ember szükségét vélte egy szaklapnak és ezáltal 

újabb áldozatot hozott. Ennek az embernek 

a főszerkesztésében álló lapnak csak tizenhat 

egyesület a százkettő közül adott választ. 

BESzKÁRT Sport-Egylet, a hatalmas vál-

lalat sportegyletének tenniszosztálya volt az 

első válaszadó. 

Ezzel kezdjük tehát ismertetésünket. A 

sportegyesület 1912-ben alakult és 1926-ban 

lépett be a Szövetségbe. 

ö t pálya van és egy díszpálya s mindez re-

mek virágos park közepette. Természetesen 

vörös salak a pálya anyaga. Szép megoldású 

terraszos öltözőhelyiség társalgóval. 

A tenniszezők száma mintegy 100, akik 

közül 20 versenyez. Ime az öt első hölgy-

úrversenyzők: 

I. Szemeti Béláné, dr. Selinkó Gáborné, Kai-

ser Baba, Fenyő Sándorné, Sunavecz Margit. 

II. Pfaff Ernő, Szemeti Béla, Markovits 

László, Sass Lajos, Acsay István. 

A jelenlegi vezetőség, amely nagy áttekintés-

sel vezeti már több éve az egyesületet, dr. Per-

czel György igazgató, kormányfőtanácsos el-

nöklete alatt, a következő: Szakosztály vezető: 

Szemeti Béla állomásfőnök és a MOLTSz. 

jegyzője. Vezetőségi tagok: dr. Schinkó Gábor 

ügyész és Sunavecz Mihály felügyelő. 

Az egyesület ez évben óhajt I. és II. osz-

tályú versenyt rendezni augusztus havában, 

mely alkalomra kedvezményes étkezést és szál-

lodai elszállásolást tud esetleg nyújtani. 

Haladás Vasutas Sport-Egylet tenniszszak-

A Beszkúrt festői clubháza 

osztálya, Szombathely, a soron a második. 

1926. évben alakult és ugyanakkor lett szö-

vetségi tag is. 

A különleges barna salakkeverékborítású 

négy pálya és egy center-court boldog tulaj-

donosa. Ezekre a pályákra mintegy száztíz 

tenniszező tart igényt, melyből 10—20 ver-

senyszerűig tenniszezik. Dacára a szépszámú 

játékosgárdának, az egyesület nem tart trainert. 

Augusztus havában rendezi meg versenyét, a 

dunántúli versenyt, majd később a vasutas 

bajnokságokat. 

Sajnos, az egyesület nem bővelkedik anya-

giakban és erősen fogalkozik azzal a gondo-

attal, hogy csökkenti a versenyrendezést, mivel 

a különböző adók, járulékok és engedélyek 

díjai erősen megnyirbálják az amúgyis szerény 

jövedelmet. 

Versenyére indokolt esetben utazási költsé-

get térít. 

Ime a clubrangsor. I. Hölgyek: Horváth 

Andorné, br. Haupt-Buchenroda Istvánné, 

Freyfold Jenöné, Kardos Ella, Kolthay Magda, 

Fábián Bóby, Fónad Istvánné. — II. Urak: 
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Dr. Müller Jenő, Müller Ede, Hodászy József, 

dr. Chermel Ernő, Fónad István, Szép István, 

Pados János. 

Az egyesület vezetősége: Horváth Jenő, 

felügyelő, MÁV miíhelyfönök. Szakosztályi 

igazgató: Gráf Frigyes főmérnök. Admi-

nisztráció vezető: Keleti Ferenc műszaki tiszt-

viselő. (Folyt, köv.) 

Az <aclogatás technikája 

Nincs a tenniszben még (igy ütés, mely oly 
egyéni, oly egymástól eltérő volna, mint az ado-
gatás. Alig is találunk két játékosra, kiknek 
teljesen hasonló ez az ütése. Oly jellemző, mint 
az arc és jól emlékszem, hogy versenyzői múl-
tamban hamarább ismertem rá egy-egy volt 
ellenfelemre az adogatásáról, mint külsejéről. 

Az adogatásnak ezen sokfélesége azonban 
csak látszólagos, a lényeg szerint csak kétféle 
lehet: jó és rossz. 

Ezt a lényeget kihámozni igen nehéz fel-
adat nemcsak annak, aki tanulja és gyakorolja, 
hanem annak is, aki veszi. 

Ez az ütés az egyéni lehetőségek korlátlan-
sága folytán a legjobban magán viseli a játékos 
karakterét. Ezt az ütést feldiszítheti vagy le-
egyszerűsítheti, sietettheti vagy lassíthatja 
mindenki úgy, ahogy neki jól esik és ezért jel-
lemző. 

Jól adogatni általában nem nehéz feladat és 
mégis úgy nálunk, mint külföldön, több oly já-
tékost láthatunk, kiknek az aránytalanul ne-
hezebb játéktechnikája fejlettebb, adogatásuk-
nál. Ennek az okát én éppen abban találom, 
hogy egy egyéni adogatás lényegét a szemlélő 
igen nehezen hámozhatja ki és így roppant ne-
hezen tanulhatja meg utánzását. A legtöbb já-
tékos elinduláskor a szeme után tanul. Megnézi 
a versenyeket, ott a nagy játékosokat, imponál 
neki egy Kehrling, egy Menzel szervize és ha 
törekvő elhatározza, hogy ő is úgy fog ütni. 
Amit ő megjegyez, az biztosan nem a lényeg 
lesz, hanem a lényeg jó és pontos kiviteléhez 
szükséges külsőség. Ez, mint legfeltűnőbb do-
log, fog az emlékezetében megmaradni és ezt 
fogja utánozni. Tehát egy hatalmas derékhaj-
lás, magasra dobott labda, egy lábon nyújtóz-
kodás, mely egy lendületes suhintással és előre-
bukással befejeződik. 

Az a kezdő, aiki Menzelt látta ugyan, de sa-
ját magát nem, végigcsinálja egy hastáncost 
megszégyenítő hajlékonysággal az egész mókát, 
gyomorgörcsszerű befejezésig s ha nem is repül 
a labda úgy, ahogy szeretné, megnyugtatja 
magát, az egész csak idő kérdése. Hát lehet en-
nek a kezdőnak valaha jó adogatása? Nehezen 
hiszem. 

Tisztában kell lennünk, hogy az adogatás 

épp úgy fejlődik és csiszolódik, mint minden 
más ütés. Amíg valaki az adogatásába először 
az ütőt, azután a karját, végül a vállát az egész 
testével bele tudja adni, addig jó pár óv állandó 
gyakorlása szükséges és a legegyszerűbbnél kell 
elkezdeni. Ivegyünk azzal is tisztában, hogy az 
ütőfogás hajszálnyi elfordulása, illetve külön-
bözősége nyitottabb vagy zártabb csuklótartás, 
más labdadobás, már egészen más kezdeti és be-
fejező mozdulatokat fog eredményezni. Ami te-
hát Kehrlingnél vagy akárkinél szükségszerű és 
eredményes, oly rossz lehet náluk. Ne utánoz-
zunk tehát senkit külsőségben, csupán lényeg-
ben. Mi is ez a lényeg? A labda előre ütése, 
Ehhez lendület szükséges. De nem minden len-
dület jó és íoleg gazdaságos. Némely játékos 
ütése előtt; szélmalmot játszik, egy másik buzo-
gányként pörgeti ütőjét, a harmadik fenyegeti 
az ellenfelet, stb., hogy ebben a groteszk játék-
l>an kiélve magát és energiáját, a labdája alig-
hogy átcsöppen. A lendület helyes dinamikája, 
a jó adogatás titka. A jó dinamika pedig a su-
hintás, a rossz, a kalapálás, boxolás. Alig van a 
kettő között látható különbség, mégis, ég és 
föld. A suhintás gyorsan kezdődik és labda-
találás után tovább lendülve, fokozatosan las-
sul. A kalapálás lassan kezdődik, labdatalálás-
nál gyors, hogy befejezés nélkül, rángatássze-
rüen hirtelen megálljon. Az éppen a baj, hogy 
kalapálva is lehet adogatni — néha egész jól is 
— de ennek óriási hibája az, hogy nem gazda-
ságos, fárasztó OS Qj labdának éppen a leghasz-
nálhatóbb pörgetését teljesen kizárja. Kalapálva 
csupán visszafelé tudjuk a labdát pörgetni. Az 
ilyen adogatás lapos, — elcsúszik egy kicsit — 
de egyébként ártatlan. Nálunk a legtöbb nő így 
adogat. 

A suhiutásnál a hangsúly nem a labdán, de 
az ütőn van. Az ütőt rántjuk meg, elsodorjuk 
vele a labdát, hogy ezután az adogatás legfon-
tosabb íészét, — a befejezést keresztülvigyük. 
Aki adogatásnál, labdatalálat után visszarántja 
ütőjét, azt fékezi vagy aki beleöklöz, belekönyö-
köl a labdába, az biztos lehet, hogy rossz úton 
van. Aki ellenben párszor jól sipcsonton vágja 
magát, az fog tudni hamarosan. 

Az ütő tartása a második fontos követel-
mény. A ltaláiban a legjobb, ha a vorhand ütő-
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tartást megtartjuk adogatásunknál is. Itt a fő-
szabály, hogy az ütő lapja párhuzamos legyen 
nyitott tenyerünkkel. Ennél az egyszerű kiin-
duló pontnál rengeteg hibát tapasztaltam. Össze-
vissza fogják a játékosok az ütőt. Pedig olv 
egyszerű a jó ütőtartást megtalálni. Arra kell 
csak törekedni, hogy az ütőnk lapja nyitott te-
nyerünket képviselje. Lendítsük meg nyitott te-
nyerünket ütő nélkül, azután ugyanúgy ütővel 
és kényszerítsük bele magunkat abba az érzésbe, 
hogy ütővel bár, — de mégis a tenyerünkkel 
ütünk. Az ilyen — helyes ütőfogással — el-
indult játákos mentesítve van már az első lépé-
sénél a hibák igen nagy százalékától. 

A harmadik fontos körülmény a helyes láb-
munka. Itt vannak aztán bajok. 
A játékszabályok itt a legszigo-
rúbbak, de mi sem könnyebb 
ezeknek fittyet hányni. Belépés, 
ugrás, neki menés mind szabály-
ellenes és biztos lehet mindenki, 
hogy nagyszerűen lehet ado-
gatni — mind e hibák nélkül. 
Csak tudni kell. miit is kell a lá-
bainkkal csinálni. Az adogatás a 
lábakkal kezdődik. Tehát nem 
labda feldobással, nem karlen-
dülettel. hanem a lábaikkal. Oldal 
terpesz állás a kiindulás, talpon. 
Most elkezdünk hintázni. Ez úgy 
értendő, hogy ballábról áttesszük 
testsúlyunkat a jobbra, anélkül, 
aogy lábainkat felemelnők. Most 
kapcsojuk be a lendületet, A kar-
lendület kiinduló pontja előre ki-
nyújtott kar. Ráhintáztunk tehát 
jobbláibunkra és úgyszólván ez-
által magunkhoz húzzuk kinyuj-
nyujtott karunkat, mely tovább és hátra 
lendül. Ebben a pillanatban dobjuk fel 
a labdát. Tehát nem a labdát dobjuk fel 
először ós aztán kezdünk kapkodni, ha-
nem előbb elvégezzük a fél lendületet. A kö-
vetkező mozdulat a hintázás folytatása vissza-
felé. Tehát most már jobblábról a balra előre, a 
labda alá. Karunkat, mely most hátra van len-
dülve és kinyújtva, megint magunk után ránt-
juk, de nem alul, hanem fölül. Karunk közben 
szépen, úgyszólván magától átfordult a vállban 
és könyökben fejünk fölé egy erőteljes suhin-
tásra. Próbáljuk ezt meg először labda nélkül, 
sőt karunknak a fej fölé emelése nélkül. Hintáz-
zunk először a lábunkkal és hintáztassuk ezál-
tal a karunkat. Látni fogjuk, hogy a test és a 
kar hintázása nem egyszerre történik, hanem 
egymás után. A test hintázása úgyszólván maga 
után húzza a karunkat. Ez a helyes, mert ha 
egyszerre mozgunk testtel és karral előre vagy 

hátra, akkor tipikus kalapálok maradunk örökre 
Aki a helyes egymásutánját a test ós a kar hin-
tázásának érzi és csinálni tudja, az megtanult 
adogatni, még pedig jól adogatni. Ebből a he-
lyes egymásutánból következik, hogy lendüle-
tünk gazdaságos, mert nem csak erőből, hanem 
a hintázás folytán testünk súlyából is táplálko-
zik. A testsúly kihasználását az ütéseknél mint 
általános, elfogadott tételt úgyszólván mindenki 
elfogadja, de úgyszólván mindenki rosszul is 
magyarázza. Az általános tévedés ott van, hogy 
a testsúlyt, a vállat, stb. nem a labdának adja 
az ember, hanem az ütőnek először és csak köz-
vetve a labdának. Magyarán kifejezve téved és 
rosszul üt mindenki, aki testével a labdát 

akarja előre ütni, ahelyett, hogy testével az 
ütőjét és karját akarná előre rántani. A test 
szerepe nem tolóerőt, hanem vonszoló erőt fejt 
ki, ez pedig ütődinamikai szempontból óriási 
különbség. Gondoljunk csak a diszkoszvetés és 
súlydobás teljesen ellentétes mozdulataira. 

Jó hintázás, jó karlendület és helyes suhin-
tás dacára még sok hiba lehet az adogatásban. 
Leggyakoribb, hogy valaki a karját nem a test 
mellett hátra és előre, hanem a test előtt lendíti 
oldalt. Természetes, hogy ezzel a mozdulattal 
nem lehet a labdát se tisztán, se pörgetéssel előre 
ütni, mert az erő igen nagy része elpocsékolódik. 
Tgen gyakori hiba a hátra könyökölés, aminek 
folyománya rendszerint a rettenetes bizonyta-
lanság. Az ilyen hibában szenvedő játékos min-
den alátámasztás nélkül, úgyszólván az űrben 
kalimpálva kénytelen ütni. Egyetlen ellenszere 
nyújtott, lógatott karú, szigorúan test melletti 
karlendületnek a megtanulása és megszokása. 

Közönség a tátrai versenyen 
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Igen nagy hiba és a legnehezebben meg-
figyelhető a csukló nélküli adogatás. A játékos 
elfelejti a csuklóját nyitni és zárni. Folyománya 
a tipikus ökölütés. Az ütő lapja ilyenkor má-
sodrendű szerepet játszik, úgyszólván az ököl 
maga után vonszolja a találat pillanatában. Az 
eredmény nem kétséges. Ellenszere egy érdekes 
gyakorlat, mely az egész ütőmozdulat felbontása 
folytán lehetővé teszi, hogy a csukló legyintés 
fázisát könnyebben megfigyelhessük. Vigyük 
ütőnket és karunkat fejünk fölött hátra könyök-
l>en és főleg csuklóban alaposan kinyitott, tehát 
ütésre előkészített helyzetbe. Dobjuk fel a lab-
dát és üssünk ebből a kiindulásból. Lendület 
hiányában kénytelenek leszünk könyökünket, 
de főleg csuklónkat alaposan igénybe venni, 
hogy a labdának némi menetet adjunk. 

A hibák egész tárháza a labda feldobása. 

Azt már tudjuk, mikor kell a labdát fel-
dobni. Akkor ugy-e, mikor lendített jobb karunk 
már egészen hátra került. Azok a játékosok, 
akik labdafeldobással kezdik az adogatásokat, 
kénytelenek a labdát túl magasra dobni, hogy a 
labda röpideje alatt a szükséges leendületi moz-
dulatot elvégezhessék. Ha nem elég magas a. 

labda, kapkodnak. A mozdulat nyugodt, ritmi-
kus, kiegyensúlyozott volta helyett, gyors, ide-
ges, elrángatott, tehát bizonytalan lesz. Tudva-
levő az is, hogy a labdát legcélszerűbb a kulmi-
nációs pontján, ahol a labda egey pillanatig szó-
szoros értelemben megáll, megütni. Ennek az 
előnyét nem kell magyarázni, egy 3-—4 méterre 
feldolxttt, egy gyorsuló eséssel, széltől, dobástól 
hatványozottan befolyásolt labdával szemben 
fontos az is, hogyan dobjuk bal kezünkkel a lab-
dát Nem a tenyerünkkel, hanem a mutató és kö-
zép ujjunkkal. Nem nyújtott karral, hanem kö-
nyökből és csuklóból. Könyökünket pedig szo-
rítsuk a derekunkhoz. 

A labdát ne magunk fölé, pláne magunk 
mögé, hanem magunk elé dobjuk. Csupán az 
amerikai, előre pörgetett, labdát, szükséges ma-
gunk mögé dobni. 

A különféle helyre feldobott la.bdákkal nagy-
szerű adogatás-tanulmányt végeztünk. Ha még 
ehhez ütőtartásunkat is tiudjuk változtatni, ak-
kor hihetetlen szögek és nem várt pörgések elér-
hetése örvendeztethet meg bennünket. Igen hasz" 
nos tanulmány, de csaik akkor, ha a lényeg 
ugyanaz marad. 

Göncz Lajos. 

Szofpdi gol{jétiék di Brástoibam 

Amerikában, Angliában és a többi gazdag 
országban a szabadtéri golfsport az utolsó két 
évtizedben nagyon elterjedt sportág lett. Nincs 
Angliában nagyobb város, amelyben ne volna 
egy vagy több golfpálya. 

A tavalyi év folyamán jött az amerikai hír, 
hogy felszerelték az első törpe golfpályát egy 
hotel télikertjében, azért, hogy a téli hónapok-
ban is golfozhassanak a hívők. Ennek a híre, 
mint a futótűz terjedt el Európában. De nem-
csak a hír, de a játék maga is majdnem olyan 
gyorsan terjedt el Európa nagyobb városaiban 
és ma már mindenütt játsszák ezt az érdekes 
játékot. 

Eleinte a golfnak kicsinyített pályáját ké-
szítették el a hotelekben miniatűr domb, patak 
és erdő akadályokkal, később aztán kitaláltak 
különféle műakadályokat, melyekkel megnehe-
zítették a játékot, de egyúttal érdekesebbé is 
tették azt. 

Ma már Londonban és Párisban „szoba-
golfláz" uralkodik és ennek a sportjátéknak cél-
jára a legpazarabbul berendezett helyiségeket 
rendezték be. Az elegáns teázó és vacsorázó he-

lyeken a táncok közötti szünetben golfoznak 
az emberek. 

Ez a láz eljutott hozzánk is. Mint már érte-
sítettük t. olvasóinkat, karácsony előtt megnyílt 
az első miniatűr golfpálya a Szt. Gellért-szálló-
ban, most pedig arról számoltunk be, hogy a 
Bristol-szálló rendezett be Midget Golf-pályát. 
Január 10-én előkelő meghívott közönség előtt 
gr. Bethlen Istvánné a 18 lyuk végig játszásá-
val megnyitotta azt. Ezután a játszani vágyó 
közönség lepte el a pályát. 

A szobagolf a szobasportok legérdeke-
sebbjei közé tartozik, amely éppen érdekessé-
gével hódította meg a művelt nyugatot. Nem-
csak a szabadtéri pályán golfozó, hanem min-
denki nagy élvezetet talál a játékban és a nem 
golfozók által is hamar elsajátítható. 

A küzdelem lehetősége megtalálható itt is, 
mint más sportokban. A szabályok nagyjából 
megegyeznek a szabadtéri golf szabályaival. 

A budapesti közönség már most is oly nagy-
kedvvel karolta fel ezen új sportjátékot, hogy 
Budapest más helyein is be fognak rendezni 
hasonló pályákat és egymásután fogják ren-
dezni a golfversenyeket. A versenyek eredmé-
nyeit lapunkban közölni fogjuk. 
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Á tenniszsport fejlődésének egyik akadályáról 

A tenniszsport a divatos, a fejlődő sportok 

egyik legelsője. Magyarországon az evezés és a 

sielés példátlanul gyors fejlődését és népszerű-

ségét még nem érte el, de mindenesetre a har-

madik a sorban a fejlődés és népszerűség tempó-

jának versenyében. Amerikában a statisztika 

mást mutat. Az eladott sportcikkek alapján a 

golf-sport fejlődése a leggyorsabb s utána alig 

pár százalékkal a tennisz következik, mig a többi 

sportok fejlődésének a tempója nem teszi a felét 

sem annak, amit ez a két sport produkált. Ha a 

gazdasági krizis, amelyik most egész Európát 

megfojtani igyekszik ellenállhatatlanul höm-

pölygő hul lámával , nem lesz túlon-túl súlyos, ak-

kor a jövő évben is számithatunk elég rohamos 

fejlődéssel. 

A fejlődés azonban szorosan összefügg a gaz-

dasági helyzettel, mert a tennisz elég drága sport 

s igy sok ember, aki különben tenniszezne, a 

költségek miatt nem meri elkezdeni kedvenc 

sportjának a művelését. A tennisz cikkek ára je-

lenleg jóval drágább, mint a békében volt, ami-

kor pedig még alig volt pár tenniszcikket ké-

szítő gyár. Most a fehér sporthoz szükséges esz-

közöket legalább ötvenszer annyi gyár gyártja, 

mint békében s az ember azt hihetné, hogy ezen 

gyárak konkurrenciája le fogja szorítani az ára-

kat, de sajnos, eddig ezt nem igen tapasztaltuk. 

A labda ára körülbelül ötven százalékkal na-

gyobb, mint volt békében s a raketteknél több 

mint 100% a drágulás, dacára annak, hogy a 

rakettkészítés k i f inomult technikája sokkal ol-

csóbb előállítási lehetőséget nyújt a gyáraknak, 

mint az a békében volt. Azt sem lehet mondani, 

hogy a mostani rakettek tartósabbak és jobbak 

volnának, mint 1914 előtt. Igy érthetetlen, hogy 

a gyárosok miért szabnak meg olyan magas ára-

kat, hogy Pesten a legjobb ütők ára 100 P-n 

felül mozog. A gyárosok, illetve kereskedők igye-

keznek ugyan a versenyjátékosokat olcsóbb ra-

kettekkel ellátni, de ez szerény véleményünk sze-

rint nem elég. Olcsó ütő kellene most minden-

kinek, mert a mai viszonyok mellett a drága 

sporteszközök az illető sport halálát fogják jelen-

teni. Ma a tenniszsport fejlődése megkívánja, 

hogy az illetékesek odahassanak, hogy a tennisz-

k'edvelő közönség a lehető legolcsóbb árakon sze-

rezhesse be a szükségletét. Olcsó árak annyival 

nagyobb forgalmat fognak eredményezni, hogy 

senkit sem fog tulajdonképpen veszteség érni. 

Azt hisszük, hogy a külföldi gyárak versenye 

karöltve a magyar szakkereskedelem ügybuzgó-

ságával. az idei szezonban a tavalyinál lényege-

sebben olcsóbb árakat fog biztosítani a magyar 

tenniszező gárdának. Az első lépést a Hungár ia 

Gummigyár már meg is tette ezen irányban, mert 

a tavaly nagyszerűen bevált tenniszcipőit. az idén 

lényegesen olcsóbb áron bocsájtja a piacra. Re-

méljük, hogy a többi tenniszcikkeknél is hasonló 

olcsóbbodást fogunk tapasztalni. 

..Kapitány." 

Biriidlge versenyünk fehiriuiair hó I^airn és 3*áini 

A Hungária-szállóban rendezzük meg február 

hó 2-án órai kezdettel páros bridge verse-

nyünket, melyre olvasóinkat ezúton is tisztelettel 

meghívjuk. Miért rendez a Tennisz és Golf 

bridge versenyt? — vetődhet fel a kérdés. Bridge 

versenyt rendezünk, mert a bridge minden ten-

niszezőnek és golfozónak hogy úgy mondjuk mel-

léksportja. Nincs olyan tennisz nagyság, aki 

nagyszerűen ne bridgezne. A tennisztúrák utazá-

sainak legjobb időtöltése a bridge s a nagy nem-

zetközi versenyek ádáz ellenfelei este a bridge-

asztal barátságos int im körében felejtik el az 

esetleges vereség keserűségét. A golfozóknak 

ugyanígy egyik legjobb barátja a bridge, amely 

nélkül nem is képzelhető el, hogy egy külföldön 

versenyző golfozó társadalmi életet tudjon élni. 

Ezért rendezünk mi Tennisz ós Golf bridge ver-

senyt. Célunk az, hogy összehozzuk azokat, 

akik legnagyobb részt sportemberek és összehoz-

zuk azokat is, akik ugyan nem aktiv sportolók, 

de mindenesetre örülnek, ha Kehrlinggel, Lau-

berral, Takátssal stb.-vei legalább a zöld gyep 

helyett a zöld asztalnál mérkőzhetnek meg. 

A verseny külső sikerét biztosítják már eleve 

is a Hungária-szálló nagyszerű termei, melyek 

füst- és melegmentes verseny lebonyolítást biz-

tosítanak, ami egy hosszú órákig elhúzódó ver-

senynél igen fontos. 

A rendezők személye garancia, hogy a ver-

seny minden zökkenő nélkül fog lefolyni. A ren-

dezőség élén Bukovinszky Péter áll. aki a válo-

gatott magyar-osztrák versenyről Bécsből a ver-

seny rendezése kedvéért hazajön, hogy kiváló 

szakértelmével a verseny sima lebonyolítását, biz-

tosítsa. 

A többi rendező szakértelme az ő vezetése 

mellett a verseny sima és közmegelégedést keltő 

lefolyását biztosítja. Az első nap másodikán a 
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bridge tudás mellé szerencse is kell, mig a ver-

seny második napján harmadikán a kiosztott la-

pokkal lejátszandó tudományos bridge-versenyre 

kerül a sor, ahol mindenki már csak a tudására 

támaszkodhat. Reméljük, hogy a verseny össze-

gyűjti a legjobb magyar bridgezőket ós igy a leg-

különbözőbb kaszinók és klubok játékosainak al-

kalmuk lesz tudásukat összemérni. 

Zombory Rónay 

Január 19-én nagyszerűen sikerült estélyt 

rendezett zombori Rónay Gyula kiszombori föld-

birtokos Akadémia-u. 1. sz. alatti lakásán. A 

tenniszt pártoló házigazda előkelő vendégeinek 

szórakoztatására Vanek Béla György bűvészmes-

/tprrel együtt a leggyönyörűbb mutatványokat 

mutatta be, melyek óriási tetszést arattak. 

Ezután egy fehér néger-kvartett adott elő bá-

jos angol énekszámokat, végül a gazdag buffet 

elfogyasztása után tudományos bridge-verseny 

volt lovag Rothkugel Andorné, Gundelfinger 

Elemérné, Szerviezky György, Leitner Ferenc, 

valamint Bukovinszkv Arturné. Mihálffy Ödönné, 

Bukovinszky Péter, Horváth György két négyes 

Gyula estély érői 

csoport között, melyet az első csoport nyert meg. 

A házigazda, a nagy tenniszbarát., i tt sem fe-

ledkezett meg szeretett sportunkról és felkérte 

br. Szentkereszthy Pálnét és Matuska Miklósnét, 

hogy a jelenlevők között gyűjtést rendezzenek a 

magyar tenniszezők tehetséges fiatal verseyzői-

nek rivierai kiküldetésére. 

A gyűjtés fényes eredménnyel végződött, 

amennyiben 230 pengő gyűlt össze, mely összeget 

a házigazda a szövetséghez juttatott. Az egyete-

mes tenniszsport nevében ezúton mondunk hálás 

köszönetet. 

Az estélyen jelen voltak: br. Urbán Péterní, 

mint háziasszonyon kívül asszonyok: özv. gróf 

Károlyi Istvánné, Ká lmán Gusztávné, özv. Lán-

czy Leóné, Földes Béláné, br. Láng Boldizsárné, 

Mihálffy Ödönné, özv. Bukovinszky Arthurné, 

Marton Jánosné, Medvey Frigyesné, dr. Pétery 

Ferencné, özv. Joanovits Sándorné, lovag Rotler-

hausen-Rothkugel Andorné, Saly Ivánné, Ver-

mes Gyuláné, Lázár Károlyné, Matuska Mik-

lósné, Grundelfingen Elemérné, Belényessyné br. 

Duka Mária, Boer Elekné, Lukáts Béláné, özv. 

br. Láng Mihál.vné, Wessely Tiborné, br. Szent-

kereszthy Pálné, Bittó Auguszta, br. LTrbán Gás-

párné. 

Leányok: Joanovits Eszther, Kálmán Sári, 

Mnjthényi Médi, br. Rudn.vánszky Éva. 

Férfiak: Kálmán Gusztáv, br. Láng Boldizsár 

Medvey Frigyes, dr. Pétery Ferenc, id. Sa.ly Iván, 

Vermes Gyula, Lázár Károly, Matuska Miklós, 

Boór Elek, Szontagh Emil, br. Radosevich Ist-

ván, Lukács Béla, br. Szentkereszthy Pál, Buko-

vinszky Péter, Rudnay Egyed, dr. Servitzky 

György, Booly István, Kehrling Béla, dr. Szászy 

István, Liebner Sándor, Förster Kálmán, Sik-

lóssy István, Rakonezy Elemér, Leitner Ferenc, 

gr. Csáky Árpád, br. LTrbán Gáspár, ifj. dr. Pé-

tery Ferenc, dr. Horváth György, Leitner János, 

ifj. Kintzig János, Fedák Zoltán, Kovács Kál-

mán, Kovács Sándor, Pétery László, Labadi Ti-

bor, br. Urbán Pál és Vanek bűvészmester. 

""" 1 ""» 

A Tennisz és Golf 

hirdetései eredményesek! 
11111111111111 1 • f III11II1111M11 h III11 • 111111MII1111111111IIIII 



39 TENNISZ ÉS GOLF 

A Lillafüredi Sporthét programmja 
1931. tél. 

1. Február 8., vasárnap: Délelőtt 9.30 óra: 

Katonai járőrverseny céllövészettel, délelőtt 9.30 

óra: Si-jártasági próba. Délután 3 óra: Lovas-

jör ing a Hámori tavon. Este: diójkiosztás, kato-

nai járőrverseny, sijártassági próbákra. 

2. Február 9., hétfő: Délelőtt 9 óra: Bobver-

seny 5 csapat, 2000 m-es pályán. Délelőtt 9-től 

délután 3 óráig: Autó- és motorcsilagtura beér-

kez. Délután 3 óra: Lovasjöring a Hámori tavon. 

Délután 6-tól: Ping-pong-verseny a Palota-szálló-

ban. Este: díjkiosztás, bob, osillagtura, lovas-

jöring. 

3. Február 10., lcedd: Délelőtt 9 óra: Társas 

si- és lovasszán kirándulás. 9.30: Ródliverseny a 

2800 m-es pályán. Délután 3 órakor: Motoro -

jöringtréning a Hámori tavon. 6-kor: Ping-

pong verseny a Palota-szállóban. Este: díjkiosz-

tás, ping-pong. 

4. Február 11., szerda: Délelőtt 8-kor: 50 km. 

siverseny. 9-kor: Mükorcsolyaverseny a Hámori 

tavon. Délután 3-kor: Motorosjöring. 6-kor: 

Gyürütenniszverseny. Este: Díjkiosztás, 50 km. 

sifutóverseny, mot. jör. 

5. Február 12., csütörtök: Délelőtt 9-kor: Mü-

korcsolyaverseny a Hámori tavon. 9.30-kor: 

Ródl i verseny 2800 m-es pályán. Délután 3-kor: 

Mükorcsolyaverseny a Hámori tavon. 6-kor: 

Bridgeversenv a Palota-szállóban. 6-kor: Gyürü-

tennisz. Este: díjkiosztás, műkorcsolya, ródli. 

6. Február IS. péntek: Délelőtt 10-kor: 18 

km-es sifutóverseny. 10-kor: Hockyverseny a Há-

mori tavon. Délután 3-kor: Hockyverseny a Há-

mori tavon. 6-kor: Bridgeverseny a Palota-szálló-

ban. 6-kor: Gyürütennisz. Este: Díjkiosztás, IS 

km-es siverseny, gyürütennisz. 

7. Február ÍJ,\„ szombat: Délelőtt 9-kor: Lr-

siklóverseny 1. 10-kor: Hockyverseny a Hámori 

tavon. Délután 3-kor: Hockyverseny a Hámori 

tavon. 3-kor: Lesiklóverseny I I . Este: Díjkiosztás, 

bridge és lesiklóverseny. 10-kor: Bál. 

8. Február 75., vasárnap: Délelőtt 9-kor: 

Hockydöntő a Hámori tavon. 11.30-kor: Síugró-

verseny a nagy sáncon. Ünnepi ebéd és díjkiosztás: 

l locky ugró, Magyar Sibajnokság, katonai sibaj-

nokság, összetett, külföldi összetett. 

Felhívás az egyesülethez 
Tisztelettel ezúton is újólag kérjük az alábbi 

egyesületek vezetőit, hogy a hetekkel ezelőtt kikül-

dött kérdőiveinket kitöltve, clubház vagy pálya, eset-

leges csoportfénykép csatolása mellett megküldeni 

kegyeskedjenek.. Cikksorozatunk megkezdődött. Gyors 

tempóban óhajtjuk ezt is leközölni, hogy már ta-

vaszra megismerhessük egymást, az egész magyar 

tennisztársadalom. 

Budafoki Ifjúsági Kör, Bihari Tennisz- és Vívó-

Club, Budapesti Sport-Egyesület, Budapesti Budai 

Torna-Egylet, Budapesti Lawn Tennis-Club, Buda-

pesti Lawn Tennis- és Korcsolyázó-Egylet, Csabai 

Athletikai Club, Debreceni Torna-Egylet, Debreceni 

Katonatiszti L. T. Kör, Debreceni Egyetemi Athletikai 

Club, Diósgyőri Athletikai Club, Dorogi Athletikai 

Club, Ferencvárosi Torna-Club, Gödöllői Move Ten-

nis-Club, Győri Csónakázó Egylet, Gyöngyösi Athle-

tikai Club, Gyulai Athletikai Club, III. ker. Torna-

és Vívó-Egylet, Hajdúnánási Tennisz-Társaság, Hun-

gária Közművelődési Egyesület, Hunnia Csónakázó 

Egylet, Karcagi Move Sport-Egylet, Kaposvári Turul 

Sport-Egylet, Kaposvári Tennisz- és Vivó-Club, Kis-

pesti Athletikai Club, Kitartás Egyetemi Athletikai 

Club, Magyar Athletikai Club, Magyar Testgyakorlók 

Köre, Rendőrtiszti Athletikai Club, MÁV Tiszti 

Kaszinó Szolnok, Move Sárospataki Sport-Egylet, 

Move Zalaegerszegi Sport-Egylet, Move Veszprémi 

Sport-Egylet, Miskolci Korcsolyázó és Tenniszező 

Egylet, Műegyetemi Athletikai és Football-Club, 

Nagykanizsai Zrinyi Torna-Egylet, Nemzeti Hajós 

Egylet, Nyíregyházi Torna- és Vívó-Egylet, Nyíregy-

házi Lawn Tennis-Club, Óbudai Move Torna-Egylet, 

Orosházi Tennis-Club, Pápai Football-Club, Pápai 

Sport-Egylet, Pestújhelyi Sport-Club, Pécsi Egyetemi 

Athletikai Club, Pécsi Sport-Club, Pénzintézeti Sport-

egyletek Ligája, Rákosszentmihályi Athletikai és 

Football-Club, Rákosligeti Üszó-Egyelt, Rákosszent-

mihályi Testedzők Köre, Rózsadombi Lawn Tennis-

Club, Sátoraljaújhelyi Athletikai Club, Sárospataki 

Athletikai Club, Soproni Lawn Tennis-Club, Soproni 

Korcsolyázó Egylet, Soproni Főiskolai Athletikai és 

Football-Culb, Soproni Vasutas Sport-Egylet, Spárta 

Athletikai Club, Szarvasi Turul Sport-Egyelt, Szegedi 

Testgyakorlók Köre, Szentesi Torna-Egylet, Székes-

fehérvári Korcsolyázó Egylet, Székesfehérvári Pol-

gári Lövész-Egylet, Szombathelyi Sport-Egylet, 

Tatatóvárosi Athletikai Club, X. ker. Sport-Club, 

Törökszentmiklósi Move Sport-Egylet, Unió Lawn 

Tennis-Club, Újpesti Torna-Egylet, Újpest-Rákospalo-

tai Athletikai Club, Ujszegedi Lawn Tennis-Club, Víz-

művek Sport-Egyesülete, Zalaegerszegi Torna-Egylet. 
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Külföldi hírek 

Francia ranglista. 

Urak: 1. Henr i Cochet. 2. Jean Borotra. 3. 

Christian Boussus. 4. Jacques Brugnon. 5. du 

Pleux. 6. A. Gentien. 7. P. Landry. 8. 11. Rodel. 

9. Barrelet de Ricou. 10. R. Buselet és P. Feret. 

Hölgyek: 1. Mme R . Mathieu. 2. Mlle J . Ada-

moff. 3. Mme Henrotin. 4. Mlle S. Barbier. 5. 

Mme Deslogne. 6. Mlle D. Metaxa. 7. Mlle A. 

Neufeld. 8. Mlle L. Cloude-Anet. 9. Mme Kleina-

del. 10. Mme Goldiny. 

* 

Köln város 7:5 arányban győzött Barcelona város 

ellen egy válogatott matsch során. Rost és Krah-

winkel minden játékukat megnyerték. Kuhlmann, 

Nourney kikaptak. 

* 

Kikapott de Stefani, a kiváló olasz a fiatal francia 

Bernard-tól 5:7, 1:6-ra San Remó-ban. 

* 

Cilly Aussem idei vegyespáros partnere a Riviérán 

Brugnon lesz. Közismert, hogy Brugnon egyike a leg-

jobb párosoknak. 
* 

Páris város 5:0-ra győzött Mannheim város csa-

pata ellen. Boussus—dr. Buss 7:5, 7:5; Brugnon— 

Oppenheimer 7:5, 6:4; Brugnon—dr. Buss 6:3, 6:3; 

Brugnon, Boussus—dr. Buss, Oppenheimer 6:3, 

7:5, 7:5. 
* 

Világkörüli útra indulnak Tildén és Kari Kozeluh 

február 18-án a legújabb verziók szerint. Bemutató 

mérkőzéseket játszanak Ausztrália, Kina, Japán, 

India, Délafrika és Délamerikában. 

* 

Argentína bajnokságának eredményei: Férf i 

egyes elődöntő ,döntő: Peters—Lee 4:2, w. o.; 

Perry—Robson 6:0, 6:4, 6:2; Perry—Peters 6:4, 

6:: , 6:0; női egyes: Mrs. Kolcroft, Watson— 

Miss Ricketts 6:0, 6:2; Senorita L. d'Alvarez— 

Miss Harvey 6:2, 1:6, 6:3; iSenorita L.d'Alvarez— 

Mrs. Holeroft—Watson 6:2, 6:2; Férf i páros: 

Zappa, Del Castillo—Rogers, Hal l 6:2, 1:6, 7:5, 

6:2; Lee, Perry—Boyd, Robson 6:3, 6:3, 2:6, 

9:7; Zappa, Del Castillo—Lee, Perry w. o.; Lee 

izomgörcsei miatt kénytelen úgy az egyesben, 

mint a párosban a versenyt feladni. 

Vegyes páros: Sen. L. D'Alvarez, Boyd—Mr-s. 

Holeroft, Watson, Perry 5:7, 10:8, 6:2. 

Női páros: Mrs. Holcroft-Watson, Miss Har-

vey—Sen. L. d'Alvarez, Miss Anderson 6:3, 

3:6, 6:2. 

* 

Angolok Indiában. Delhiben bemutató mérkő-

zéseket játszottak. Andrews—Austin 2:6, 13:11, 

6:2; Andrews—Singli 6:2, 6:8, 6:2; Hussa in— 

Hughes 6:1, 6:3; Hussa in—Ol l i f f 6:4, 4:6, 6:2; 

Austin—Bobb 6:1, 6:3; Hughes—Horn 6:2, 6:2; 

Ol l i f f—Mohán 6:2, 6:2; Párosok: Austin, 

Ol l i f f—Mol ian, Singh 6:3, 6:4; Austin, O l l i f f— 

Horn, Mohán 7:5, 6:2; Hughes,, Hussain—Wall is 

Meyers, Horn 6:0, 6:3; Hughes, Hussain—Aus-

tin, Ol l i f f 6:2, 6:1; Hughes, Horn—Aust in , W. 

Meyers 6:0, 3:6, 6:3; Austin, Ol l i f f—Edwards, 

Hodges 6:0, 9:7; Andrews, Horn— Ramaswami, 

Hussain 6:4, 10:8; Ol l i f f , Wall is Meyers—Ka-

povo, Shamsher Singh 6:4, 5:7, 2:6. 

* 

Olasz erőlista: 1. Morpurgo, 2. de Stefani, 3. 

Gaslini, 4. Serventi. 5. Del Bono, 6. Sertoris, 7. 

de Martino, 8. de Minerbi, 9. Bonni, 10. Baldi. 

* 

Profibajnokság. Beaulieu L. T. C. rendezésé-

ben tartották meg az idén a francia professzio-

nista bajnokságot. (Bristol Cup). Az idén i-

Ivaréi Kozeluh nyerte, de nem az örök riválisa, 

Román Na juh volt a döntőben ellene, hanem 

Albert Bürke, az angol kiválóság. Minket, magya-

rokat, a Schmiedt-testvérek szereplése érdekel 

elsősorban. Schmiedt Ferenc győz Garnero ellen 

4:6, 6:2, 6:0, 6:2; Schmiedt Ottó w. o.-val jut 

előre az I . fordulóból. További eredmények: Ko-

zeluh—Knibbs 6:0. 6:0, 6:1; Lohrmann—Page 

6:4, 6:0, 6:2; A. Bürke—Nusslein 6:3, 6:4, 7:5; 

Negro—L. Kozeluh 6:2, 10:8, 4:6, 6:4; Estra-

beam—Guidiei 10:8, 5:7, 6:2, 6:0; Plaa—Mogen-

(lorf 6:1, 6:1, 6:3; R . Najuch—VVein 6:2, 6:0, 

6:1; Minarik—Demazius 6:3, 6:4, 6:1. I I . for-

duló: R . Na juch—F. Schmiedt 6:4, 6:2, 6:7, 6:4; 

K . Kozeluh—.Estrabean 6:3, 6:1, 6:2; A. Bürke— 

Negro 6:1, 6:3, 6:3; M. Plaa—Lehrmann 6:2, 6:3. 

6:4; A. Bürke—Minar ik 6:2, 6:2, 6:2; M. Plaa— 

Schmiedt Otti 7:9, 6:1, 2:6, 6:4, 6:2; K . Ko-

zeluh—M. Plaa 6:1, 7:5, 6:1; A. Bürke—R. Na-

juch 6:4, 4:6, 6:1, 3:6, 6:2; K . Kozeluh—A. 

Bürke 6:1, 6:3, 5:7, 6:4. 
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Párásokban is szépen szereeltek a mieink. Le-

győzték Negro, Guidiei 6:3. 6:4, 8:6; sajnos, a 

következő fordulóban a bajnok K . Kozeluli, K. 

Najueh-pártól 6:1, 6:4, 6:4-re vereséget szenved-

tek. A döntőben A. Bürke, M. Plaa-pár legyőzi az 

évek óta bajnok Kozeluh. Majuch-párt 6:2. 3:6, 

3:6. 7:5, 6:3. 
* 

Arién* és Matejkát az osztrák tennisz-szöveí-

ség elévülhetetlen érdemeiknek elismeréséül dísz-

jelvénnyel tüntette ki. A jelvény az osztrák sast 

ábrázolja aranyból ós ezüsttói és brilliáns, sma-

ragdkövek díszítik. 
* 

Amaleur-hattyúdala Tildennek a Lott elleni 

győzelme volt 6:1, 8:6, 6:4. 

* 

Riviéra: 

Beau-Site Club de Cannes versenyének vég-

eredményei. Férf i egyes: Féret—Law 6:2, 6:2; 

Rogers—Worm 6:3, 6:3; Rogers—Féret 8:10, 

7:5, 4:6, 6:4, 6:2. A visszaamatörizált Féret de-

büje igen szépen sikerült. A női egyes meghozta a 

maga meglepetését a görög éljátékosnő Mme 

Micolopoulo az elődöntő során legyőzte 6:3, 6:2-re 

Miss Ryan-t; Mrs. Satterthwaite—Mrs. Haycraft 

60, 6:0; Mme Micolopoulo—Mrs. Satterthwaite 

6:2, 6:3. 

Férf i páros döntőben Rogers, Féret-pár két 

nyert szett és 40:15-re álltak, tehát két inat— 

labda után vesztették el a játékot. Hi l lgard Lim-

dau-pár ellen 7:5, 6:4, 6:8, 2:6, 4:6. Vegyes pá-

ros dönő: Miss Ryan. Rogers—Mrs. Satterth-

waite, Worm 6:3, 6:3. 
* 

L. T. C. de Cannes versenyeinek végered-

ménye. Férf i egyes: Aeschlimann—Worm 6:3, 

3:6, 6:3; Rogers—Aslangul 6:4, 6:8, 4:5 w. o.; 

Rogers—Aeschlimann 8:6, 6:1, 3:6, 7:5. Női 

egyes: Miss Ryan—Miss Soames 6:4. 4:6. 6:4; 

Mrs. Satterthwaite—Miss Thomas 6:4, 7:5; Miss 

Ryan—Mr. Satterthwaite 4:6, 8:6, 6:1. Férfi 

páros: Aeschlimann, Worm—Rogers, Hil lyard 

6:3, 0:7, 6:2. Női páros: Gannay, Miss Tho-

mas—Miss Ryan, Mrs. Satterthwaite 8:10. 6:2, 

6:2. Vegyes páros: Miss Thomas, Aeschlimann— 

Mrs. Satterthwaite, Worm 9:7, 4:6. 6:1: Miss 

Ryan, Rogers—Mrs. Haycraft, Menzel 4:6 

6:2. 9:7. 

* 

Csehek Dél-Afrikában. Durbanban eldöntetlenül 

mérkőztek 3:3 arányban. Kozeluh—Robbins 6:3. 

11:9; Kozeluh—Kirby 4:6, 3:6; Macenauer— 

Kirby 10:8, 6:3; Macenauer—Robbins 0:6, 6:2, 

1:6; Kozeluh, Macenauer—Kirby, Lowe 6:4, 0:6, 

6:3; Kozeluh, Macenauer—Robbins, Kirby 4:6, 

2:6. 

Ausztrál ia. 

Sindey Metropolitan Club bajnokságai során 

Hopmann nagy formában győz a férfi egyesben. 

Crawford-ot 6:2, 3:6, 6:0-ra. Férf i párosban 

Crawforddal győz L) un lop, Sproule ellen 4:6, 6:2, 

6:4-re. Vegyes párosban Miss Hall-lal győz a 

Crawford házaspár ellen 6:2, 6:4-re. 

* 

A túrázó angol játékosok Kalkuttában mérkőz-

tek. Eredményük: Aust in—Bobb 6:3, 6:2; Aus-

t in—Mohán Lal 7:5, 6:2; Andrews—Bobb 6:2, 

6:1; Andrews—Sleem 2:6, 5:7. 

* 

Rancing Club de Paris győzött Barcellonában 

a Barcelona Real Club ellen. Mlle. Neufeld—Mme 

Herbery 7:9, 3:6; Brugnon—Sindren 3:6, 6:3. 

6:3, 6:2; Brugnon—Maier 1:6. 6:3, 1:6. 6:2, 

6:2; Ch. Boussus—Sindren 6:4, 6:2, 7:5; Ch. 

Boussus—Maer 8:6, 6:3, 6:2. 

* 

Franciák Kölnben. Első nap: Brugnon— 

Nourney 9:11, 6:4, 6:4; Boussus—Kuchlmann 

4:6, 9:7, 6:3; Frl . Peitz, Boussus—Frl. Aussem, 

Nourney 9:7, 2:6, 6:4. Második nap: Brugnon— 

Kuh lmann 7:5, 4:6, 6:3; Boussus—Nourney 6:3, 

6:2; Du Plaix—Sterk 6:2, 6:3; Brugnon, Bous-

sus—Kuhlmann. Nourney 6:8, 6:3. 6:1; Frl . Aus-

sen. Boussus—Frl. Peitz, Kuh lmann 8:6 6:2. 

* 

Uhlenhorster Klipperek 4:3-ra győztek Ham-

burgban a Bold-klubben Kopenhága ellen. Ered-

mények: Dr. Dessart—Ulrich 6:3, 2:6, 6:2; 

Frenz—Henriksen 2:6, 4:6; Frl . Hof fmann—Fr l . 

Ströekel 4:6, 6:1, 6:2; Frl . Lorentz—Frau Dam 

7:5, 1:6, 9:7; Dr. Dessart, Frentz^-Ulrich, Hen-

riksen 2:6, 4:6; Frl . Hof fmann, Dr. Dessart— 

Frl. Stöckel, Ulrieh 3:6, 10:8, 6:3; Frl. Lorentz, 

Eberstein—Frau Dam, Henriksen 4:6, 6:3, 6:6. 

* 
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Franciák Hamburgban. Győznek a Rancing 

Club de Paris 10:3-ra. Meglepetés Boussus vere-

sége Frenztöl. Borotra nehéz győzelme dr. Dessart 

ellen. Eredmények: Első nap: Borotra—dr. 

Dessart 7:5, 7:5; Gentien—Siemssen 6:3, 6:4: 

Mlle Neufeld—Frl . Lorentz 6:2, 7:5; Borotra, 

Brugnon—dr. Dessart, Frentz 6:2, 3:6, 6:4, 6:3: 

Mlle. Adamoff, Brugnon—Frl . Hoffmann. Frenz 

8:6, .12:10; Frl. Hof fmann , Mackenthum—Mlle 

Neufeld, Gentien 5:7, 6:3, 6:3. Második nap: 

Boussus—Frenz 9:7, 4:6, 1:6; Brugnon—Uthmöi-

ler 6:3, 6:3; Mlle. Adamoff—Frl . Hof fmann 3:6, 

3:6; Gentien, Boussus—Uthmöller, Eberstein 7:5, 

6:0; Mlle Neufeld, Adamoff—Frl . Hof fmann. 

Galvao 6:2, 6;8, 6:2; Neufeld, Gent ien—Frl . Lo-

rentz, dr. Dessart 6:4, 0:6, 6:3; Mlle. Adamofi", 

Brugnon—Frl . Lorenzt, dr. Dessart. 

• 

Rajnavidéke az Elberfeldi Tennisz-esarnok 

megnyitása alkalmából 7:4-re győzött Amszterdam 

válogatottjai ellen. Heitmann—-van der Heido 

5:7, 6:0, 7:9; Hanss—van Olst 6:2, 8:6; Nour-

ney Ivopmann 6:3, 6:0; Statz—Leembruggen 

4:6, 6:4, 7:9; Strauss—Dreesman 2:6, 6:1, 5:7; 

Meffert—van Gulick 6:3, 6:4; Heimann—Kop-

marin 6:2, 6:0; Nourney—van der Heide 6:3, 5:7, 

6:0. Párosok: Heitmann, Hanss—Leembruggen 

Kopmann 3:6, 2:6; Meffert, Staz—Dreesmann, 

van Gulick 8:6, 6:4; Nourney, Wenzel—van der 

Heide, van Olst 3:6, 10:8, 6:3. 

* 

Claude Anet, a neves francia regényíró meg-

halt. A tenniszvilágban regényével, amelyet Su-

zanne Lenglenről írt, lett elismert. Versenyzett 

is Schopfer álnév alatt. Leánya, Leila igen jó ké-

pességű francia hölgyjátékos. 

* 

Austin nyerte az idei India-bajnokságot honfi-

társa Andrews ellen 6:2 7:5, 6:l-re. Az Inter-

national Club of England tagjai adták meg a kü-

lönösebb jelentőséget a versenynek. A férfi párost 

is angolok nyerték Andrews, Horn 6:2, 6:3, 6:l-re 

verve az indiai Singh, Kapoor-párt, elégtételt 

véve a honfitársi vereségért Austin, Olliff-nek. 
* 

Román ranglista: 1. Bunca, 2. Cantacuzino, 3. 

Poulieff, 4. Botez, 5. San Galli , 6. Lupu. A hölgy-

listát a magyar Zizovits Lenke vezeti. 

Belföldi hírek 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiimiiiiiiim 

Unió Lawn Tennis-Club f. hó 31-én 9 órai kez-

dettel álarcos jemez-estélyt rendez a Szent Gellért-

szálló összes termeiben. — Megjelenés jelmezben vagy 

estélyi ruhában. — Érdeklődni lehet egész napon át 

Gross drogéria (VI., Szondy-u. 40.), telefon Aut. 

104—70., clubhelyiség VI., Dalszínház-u. 1., I. em. 6. 

(telefon Aut. 136—49.). 
* 

Tudósítóinknak. Köszönetet mondunk mindazon 

uraknak, akik már ezideig is voltak szívesek elvál-

lalni lapunk tudósítását. Kérjük az alább felsorolt 

igen tisztelt urakat, hogy mihamarabb adjanak élet-

jelt clubjaikról írásban és fényképben. Kísérjék 

figyelemmel ezen rovatokat: „Egyesületek" vagy 

„Tudósítóinkhoz". 

Szemeti Béla BESzKÁRT. Keledi Ferenc Szombat-

hely. V. dr. Derecskey György Postás S. E. Hidassy 

Dezső, BEAC. Hirschler Andor, Kanizsai T. E. Dr. 

Grosz Antal, Gyöngyösi Vívó- és Tennisz-Club. Du-

lánszky Jenő, Pécsi Athletikai Club. Romek Béla, 

Tisza Evezős Egylet. Kárpáti Imre, Szegedi Athletikai 

Club. Kleiszner László, Alagi Torna-Egylet. Dr. 

Horváth Gedeon, Kecskeméti Athletikai Club. Dr. 

Orosz Sándor, Hódmezővásárhelyi Torna- és Vívó-

Egylet. Dr. Jantzer Lajos, Mátyásföldi Lawn Tennis-

Club. Jamrisska Károly, Tatabányai Sport-Club. Dr. 

Milovánovich Vidor, Budapesti Torna-Club, Vitéz 

Szabadváry Ferenc, Kőszegi Sport-Egyesület. * 

Tudósítóinknak. Kérjük, hogy amennyiben mód-

jukban állana, a Postás Sport-Egyletet és Tisza 

Evezős Egyletet, Szolnok, kivéve, clubjuk jel-

vényét a szerkesztőségbe beküldeni szíveskedje-

nek. Igen kedves emlék volna ez a szerkesztőség 

számára és versenyek eredménye alkalmával igen 

alkalmas iniciálé. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

K E H R L I N G B É L A 

CrémanfRosé 
ransylvania sec 
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Sportpályák, tenniszpályák és utak építését 
jav í tását vá l l a l j uk . 

^ ' / ú l l í t m i L ' legjutányosabb feltételek mellett speciális 
n / , < W l l l U I I I V kötőanyaggal kevert 

VÖrÖS salakot, tenniszpályákboz és utakhoz. 

Fekete salakot 
fuvardíj megtérítés ellenében szállítunk futball-
pályákra és feltöltésekre. — A MAC, BSzKRT, 
BSE, BEAC, BLKE stb. szállítója 

Hazai Útépítő és Salaktermelő 
Vállalat B u d a p e s t , Nádor-u. 6. 

Telefon: 813—96. 

Megjelentek a 

Magyar Orsz. Lawn-Tennisz-Szövetség 
hivatalos versenyszabályai, 

Alapszabályok, Játékszabályok, Verseny-
szabályok. 

Kerületi szervezeti szabályok, Fegyelmi 
rendelkezések, Gazdasági bizottság ügyrendje, 

Útmutatás pályabírák részére, Tenniszpálya építése, 
Vasúti kedvezményre vonatkozó utasítás. 

Egyesületi alapszabály. Egyesületi 
házirendszabályok. 

Ára 3 pengő. 

Megrende lhe tő Kertész Tódor és Weszely 
István rt. cégnél , Budapest , IV., Váci-utca 9. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIin 

H O R V Á T H G Y Ö R G Y 
URI SZABÓ, UDVARI ÉS KAMARAI SZÁLLÍTÓ 

Esté ly i- , sport- és 

útiruha különlegességek. 

BUDAPEST, IV., VÁCI UCCA 86. 

irilMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllMllllllllllllllllllllllllMIIIIIIMIIIIIIIIIIMM 
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| | 
| > . Ródli, | 

| f 1 ^ Si, siruházat, i 

Sí korcsolya, i 

S 15% 7 szakszerű korcsoíyacipő % 

Kertész és Weszely 
IV., Váczi-utca 9. sz. 

Illlllllllllll IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIH llllllllllllllltlIIIIIIHIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIII 

Nyóuiatott a Bethlen Gábor írod. és Nyomdai R.-T.-nál. Budapest VI I I . , Nap-u. 13. Műszaki ig.: Crbányi István 

C U K O R K A , „ 
CSOKOLÁDÉ 

D E S S E R T 

KÜLÖNLEGESSÉGEK 




