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Beszélgetés 
Maróczy Gézával 

Szegeden 
A vi lághírű sakkmester nem versenyez t ö b b é 

— 4 0 év tapasztalatai a sakk-tronton 

(A Délmagyarország munkatársától.) A kávé-
ház főpincére érdeklődésünkre rámutat egy fia-
talemberre, aki egy sakkpartinak kibicel: 

— Az ott kérem a Maróczy.., 
Maróczy Géza, a világhírű magyar sakkmester 

néhány nap óta Szegeden tartózkodik Természe-
tesen megérkezése nagy örömet keltett a szege-
di sakkozók táborában. A mester naponta megje-
lenik a Sakk-körben, ahol nevének, hirének ki-
járó tisztelettel fogadják. Leül ide is, oda is, ér-
tékes tanácsokat, útbaigazításokat ad a játéko-
soknak. 

— Kérem — tiltakozik nevetve —, nem verse-
nyezni jöttem! Privát ember vagyok Szegeden, 
csak bejárok ide a körbe, szórakozni. Tulajdon-
képpen szegedi ember vagyok, lányom itt van az 
egyetemen alkalmazásban, rokonaim is vannak a 
városban, hozzájuk jöttem. Feleségeim beteg, leve-
gőváltozásra volt szükség ezért jöttünk Szeged-
re... Én már nem versenyzem többé. Nehéz d g 
az az én koromban, öreg vagyok a nehéz, fárasz-
tó versenyekhez! 

Kiderül, hogy a fiatalos külsejű, 40—45 éves-
nek látszó mester: 65 esztendős. 

— Beláthatja, hogy ebben a korban a nagy 
versenyeket már nem lehet birni. Egy-egy nem-
zetközi verseny 2—3 hétig tart, naponta 8—10 
órát kell ülni a tábla mellett. Ehhez a teljesít-
ményhez fizikum, kondíció kell. Valamikor 18—20 
partit játszottam. Ilyenkor derül ki, hogy kiben 
van tehetség, kiben van állóképesség. Versenyzési 
időm alatt nyolcvanegy nemzetközi verseny első 
diját hoztam el. Elértem azt, amit lehetett, most 
már pihenek. Utoljára 1931-ben játszottam a nem-
zeti versenyben. Azt mondották, hogy a fia' 
nagyon tudnak, én mégis elhoztam az első dijat 
előlük... 

A fiatal sakkozókra terelődik a szó. 
— Jó játékosaink vannak, az kétségtelen. 

Sok a közepesnél jobban sakkozó játékos, de el-
sődijas, igazán kiemelkedő tehetség kevés van. 
Talán Lilienthal az egyedüli Steiner Lajos 20 éve 
a jövő Ígérete. A szegedi sakkozókat is jól isme-
rem, főleg kettő kiváló: Soólqj és Konrád, de a 
többi is jó. 

Maróczy Géza 1895-ben Ikezdte sakkokarrier-
]ét. Első nemzetközi győzelmét Hiptingsban 
aratta, ugyanabban az ang»l városkában, ahol a 
¡napokban zajlottak le a világbajnoki versenyek 

— A mester cimet is Angliában szereztem. 
Tulajdonképpen angol mester vagyok és nem 
magyar... 

A sakk-játékról beszélgetünk és arról, hogy 
valahol iskolatantárggyá tették a sakkot. 

— Idegek kellenek ehhez a játékhoz és sok-
st?k idő. A sakk gondolkozásra, önfegyelem-
re tanit, de elvon a többi munkától. Szenvedély-
lyé lesz, mint a kártya. Aki belekóstól, szinte el-
veszett a másirányu működés számára. Nem va-
gyok hive a sakk iskolai tanításának. Erről a té-
máról már beszélgettünk sokszor. Félő, hogy a 
diák rabja lesz a sakknak és a többi tanulmá-
nyainak rovására csak sakkozik. Kétségtelenül 
jobb a sakk, mint a kártya, de az egyén mind-
két esetben vészit. A sakk megélhetésre kevés. 
Ha ezer sakkozó közül egy is megél a sakkból, 
akkor már sokat mondottam. Valamikor 4— 5000 
aranyfrankot kaptam egy-egy versenyért 'vehe-
tett pénzt keresni. Ma kisebbek a pénzdíj*»!.- inkább 
ellátást adnak™ De ezt is csak az igazi nagyok 
kapják— 

A mesterekről beszélgetünk. 
— Hát kérem a mester cimmel is fi'^- ín ál-

lunk- Ma már könnyen adják. Németországban 
legalább annyi mester van, mint nálunk sakko-
zó.~ De csak az az igazi mester, akit nemze" "i-ileg 
elismernek annak. 

Már várják Maróczyt efiy asztalnál, ess érde-
kes pa r t iná l -

H A B U D A P E S T R E J ö 
ne mulassza el megtekinteni a főváros lálványosságál 
az U" 

SPOLARiCH-kávéházat 
Rácz Béla és 12 tagu cigányzenekara muzsikál 
Antók Ferenc énekel — Külön érdekessége e 

SPOLARICH-GRILL 
ahol délután és este tánc, GUTTENBERG-
JAZZ játszik és EVA WiERE jazzénekesnő lép fel 
H a n g u l a t — N i v ó — S z o l i d á r a k 

Félóra színházi előadások 
a Délmagyarország o.vasói részére 

U'abb nagy kedvezményünk előfizetőinknek 
Ezen a hélen kél kedvezményes előadás: szerdán „Kék Duni", csü-
törtökön „A mosoly országa" Szűcs László vendégszereplésével 

A Délmagyarország állandóan arra törekszik, 
hogy előfizetői számára minél több kedvezményt 
biztosithasson. Ennek a programjának a kereté-
ben most ismét sikerült nagy áldozatok árán 
megállapodást kötni a Városi Szinház igazgató-
ságával. A megállapodás értelmében a Délma-
gyarország olvasói részére féláru előadásokat 
biztosítunk. Olvasóink számára lehetővé tesszük, 
hogy szinházjegyakciónk során meghatározott 
előadásokat rendkívül nagy kedvezménnyel néz-
hetnek meg. Az akcióba bekapcsolt előadások ter-
minusát időről-időre közölni fogjuk. 

A Délmagyarország ezzel az olvasói számára 
biztosított nagyjelentőségű ujabb kedvezmény-
nyel fontos kulturszolgálatot is teljesít, mert a 
szinház kapuit szélesebb rétegek előtt nyitja meg 
és ezzel javít a szinház helyzetén is. 

A kedvezményes előadások már ezen a héten 

megkezdődnek két érdekes estével. 

Szerdán a Délmagyarország olvasói 
féláru jeggyel tekinthetik meg Jo-
hann Strauss müveiből összeállított 
„Kék Duna" cimü nagysikerű és ked-

velt operettet, 

csütörtökön pedig Lehár Ferenc örök-
szép alkotását, a „Mosoly országát"t 
amelynek főszerepét Szűcs T ' M, 
az Operaház tagja énekli vendég-

ként. 

A féláru jegyeket a Délmagyarország kiadóhi-
vatala árusítja. A kiadóhivatal a féláru jegyeket 
a lapunkban közölt szelvénn ellenében szolgál-
tatja ki. 

24 filléres kcvezetvjm nrohlémáia 
a közigazgatási bíróság előtt 

Vámkőteles-e a dorozsmai lakos szegedi kerékpárja 
(A Délmagyarország munkatársától.) Nem 

mindennapi aktázás keletkezett 24 fillér köve-
zetvám körül. C a p d e b ó Ferenc Tisza Lajos-
köruti drogériatulaidonos Kiskundorozsmán 
lakik és onnan jár be kerékpáron a városba. A 
rókusi vámháznál — mint annakidején jelen-
tettük — Capdebóval minden esetben 8 fillér 
kövezetvámot fizettettek a kerékpárja után. 
Egymásután háromszor történt meg ez és a 
drogériatulaidonos a Dolgármes>terhez intézett 
beadványában a 24 fillér kövezetvám visszaté-
rítését kérte és azért is folyamodott, hogv egy-
szersmindenkorra mentesítsék őt a kövezetvám 
fizetése alól. 

A Dél mogvar ország annakidején foglalko-
zott az érdekes kövezetvám-üggvel és megír-
tuk azt is. hogv az elsőfokú közigazgatási ha-
tóság a drogériatulaidonost elutasította kérel-
mével. Az indoklás az volt. hogv akinek Sze-
geden van üzlete, de idegen közigazgatási te-
rül"»^ lakik, nem mentesíthető a kövezetvám 
alól. Capdebó ezt a határozatot megfellebbez-
te a polgármesterhez. Kifeitette beadvánvában. 
hogy a múltév augusztusában Szegeden drogé-
riád nyitott és ezen az alakon Szeged váro*á**ak 
*<Wftre*6 polgári l e t t nemc«r>V «zeg^di pdó 
fizető hanem beVente t t i-we"»-!; iii™« ¡ s 
szegedi ke»-A1 

Szerinte nem a szemelv és loVóh<dy. h^nem 
kifejezetten pz illető ' írmfivp élvezheti a vám 
meniecciSrtpt. v««rv lehet vámköteles . T ' án 
qZ^-ír , '" I-StÖTV^ÖS P7 Vnrfy ő pep'lorr ^ 
mai InVós. mert a ke rék^á r í a . amelyen 
ged és Dorozsma között közlekedik, szi>.v J. 

igazolvánnyal van ellátva és 
vámfizetésre nem kötelezhető. 

ennekfolytán 

Dr. P á l f y József polgármester most dön-
tött az ügyben és elutasítva a drogériatula jdo-
nos fellebbezését, az elsőfokú határozatot indo-
kaival együtt jóváhagyta. A polgármesteri ha-

1 tározatot ellen a drogériatulajdonos felülvizs-
gálati kérelemmel élt a legutolsó fórumhoz, a 
közigazgatási bírósághoz, így a 24 filléres kö-
vezetvám problémája véglegesen itt nyer m e g -
oldást. 

la ámpázott J • j r minden B 
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fillérért kapható. Hűtőház, Ilona u. 

Fájdalomtól megtört sz iwel tudatjuk 
az összes rokonság nevében, hogy for-
rón szeretett testvérünk, 

losszas szenvedés után elhunyt 
Teme'ése f hó 16-án d. u. fél 3 órakor 

lesz a zsidó tem: 'ő cinterméből. 
Aus ánder Testvérek 

Béke legyen porain. 


