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budapesti torna-, viv6- ls játtkmester, a • Turul- labdajáték feltalálója,

Erzstbet-kQOrut 6., I V/24.



A "Turul"';'labdajátékról.

A Turul-játék rendszeres müvelése által a játékos

teste fokról-fokra arányosan fejlödik, amennyiben testé·

nek minden egyes izma és idege összhangban müködik.

E szerint a játékos ezen játék müvelésénél .. leghasz

nosabb és legegészségesebb mozgást v'égzi.

Mint társasjáték a kedvet vidámitja, a kollégiális

szellemet élteti, müvelésénél a veszély, a durva szenve·

dély teljesen ki van zárva s igy páratlanul áll a labda

játékok között.

Nálunk Magyarországon igen sokféle labdajátél!:

van, de nagyon kevés az üzöje, mert gyakorlásuk a

testet és lelket csak kis mértékben fejleszti, némelyike

pedig veszélylyel is jár, azért nagyon kevesen, lazán és

hanyagul játszszák.

A mai divatos footbal, a fülesIabdajáték stb. sem

felel meg a testfejlesztés követelményeinek; mert gya

korlásuk által a játékosok között a baleset, söt néha

néha haláleset is elöfordul, azonkivül müvelésük sok,
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anyagi áldozatot kiván, miért is ezen uj, divatos játé

koknak szintén kevés a müvelője.

Hogy a magyar labdajátékok teljesen ki ne szorul

janak az idegenből átvett játékok miatt legczélszerübb

nek tartom az általam feltalált és szabadalmazott Turul
labdajáték kultiválását, a melynek rövid idő alatt már

is több a müvelöje és pártolója, mint az idegen labda

játékoknak.

A Turul-játék gyakorlása által a játékosok megta

nulnak egymáshoz alkalmazkodni és simuini ; megtanul

nak minden torzsalkodás, erőszakoskodás és szenvedély

nélkül egymással izlésesen, szépen és szellemesen ját

szani, megtanulják továbbá egymás testi ügyességét fel

ismerni és a szerint alkalmazkodni a játék gyakorl~

sánál.

A •Turul"·labdajátéknál a játékosok kedélye

mintegy felderül és a játék folyamán mindvégig meg

marad ugyannyira, hogy üditőleg és frissitőleg hat a

testre és lélekre egyaránt.

A Turul-játékosok arczáról mindig derült, vidám

kedély sugárzik, miért is az ilyen játékosokhoz örömmel,

nyilt bizalommal közeledhetík mindenki, mig ellenben

kerüli mindenki az olyan játékosokat, kik szólalanak és

kiknek arczáról a mosoly hiányzik.



Az egészség:megóvása czéljából a kedélyeket foly

ton szórakoztatni és viditani kell, erre pedig elvilázha

tatlanul legjobb játék a Turul.

Turul-játék kell tehát gyermeknek és felnőttnek

egyaránt, hogy a gyermek és a felnőlt teste és lelke

napról· napra üdüljőn és viduljon, mert ha üdülése és

vidulása biányzik, akkor izmaiba és idegeibe pangás és

bénulás áll be.

A Turul-játék gyakorlása ugy van ősszeállitva, hogy

az agy idegeit csak gyöngén munkáltatja, a test egyéb

izmait pedig minden megerőltetés nélkül leghathatósab

ban fejleszti és erösiti.

A játék nem hagy kivánni valót maga után a

testedző játékok terén, mert gyakorlását gyermek és

felnőtt egyaránt üzheti az év bármely szakában, kis és
nagy területen, a szabadban vagy zárt helyiségekben;

játszbatják kevesen is, sokan is; & hozzá való játéksze

rek pedig igen olcsók.

A Turul-játék más minden egyéb játékok fölött áll,

mert ezen játéknál nem kell figyelembe venni a játé

kosok korát és nemét, sem a játéknak mily mérvben

való alkalmazhatóságát, mert fiatal és öreg mindenkor

egyformán játszhatja, minden veszély nélkül; a többi

játékok nem- és korhoz vannak kötve.

A Turul-játéknál, ellentétben a football, füles labda,
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stb. játékokkal, a játékosok szenvedélyes indulatra soha

sem lobbannak s igy gyakorlása veszélylyel sohasem jár.

A játék különös becse abban áll, hogy a testet

és leiket egyforma arányban foglalkoztatja és fejleszti;

azokra mindig kellemes és üditő hatást gyakorol, a lélek

pedig öröm és dühösség között sohasem ingadozik.

Elitélendők tehát mindazon játékok, melyeknél a

lélek ki van téve az ingadozásnak. Abba kell hagyni az

olyan játékokat, melyek müvelésénél a test szenved,

vagy melyeknél a testi bajok, veszélyek igen gyakran

elöfordulhatnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy minden

játéknak meg van a maga jó és rossz oldala egyaránt.

Az összes játékok között a Turui·játék áll ez

időszerint az elsö helyen, mivel ennek csakis jó ol

dala van.

A játék haszna abban áll, hogya testet fürge

mozgásokra serkenti, az izmokat minden fárasztás nél

kül arányosan fejleszti, gyakorlása egyszersmind elő

gyakorlat a VJVás nemes müvészetéhez, a szem látó

képességét nagyban növeli, miért is ezen szép és

nemesitő, fejlesztő játék a testi nevelés első és elen

gedhetetlen fötényezöjének tartandó.

A játéknál a futkározás és egyéb gyors tagmoz

dulatok által a testnek minden egyes izma és idege foly

tonos és fokozott tevékenységben müködik, épen ezért
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mindenkinek koro, nem- és rangkülönbség nélkül ajánl

ható játék.

A Turul-játéknak baszna tehát mindenkire nézve

kiszárnithatlan akkor, ha az jól és naponként gyako

roltatik.

Tanulja meg tehát mindenki a Turul-játékot, mert

e játék által vissza nyeri elvesztett kedélyét és az élet

egföbb kfnesét: az egészséget.

A Turul-Iabdáról.

A Turul-labda vastag rétegü, üres kaucsuk gömb,

amely igen finom és vékony, leginkább szines posztó

val van bevonva olyezélból, hogy tartós legyen és

könnyen szét ne repedhessen. Átmérője 8 ezentiméter.

Sulya 12 deka. Nagysága 3" angol hüvely.

A Turul-tányérról.

A Turul-tányér egy keményfából készült kőralaku

.tömör fatányér, melynek alsó része domboru és felsö

része vizszintesen lapos, közepén esavarszerüen átfurva

oly ezéiból, hogyanyelére !elesavarható legyen. Átmé

rője 13 ezentiméter. Sulya 22-25 deka. Szine bár

minő lehet. A játékosok ügyességéhez képest a tányér

kisebh vagy nagyobb lehet, de a versenynél egyforma.
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A Turul-tányér nyeléről és a lökésekről.

A tányér nyele egy kemény fából készült henger,

melynek egyik vége csavarmenetü, oly czélból, hogy

reá a tányér vagy a csavarfedö felcsavarható legyen.

Hossza 30-90 czm. Átmérője 3 CZIn. Sulya 40-50 deka.

Szine tetszés szerinti lehet. A játszók nagyságához képest,

hosszabb vagy rövidebb; erejükhöz képest, pedig köny

nyebb vagy nehezebb lehet.

A nyelet minden játékos ott fo~ja, -ahol neki tet

szik, ajánlatos azonban a rövid lökések eszközlésénél

a nyelet középen vagy azon felül s a hosszu lökésnél

középen Hlul, ha lehet a legvégén fogni.

Az ujjak elhelyezése a nyélen tetszés szerinti. Le

het azonban a mulató ujjat a nyél hosszában anyélre

fektetve kinyujtva tartani. Azt a' játékost, aki a játékot

kezdi, kezdőnek, aki a lökést kifogja kifogónak nevezzük.

A labda-kifogásoknál és lökéseknél rendesen kis gug

goló, lépö állások foglalandók el és pedig a gyönge

lökéseknél mindig a jobb, az erös lökéseknél azonban

a bal láb van elől. A hosszu és rövid lökések mindig

a tányér közepével történnek. A labdát mindig legalább

2 méter magasságú ívben kell lökni, de lehet 20-30
méter magasságba is fellökni. Vizszintes lökést soha

sem szabad tenni, mert annak kifogása és visszalökése
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nem biztos. A játék meneténél meg van engedve az

alacsonyabb és magasabb lökés. A rövid lökéseknél a

kifogó elöre, a hosszú lökéseknél bátra fut. A játékot

megkezdö egyén, a saját területén a kezdés céljából

megjelölt helyröl löki el a labdát ellenfele területére. A

labda lökése, a 45' szögtartásban levö karunknak ki·

nyujtásával történik. .A lökések lehetnek gyöngék és

erősek. Ha nagy sorozatot akar két játékos csinálni,

akkor az összjáték megkivántatik. Minden játékos a sa
ját területén a neki maghatározott helyen mozogjon.

Ha nők és férfiak vegyesen játszanak együtt, aján

latos a nőknek a terület elején állani, mert onnét nem

kell soha erős lökést csinálni.
A játékot rendesen a legügyesebb játékos kezdi meg.

A tányérral ellátott nyél, a testtel párhuzamos

vonalban 45 foknyi szögtartásban mindig előre irányitva

t~tandó. Ügyes játékos azonban bárhogyan is tarthatja,

de mindig készenlétben kell állania a kifogáshoz és

visszalökéshez.

A Turui·labdajáték tanulásának módja és egyéb lényeges
tudnivalók.

A játék tanulása nagyon egyszerü és könnyü. Elö

gyakorlat abból áll, hogy az e czélra alkalmas labdát a
kezdöjátékos önmagának a levegöbe jobb vagy bal kéz-
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zel feldobja s azt visszaesése közben kifogja és ismét

fellöki. Ezt a gyakorlatot ismétli addig, mig a labdát

legalább is ötvenszer egymás után fellökni és kifogni

tudja, a jobb, bal, felváltott és páros kézzel. A labda
kifogása és fellökése közben szabad ide-oda lépkedni

..agy futkározni.

Ha a játékos az előgyakorlatot biztosan végzi leg

alább ötvenszer egyfolytában, akkor megkezdheti a
labda-adogatást a hasonló ügyességü játékos párjának,

ki a labdát iparkodik kifogni és ismét visszaadni. A já

ték addig folyik, mig a labda a földre nem esik, azután

ujra kedetét veszi. A labda kifogása vagy visszalökése
határozott vagy határozatlan területen történik. A játé

kos a labdát kifogáskor rögtön visszalökheti, vagy előbb

önmagának egy vagy több rövid lökést csinál s csak

azután löki azt elIenfelének vissza. A rövid lökések
száma, a játék megkezdése elött, előbb meghatáro

zandó.

A földre eső labdát a tányérral felfogni és vissza

lökni soha sem szabad. A tányérral avagy nyelével a

labdát ütni tilos, mert ezáltal a labda romlik.
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A játék változatai.

l-ször.' Egy játékos, egy ellen játszik jobb, bal

vátogatott és páros kézze!. Ezen játéknál a labda-kifo

gást a rögtöni visszalökés követi, azért egyes !ökésü já

téknak neveztetik.

2-szor: Egy játékos egy ellen játszik, csakhogy itt

a visszalökést elöbb egy vagy több rövid lökés elözi meg.

Az olyan játék, ahol egy rövid lökésnél több is meg

van engedve, többes lökésü játéknak neveztetik.

3-szor.' Egy játékos több ellen játszik, ilyenkor

sorrendben vagy tetszés szerint történbetik a labda

adogatás, meghatározott számu lökésekke!.

4-szer: Pár pár ellen játszik, meghatározott számu

rövid lökésekke!.

5-ször.' Csapat csapat ellen játszik, meghatározott

szabály mellett.

6-szor: Két vagy több játékos futás közben lök

dösi a labdát maga elött addig, mig valamelyikük a

czélpontot el nem éri. Aki futás közben a labdát a földre

ejti, az a versenyböl kiállani köteles.

Valamennyi játékot a jobb, bal, válogatott és pá

ros kézzel kell gyakorolni, egy vagy több rövid lökés

sel összekötve a változatosság kedvéért.
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A Turul-labdajáték szabályai.

A mérkőzésben vagy egy játékos egy ellen, vagy

pár pár ellen, vagy csapat csapat ellen egyenként

10 játékossal küzd.

A játéktér hossza 8-24 méter, szélessége 2-12
méter. A játéktér sarkain földbe szurt zászlók állanak,

a hosszusági és szélességi határvonalakat mészvonal

jelőli.

A játéktér középen mészvonallal 2 egyenlő részre

osztandó. A határvonalakon középen földbe szurt 2-4
méter magasságu rudak állitandók fel, melyeknek felső

része piros szalaggal kötendő össze. A középvonaliól

2-6 méter távolságban a két játszóterületen a kőzépen

az .indulási vagy kezdövonal' mészszel jelölendő meg.

A labdakezelés lökés utján történik. A kinek a

a levegőbe lökött labdája a kifeszített 2-3 méter ma

gasságban álló szalagon át nem repül, vagy a határ

vonalakon tul repül, avagy a saját területén kifogás

helyett a földre esik, mindannyiszor 1 rossz lökést

számit az illető lökő vagy csapat számára.

A labda kifogása vagy visszalökésekör ide·oda fut·

kosni szabad, azonban egymást ezáltal akadályozni, de

még megérinteni sem szabad.
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A játék időtartama kétszer 10 perez, közben 5

percz szünet. Az első félidőben a játék 5 perczig a

jobb kézzel, 5 perczig a bal kézzel folyik. Ezen időtar

tamok alatt a labdát kifogáskor azonnal vissza kell

lökni, az utánlökés tilos, mert 1 rosszat jelentene.

A második félidőben a játék éppen ugy s ugyan

csak 5 percznyi ideig meghatározott kezekkel történik,

azzal a különbséggel, hogy a labda kifogásakor az rög

tön nem löketik vissza, elöbb a kifogó önmagának 1

rövid lökést csinál fölfelé függőleges irányban s a lab

dát visszaesése közben löki csak vissza az ellen

játékosának.

A játéknál mindig egy biró itélkezik, a ki a rossz

lökések vagy a nagysorozalu számok számát jegyzi.

Hogy melyik fél, pár vagy csapat kezdi meg a

játékot, azt a sorshuzás dönti el. A mely csapat a sor

solásnál nyer, az választja a helyet, az kezdi meg a

játékot.

A sorsolást közvetlenül a játék megkezdése elött

a versenybiró a mérkőző csapatok vezetöivel együtt

ejti meg.

Győztes az a fél, pár vagy csapat, amely a 2 fél·

időben jobb és balkézzel kevesebb rossz pontot csinált,

vagy az, amely egyfolytában nagyobb sorozatot tudott

elérni.
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A játék addig folyik, mig a labda a földre nem

esik, azután ujra kezdi az a fél, akinek a területén esett

le a labda.

A versenybiró sippal jelzi a játék megkezdését,

megszakitását és befejezését. A versenybiró döntése

ellen felebbezésnek nincs helye. A versenyre jelentke

zett párok vagy csapatok sorshuzás utján megállapitott
sorrendben mérkőznek egymással. A sorsolást még a

a verseny napját megelőzőleg az erre kiküldött 3 vagy

6 tagu bizottság eszközli.

Végére jutván a Turul-játék ismertetésének, erősen

hangsulyozom szükségét annak, hogy az életben vegyi
teni kell a gondokat a vigs:íggal, a munkát játékkal, a

bánatot pedig örömmel.

Nagyon becsülje meg tehát ezen szép és edző,

mulattató labdajátékot mindenki, mert ez eszköz testünk,
lelkünk épségben tartására. Legyen e kis füzetbnzditó

hangja és kis tükre ezen hasznos és minden tekintet

ben kifogástalan labdajátéknak.

Budapesten, 1903. év julius havában.

Halácsy Antal.
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Elismerő nyilatkozatok.

Magy. kir.•Ferencz JÓzsef"-nevelő-intézet.

Halácsy:Anlal torna-Ianár llllal lellaláll .Turul··jálék a

felkapott és nagy elterjedésnek nrvenda angol labda- és Tennís

jálékkal szemben kövelkezö eIönyökkel bir:

l. Veszélytelen, szelid természetü, ennélfogva kisebb testi

sérülések iránt tul érzékeny gyermekek is kedvvel játszAk.

2. Szelid lermészelénél logva esztbélikusabb s igy leányok

részére is kilünö lesledzö jálék.

3. Veszélytelen voltánál fogva a gyávább természetü is

meri játszani, testi lelki öntudatra ébreszti, .ami később vállalko~

zóbbá lesti és igy öt az erösebb és nagyobb koczkázaltal járó

egyéb testnevelő eszközök haszná.latára a legtermészetesebb uton

észrevétlenül e16készíti.

4. Nemcsak a lábakat, hanem a karokat is hathatósan fog

lalkoztatja, kitartó szemfigyeImet és gyors cselekvést követel,

mely a tüdőt is nagyobb tevékenységre 8zoritja.

Ó. Nem kiván költséges pá.lyatestet, nagy felszerelést, mely

csak jó idöben használható, meri bármely nagyobb belyiségben

minden kárlevés nélkül játszbaló.
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6. Nincs meghatározott játékos számhoz~ kötve, játszhatja

kett(} és száz is; aránylag kis helyen, mert 6 méter hosszu, 2 méter

széles helyen már négy is játszhatja.

7.. A játékszer aránylag ol.só és ha .sak azabályszerü játék·

hoz használják, ugyszólván örök tartamu.

Ezen sQkoldalu elónyöknél fogva mindenkinek, ki mindkét

nembeli ifjuság testi nevelése iránt meleg érdeklődést érez és a

kellő érzékkel bir, arra állásánál fogva mérvadó befolyá.sa van e

soraimmal figyeimét a "Turul"'·já.tékra íelkelteni akarom és e játék

felkarolását a legmelegebben ajánlom.

Budapeet, 1903. okt. 5.

Nendvtch Jakab, fóhadnagy,

a bpesti. II. ker. flilJmn. é. a .Ferencz Józle'" nevelő-inUlle\

torna· és vivó·tanira.

•Ferencz József Tanitók-Háza."

Halácsy Antal torna-lanár ur 1903. szeptember 27·én be·

mutatta a .Ferencz J6zsef Tani16k-Háza· növendékei előtt "Turulu

cimü eredeti, általa fe!talált labdajátékot.

A játékot az ifjuság a legnagyobb érdeklődéssel tekintette

végig, sOt kedvet kapva, maga is hozzá lá.tott megtanulásához.

A játék könnyU elsajátitása mindenesetre előnyére szolgál, te

kintve a mozdulatok Bokféleségét. A testi erO rugékonyságának.

az emelésére jótékonyan hat. Hasonlit ugyan némileg a lawn
tennishez, a viváshoz, sot a magyar kapós játékhoz, de mindenik.
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töl lényegére nézve különbözik, s mert fentnevezett játékok némi

tulajdonságait egyesiti, kétségen felül eredetinek mondhatni.

Ha lesz alkalmunk, időnk, magunk is neki~ látunk a szó

rakoztató játéknak.

Józsa Mihálll. kir. tanfelügyeliJ•
•FerencI J6zlIefTuilók.Húa-condnoka.

DFerencz József Tanitók·Hiza* növendék~i nevében:

F01'berge1' Béla.

A magyar királyi honvéd Ludovlka Akadémia.

A .Turul··IBbdajátékot tapasztalataim után igen melegen

ajánlom minden intézet pártfogásába. A test edzését igen előmoz

ditja, mert nemcsak a lábakat. hanem a karokat, a tüdlU. szívet

és szemeket igen igénybe vesazi. Szóval a test rugékonyságAt,

mozgékonyságAt fejleszti. a tüdot, szivet és karokat erOsíti. Nagy

előnye még abban is rejlik, _ hogy azon esetben. ha. a fiatalság
rossz időjárás miatt a szobára van utaiva, még azon esetben is
ezen kedves, testet edző, a figyelmet élénkitö játéktól nincs meg

fosztva, mert ezen játék még egy kisebb terjedelmü és magasságu

szobé..ban is igen jól játszható. A mellett igen olcsó és már 8-9
éves gyermek által ls játszható.

Budapest, 1903. november 25.

Berit László. fiJhadnagy,
a m. kir. honvéd Ludovika Akadémia vivő. és

torna-tanára.

2'
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Budapesti VIT. ker. állami f6gymn. igazgatósága.

Minden szülőnek. tanárnak, nevelőnek lelkiismeretbeli kö

telessége, bogy gyermekének, illetöleg tanilványának olyan jálék·

szert adjon kezébe, a mely testedző és léleknevelő hatása mellett

teljesen veszélytelen legyen. A Turul·labdajátékot intézetunkben,

az ország legnépesebb középiskolájában a budapesti VII. kerüleli

Barcsay-utczai fögymnáziumban (1002. tanuló) kipróbáltam. A

játék ugy a játsz6ra, mint a nézöre szórakoztató, s a mi a fö,
teljesen veszélytelen, lényege kizárja a verekedést és az ebbOl fej.

lödö durvaságokal. A Játékszer olcsó, kezelése könnyü. Ajánlom
minden gondos szülö és nevelő figyelmébe.

Budapest, 1903. október bó 14.

Dr. Oh"",,_ Flóris,
f5i1azgató.

Collaud Ferencz,
vu. ker. áll. flSnmD. torna-tanár.

Budapesti VIT. ker. állami fögymn. igazgatósága.

A .Tutul".labdajáték teljesen megfelel azon kOvetelmé

nyeknek, melyeket áHaJában a játékról feltételezünk, amennyiben

ügyes összeállitásánál és leleményességénél fogva egyaránt foglal
koztatja az egész testet. Könnyü kezelése lehetségessé teszi, hogy

a felnőtt ember ép ugy, mint a serdülő ifjuság a legnagyobb él

vezetet és legkellemesebb sz6rako·zást találja benne.
Budapest, 1903. november a.

Timár Pál,
igaziató.

Dr. B'rendör/er János,
VII. ker. fógymn. r. tanár, torna.t!l.nlir.



Er6dy ÖdiJn
VII. ker. fögymn. torna-tanár.
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Budapesti VII. ker. fögymnázium.

A ..TurulM.labdajátékról mindenki csak a legnagyobb elis.

meréssel nyilatkozhat. TulajdonságainAl és képző hatásánál fogva

elsörendü hely illeti meg a labdajátékok között. Mindazon kellé·

keket, melyeket a játéktól várunk, a "Turul" mag~ban egyesíti,

de egyes tekintetekben felül is mulja az eddig ismerteket s ép

ezen tulajdonságainál fogva hiányt pótol s mintegy kiegészitO

szerepet tölt be. A kultivált ifjusági tornajátékokkal szemben a

tennis mellett gymnastikai elegencziát nyujt. mivel sima, könnyed,

kecses mozdulatoknak. teret ád s ebben nyilvánul psychologiai

momentuma, mert kétségtelen. hogy a szép, szelid s tetszetős

mozdulatok a lelket is formálják. Erre pedig a többi játék nem

Ad ily nagy mértékben alkalmat. Élvezetes változatosságinál fogva

örömmel játsza gyermek, ifju s felnőtt egyaránt s első sorban

,ajánlatos hölgyjálék. Ami testképzö hatását illeti, az a mozdulatok

szépsége mellett az intenzivséget sem nélkülözi, mert például a

lábtechnikája kielégitő, a törzs izmait is müködteti s a kar fog

lalkoztatása sem egyoldalu. Azonkivül ugy éles!ti a szemet, mint

egyetlen játék sem. Ezt játszva, önkéntelenill érezzük, hogy mily

kitünöen elökészit a vivá.sra. Tulajdonságainá.l fogva tehát, nagyon

ajánlatos, hogy iskoláinkban a fülesIabda, football, méta s egyéb

játékok mellett mintegy izesitöképen felkaroltassék, mert példának

okáért, nagyon szépen ellensulyozza a fülesiabda stb. já.tékok

darabos mozdulatai!. Olyan helyet tölt be a játékok között, mint

hasonlat képen, a törvivás az egyes sportok között.

Budapest, 1903. ok!. 21·én.
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A "Turul"-labdajátékról.

A "Turul".labdajátékot,- feltalálój. Halácsy Ant.1 torn.,

tanár ur - f. é. február 19·én a VII. ker., Dohény-utczai községi

polgári leányiskolában mutatta be.

Mint rendkivüli ügyesit6, kedves és az egész testet igénybe

vevő torJlajá.tékot a legmelegebben ajánlhatom.

Bud.peat, 1904. február 20.

Létay Péter 8. k., igazgat6,

székesfővárosi torna·felügyelő.

Bpesti VII. ker. Wesselényi-u. községi polgári
fiuiskola igazgatósága.

A "Turu\",labd.játékot, feltalélój. H.lácsy Ant.1 torn.,

tanár ur a Budapesti VU. ker., Wesselényi-u. községi polgári

fiuiskolában a mai napon mutatta be.

Ezt a jóravaló, mozgásos játékot fioknak, letnyoknak, s6t

feluötlekuek is • többi testgyakorló játékok mellett. legjobb

indulattal ajánlhatom.

Budapesten, 1904. febr. 12·én.

Bély Mih6.ly 8. k.
torna-tanár,

.Budai Torna Egylet- mfi.vezel.öJe.
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Budapesti VU. ker. dohány-u. községi polgári
leányiskola Igazgatósága.

Halácsy Antal ur az általa feltalál! "Turulf'-labdajálékot az

intézet tornatermébeo. f. hó 19-én mutatta. be a tantestület és az

intézet növendékeinek és evvel ugy a lanárkarnak. mint a nö

vendékeknek igazi élvezetet szerzett.

Ezt a figyelemre méltó magyar találmányt, mely valamennyi

hasonló játékszert jóval felUlmul, a legmelegebben ajánlom.

Bpe't, 1904. febru~r 19·én.

Vajdajt Ernő, •. k.
ilazlat6.

Bpesti VII. ker. Kazinczy-u. községi elemi Iskola
igazgatósága.

Halácsy Antal fögymn. tanár ur, a VU. ker. Kazinczy-u.

cl. isk. tanteslülete előtt bemutatta az általa feltalált ~Turul"

labdajátékot. Ez alkalommal arról gyözödtünk meg, hogy ez egy

szerU, testedző és ügyesitö játék igen egyszerüen beilleszthető a

tornatanitás kebelébe, uiY a fiuk, mint a leányoknAl egyaránt.

Budapest, 1904. febr. 29.

Kiss J.ldebert, 8. k.
igazgató.
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Bpesti VII. ker. Wesselényi-u. izraelita hitközség
igazgatósága.

Szives készséggel értesitem, hogy a vezetésem alatt álló

iskola tornatanárának véleményes jelentése szerint a bemutatott

"Turul·.labdajáték összes változásai, mindenféle koru gyermekek

nek megfelelnek. A test ügyességét és rugékonyságát fejleszti,

megtanitja a biztos lAtbt, mozgásai aesthelikusak, minthogy

játék közben a test minden része mozgást végez, hatása inten

si.ebb. mint akár a szabadgyakorlatoké, akár a szergyakorlatoké.

Budapest, 1903. febr. 23.

Ste'l'n .Abrahám, 8. k.
igazs:ató.

Bpesti VII. ker. Nyár-utczai elemi, fiu és leány
iskola igazgatósága.

A "Turul".labdajálékot Halácsy Antal tanár ur, a VU. ker.

Nyár-u. kOzségi elemi iskolában bemutatvá.o, arról csak elismerő

leg nyilatkozhatom. Fiu és' leány tanul64! egyaránt érdeklődtek

iránta, 8 csakhamar meg is tanulták. A játék testedző, s amellJett

erösen leköti a figyelmet.

Bpes!, 1904. febr. 24.
Sántha S... k.

i'RZBat6.



Leldczky Ferencz
VU. ker. áll. fÖcvIDD. torna·tanár.

25

VII. ker. áll. főgymnázium.

A magyar lanulóifjuságnak egy sokáig nélkülözött jálékál

lálom a "Turul"-labdajátékban. E jálék annyi ügyességgel és lele·

ményességgel van összetllitva, hogy hinnem kell, miszerint rövid

idő alatt ki fogja szoritani, a nálunk gomba módra elszaporodott

rosszabbnál·rosszabb játékokat. Ezek kOzOl csak a •FootbalU

emlitem, mint amelynek káros voltáról nem egyszer nyilt alkal

munk meggyőződni. Kivánatos volna tehát, hogy ezen a testre és

lélekre egyaránl jó balásl gyakorló •Turul"-labdajáték, miné

szélesebb körben laláljon pártólást.

Budapesi, 1903. okt. 23-án.

Budapesti VII. ker. Mária Regnum nevelőintézet.

SOlYHIOB Oszkár

testi

Nevelöintézetonkben a legnagyobb örömmel és nem csekély

és lelki haszonnal játszák növendékeink a "Turult".

Budapesi, 1903. nov. 23.

a .Maria ReiDum& intézet irazaalója.

Kedves, szórakoztató, finom játéknak tartom a "Turnlt

Budapest, 1903. nov. 23.
Izsó! .A.laj08

.ZUdónk- czimo' ifjUBaci lap Bzerkesztője,

a _Mária RelDum- nevel6intézet há.zfllnllke.



Gm'ö Ff3rencz
nevelő-intézeti Igazgató.
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Budapesti VII. ker. állami feliigyelet alatt álló
Gerő Ferencz-féle kllzéplskolal Internátus.

A "Turul--Iabdajátékszert az internátus részére beszerez

tem, a növendékek szivesen hasznilják, a vele való játék kelle

mesen szórakoztatja őket s miként tapasztalom, edzödnek a játék

következtében.

Bárkinek igen ajánlhatom.

Budapest, 1903. decz. 27.

Budapesti VIIl. ker. m. k. tanárképzőIntézeti
gyakorló főgymnázium igazgatósága.

A "Turul·.labdajátékot, melyet Halácsy tanár ur hemuta

tott, gyermekek szflmára nagyon czélszerUnek, szórakoztatónak

és különösen biztos szemmérték gyakorlására és elsajátitásá.ra

alkalmasnak találtam. Nézetem szerint e játéko!l egyszersmind

végzi minden résztvevő gyermek azt a mozgást, mely testi alka

iának megfelel.

Budapest, 1903. deczember 10.

Dl'. Badics Fel'encz,
kir. tan., icazgató.

Dr. Né(///eay László,
egyetemi tanár.

Helyes I Hozzá járulok a fenti nyilatkozathoz.

Renda Jenő,

toma·\anár.
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Budapesti VIII. ker. állami fögymn. Igazgatósága.

Halácsy Anlal által feltalált, nekem bemutatott és lanilvá·

nyaimmal több izben játszott ". TuruZ"'.labdajátékot igen jó és

előnyös találmánynak felismertem. Ho játék a közfigyelem fel·

ébresztése által el6nyOsen hat a fegyelemre, arányosan és tnHen·

gés veszélye nélkül hathatósan fejleszti az egész emberi testi és

lelki szervezetet, miért is kivánatosnak tartom, hogy az összes

iskolákban minél nagyobb gyakorlásban részesüljön e játéknem.

Budapest. 1903. szeptember lB·án.

Láttam és ajánlom.

Dr. Demkó Kálmán,
VilI. Ilet. főgymn. igazgató.

Tomcsányi Béla,
VIII. ker. főgymn. torna-tanár.

Budapesti IV. ker. kegyestanltórendi fögymn.
igazgatósága.

A "Turulil.labdajátékot kipróbálva. kedves, veszélytelen já

téknak tartom. Kivánatos volna azt minden iskolában játszani.

Budapest, 1903. november 27.

Kovács Antal,
a IV. ker. fölVmD. icazgatója.

H euberg61' BeZ8lJ,
a IV. ker. flilYmD. toma·ta,Dára.
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Wágner Manó nyilvános főgymnáziumaés nevelő

intézete Rákospalotán.

A ItTurul ~.labdajátékot. mint testedz~ és az ifjuságnak

különösen mulatságos játékot, a legmelegebben ajánlom.

Rakospalota, 1903. decz. 29-én.

Wágner M aná, igazgat6.
tan· és nevclöintéze~i tulajdonos.

Kolozsvári m. kir. Ferencz József tud. egyetem
torna-vivóintézete.

Halácsy Antal tornatanár és viv6mester urtól, a mai napon

bemutatott "Turul-.Jabdajé.tékot és szabályait meglepöknek és a

labdajátékok lerén korszakalkolónak lalállam több szempontból.

Legfontosabbnak kell kiemelnem azt, hogyafeszitO izomzat egyet

len egy eddig ismert labdajáléknliJ. sem müködik oly harmoniku

san, mint a "Turul... ·labdajátéknAI, a szemmértéke t és látás éles

ségét fokozza és ami külOnösen tömeges tanitásnál fontos, elte·

kintve didaktikai és paedagogiai hatásától, minden körülmények

kÖ7Mt gyakorolható és kivánatos, hogy az összes hazai tanintéze·

tekben bevezetve legyen.

KolozsvAr, 1903. julius hó l·én.

Verm~8 Lajo8
eiTetemi torna-tanár.
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Szabadkai községi főgymnázium.

Folyó évi julius hó 5·én volt szerencsém meggyőződni sze·

mélyesen a .Turul·.iabdajátéknak igazán nemes és testedző já.

tékrój, de különösbn a szemet gyakorolja és igy igen praktikus

előgyakorlatnak válik be a czéllövészetet illetőleg.

Azért is nagyon ajá.nlatos és kivánatos dolog lenne, hogy

ezen játékot leginkább az iskolákban veze!nék be.

Szabadka, 1903. julius 5.

Matkovlts Miklós,
fÖ&n'DlD. torna-tamu.

A •Turul"'-labdajátékot, mint testedző és egyuttal kellemes

játékot az irjuságnak melegen ajánlom.

Szabadka, 1903. julius 14.

Gruber Guula,
fOlTmn. toma-laou.
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Kiskőrösi Sport-Egylet.

A "Turul"~labdajátékot. mint izomfejlesztö és kellemes

társasjlUékot bárkinek melegen ajánljuk.

Kiskörösön, 1903. julius ll·én.

Dl". Pokomá1l,dy,
mint a Kiskőrösi TOlna· és Vivókör

múvezet6je.

D,·. FiIlche" .Ákos
kir. k6zjearzö.

Décsy
Bzolgabiró.

Yeress Jóuef
jegyző.

Potyé Frigyes
a klub vivómestero.

Halasi áll. főgymnázium.

A "Turul".labdajátékot az ifjutJágra nézve nagyon czél

szerünek cs edző játéknak elismerem; mindenilsetre oda fogok

"hatni, hogy ezen játékot már a szépsége miatt is a halasi m
gymnásiumi iskolába bevezelhessek.

Kiskunhalas, 1903. julius 10.

Bocsek JÓZlJef,
CIlIfIIlD. toma·tanár.
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Kiskunhalasi Sport-Egylet.

A ..Turul".labdajátékot, igen nemes, testedző, a lelket és

szellemet felUditö játéknak tartom s ugy magam, mint a .Kiskun

halasi Sportk.ör" nevében is lelkesen ajánlom.

Kiskunhalas, 1903. juliu8 10.

Dr. Nagy Mtir
po1&iLrmeeter, spodegyleU elnök.

Patay IsttJán
kir. alj. biró, alolniik.

Bajai kath. főgymnázium.

Szivem teljes melegével üdvözlöm Halá.cs Antal colléga

urat, midön saját találmányu "Turul".labdajátékával a legegy

szerUbb módon a test összhangzatos képzését eJömozditani igyek

szik. A játék hatása alatt irom jelen soraimat, tehát gyakor

lati hasznát személyesen élveztem, miért is annak minél széle

sebb körben való terjesztését nevelés szempontjából fölötte

fontosna.k tartom.

Baja, 1903. julius 1S·án.

yágó B.uli,
röl'JIIlIl. torna" tanir.
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Bajai Sport-Egylet.

Halácsy Antal ur al egyesületünk te!epén lévO sz alon tennis

pályán bemutatván ..Turul'".labdajtlékál, ez tagjaink általános

tetszésével találkozott, ugy hogy annak bevezetése iránt intéz

kedlünk és a játék érdekessége, kÖnnjeD 'l3lsajAtitható volta, ugy

mindenki elött nyomban felLün" szá.mos előnyei folytán reméljük,

hogy rllvid idll alatt ez le.z a legkedveltehh .portj!ték.

Baja, 1903. julius 18.

Dr. Holler ZUl1'e

egyleti tulajdono., elnök.

M. kir. áll. polgáriskola Igazgatósága Apatin.

A .Turul··labdajálékol, mint testedző, izomfejleszlO test

gyakorlatot minden fajta iskolában be kellene hozni.

Kedvvel játszik vele gyermek s meglett férfi egyaránt.

Apatin, 1903. juliu. 22.

OppenUtnder Gyula,
torna-tanár.
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Mi kir. áll. elemi népiskola igazgatósága, Apatin.

A "Turul-·já.tékot, mely nekem minden változatosságé.ban

bemutattatott, a testi erő és derékség eUimozditására egyike

legalkalmasabb eszközének tartom. A kezet és szemet roppantul

ügyesiti. Mint ilyent nemcsak a kö~ép. hanem az elemi iskolák
ban is bevezetend6nek találom.

Apatin, 1903, julius 23.

Kleiner JÓ""./.
áll. el. DépiBk. i.up.t6.

Apatini Sport-Egylet.

Halácsy Antal ur szabadalmazott .Turul'-labdajátékát az

apatini •Tennjs-Club" pályáján bemutatta, melylyel a. nézőknél

nagy tetszést aratott. Biztosan á.llithatom, hogy ezen játék ugy

egészség szempontjából, mint érdekesség tekintetében versenyre

kelhet mind az eddig ismert játékokkal. Részemről óhajom, hogy

ezen játékot minél előbb megtanuljam és gyakoroljam.

Apatin, 1903. julius 23.

.Ábrahám, elnó'k.

Ma"er .Ádám, titkár.
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Zombori állami fögymnázlum.

Folyó évi julius 15. és IG-án a zombori sport-egyleti tennis

pályánHalácsy Antal budapesti torna·, vivó- és játékmester díszes kö
zönség elött mutatta be sajAt találmányu és Bzabadalmalott "Turulll

•

labdajátékál, melylyel Dagy sikert aratott és az összes jelenlevők

tetszését megnyerte. A já~ék .változatosságánál fogva nagyon szép

játék s mint társa.játék elsll helyen ál! a lahdajáték terén, miért

is minden törekvésem oda fog irányulni, h~gy a zombori összes

iskolákha és sportegyletekhe bevezettes.ék. A játék nem hagy

kivánni valót maga után.

A .Turul"-lahdajáték mfivészetét támogatás végett a kllz

oktatásügyi miniszter ur pártfogásé.ba szivem mélyéböl ajinlom.

Zombor, 1903. julius 16.
DemetrO'lJ'iu Sándor,

f6cYmn. torna-tanár.

Zentai állami fögymnázlum.

A ,Turul· magyar labdajátéknak, mint figyelmet lekötIl,

szivet·lelket nemesítő, de ügyességet fejlesztő hatása mellett, mint

idegbaj gyógyUó halástt szerénységem ismerte meg a mai napon
t. Halácsi Antal kollégám BzivességéblJl, miért is neki ezennel

kOszönetemet fejezem ki. Egyben mindenkinek a nevezett labda
játék gyakorlásit, illetve a gymnáziumban IeendO meghonositását
rél!lzemrlJl melegen ajánlom.

Zenta, 1903. julius 7.
Hlau1k Bókull,

ffilYmn. torna-t.nár.
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M. kir. állami főgymnázium igazgatósága Ujvidék.

Hallicsy Antal, budapesti torna tanIir tegnapi napon mu

latla be az llllala feltallllt és szabadalmazolI •Turul·.labdajátékol.

A játék élénk testmozgást idéz elö. a kedélyhangnlatot élénkiti. a

szemmértéket nagyban élesiti ; kDlönösen kisebb társas köröknél

nagyon gyönyllrklldtelö, kedvelt játéknak igérkezik.

Ujvidék, 1903. julius 26.

Kovács János,
áll. 16nmn. h. ilazeató.

Ujvldéki állami főgymnázium.

Halácsy Antal budapesti tornatanárt61 a tegnapi napon be

mutatott "Turul-·labdajátékot, mely kis terjedelmü helyen is

élénk mozgást előidézni képes, könnyen megtanulható és sok kóU
8éggel nincs öS8zeki:itve, iskolai czélokr:l, alkalmasnak találom.

Ujvidék, 1903. julius 26.

Jloffmann Mátyás,
kir. J6gymn. r. tanu, torna-tanitó,

vid- és játékmester.

3"
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Szerb főgymnázlumIgazgatósága Ujvldék.

Hogy Halácsy Antal, toroa tanár és viv6mester ..Turul"'·féle

labdajátéka mily praktikus és felette hasznos a testre, eléggé bio

zonyitják e könyvecskébe bejegyzett szakemberek véleményei.

Én, mint kollég6.ja, csak Orlllhetek, hogy· ha. tallitvAnyaim
nak minél előbb képes leszek bemutatni, öket e nemes jAlékra be

tanitani.

Ujvidék, 1903. julius 24.
Agrima Gyula,

szerb fögymn. torna lanára.

Állami felső kereskedelmi iskola
és Állami polgári iskola igazgatósága, Ujvidék.

Halácsy Antal tornatanár és viv6mester ur .. Turul"-labda

játékát intézetünk tomatermében és udvarán a mai napon be

mutatta s meg~özödé8em az, hogy ez az érdekfeszítő, szem

élesítő és izomfejlesztö s amellett teljesen veszélytelen játék ha

marosan el fog terjedni iskoláinkban s tanulóinknak egyik legked

veltebb játékát fo~ja képezni.

A tanügybarátok és sportkedvelök figyelmébe ajánlva e

szép játékot, feltalálójának sok sikert kiván

Ujvidék, 1903. julius 5.
BrlUJk Ferencz,

iLll. felső kerelkedelmi i.kola igazgatója.

Z. Z'l'"kóczy Lajos,
áll. polc. 6uisk. i&:1LZI., torna-tanár.
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Ujvidéki Sport-Egylet.

Halácsi Anlal ur, első mesterem "Turulu-Iabdajátékát, izom

fejlesztő, testedző, gyönyörü szép sportnak tartom, miért is a

"Turul"-jálék hivatva van, már veszélytelenségénél fogva is min·

denütt utat törni magAnak. Kedves mesteremnek teljes szivböl

kívánom ezt!

Uj vidék, 1903. julius 27.

Mayer Józse!
az .UjvidékJ Sport-Egylet- titkára.

Állami főgymn. igazgatósága Losoncz.

Halácsy Anlal torna-tanú ur az általa feltalé.lt Ir Turul-·

labdajátékot bemutatván, nyereségnek tartanám, ha sikerülne vele

kiküszöbölni az annyira veszedelmes és uneszthetikus tootballt és

fÜlesJabdát. A tennisznél1s kecsesebbnek és megf'elelöbbnek tartom.

Losoncz, 1903. augusztus 16.

Gresits Miksa.,
áll. !ögymn. igazga\6.

A fenti nyilatkozathoz csatlakozom.

1903. augusztus 17.
ACa~BeviCB ~~i4

f6nmn. torna-tanár.
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A Halicsy Anlal ur fell.lilla "Turul"-labd.jitékol lüzele
sen megvizsg'lván és kipróbálvin. minden eddigi labdajátékkal

szemben, a legszellemesebbnek s ugyszólván a jövő játékának

merem állitani. Mind higienikus, mind didaktikus szempontból

valamennyi h1rsait jelentékenyen felülwulja. A rootball és füles

I.bd. dnrvaságaival és veszedelmességével•• L.wn-tennis egy

hangusá.gá.val és ürességével, a hosszuméla és a körben forgó

lármás voltával és csak egyoldaluan foglalkoztató tulajdonságaival

szemben különösen ajánlja a "Turult- ép a finomsé.ga és tartal·

massága, a testet. karokat edzO és a teljes figyelmet foglalkoztató

s minden lirmil elfojtó lulajdonsiga. Gralulilok a fellalilónak.

Losoncz, 1903. augusztus 16.

Dr. Simon József fögymn. T. tanár,
tornlltanár.

Losonczi áll. tanitó-képezde.

Kivánatos, hogy a .Turul··labdajáték, mely az izmokat

és Bzemmértéket helyesen fejleszti, minél elöbb tért bóditson

magának iskoláinkban.

Losoncz, 1903. aug. 17.

Niernsee Jdzsef,
AU. lanilóképzö-lntézeti

rendes tanÚ' és torna-lanitó.
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Államilag segélyezett községi polgári leányiskola
igazgatósága, Losoncz.

Halácsy Antal játékmester ur a IITurul"-labdajátékot a mai

napon a vezetésem alatt álló polgári leányiskola udvará.n bemu

tatta s én azt igen czélszerDnek. izlésesnek 8 leinyiskolAkban is

bevezetendönek és gyakorlandónak "taIMom.

Losoncz, 1903. augusztus 17-én.

Yinkler Anna,
igazgató.

Halácsy Antsl tanár ur által leltalált "Turul".labdajátékot

paedagogiai szempontból megitélni ugyan nem tudom, de meg

vagyok róla gyOzOdve, hogy amennyiben iskoláinkba bevezettetik,

minden egyéb eddig divatban volt jAtékot háttérbe fog szoritani,

mert igen egyszerU, kellemes és szórakoztató játék. de e mellett

olcsó is. FelnOtteknek is melegen ajánlhatom, de különösen azok

nak, akiknek márienhádi kurára van szükségük.

Azt tartom, hogy aki gyermekei testi ipségére ad valamit,

az szerezze be a "Turultu •

Losoncz, 1903. aug. 17.

Dr. Kes",1er Lipót.
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A Halácsy Antal által feltaláIt "Turul'-labdajálékot többször

meg6gyeltem s az érdeklődésemet mindig lekötötte. Meggyőződé.

sem, hogy ,ezen "eredeti magyar taIélmé.ny, mely akorigényeknek

is jobban megfelel. a jelenleg dívó, idegen származásu labdajáté

kokat felül mulja. Veszélytelensége mellett kiváló érdeme a moz

dulatok nemes kőnnyedsége, a játék tervek érthető egyszerU"ége

s azon szellemes, mulattató fordulatok, melyek a játék érdekes

ségét még a szemlélö előtt is állandóan fentartják. Kivánatos

volna, hogy az idegenből importált, most divatozó ízléstelen labda

játékok kikUszöbölésével ezen nemcsak a fiatalság, de a társada

lom minden rétegében, férfiak és hölgyek szórakoztatására kiválóan

alkalmas, nemesen egyszerU, eredeti magyar labdajáték ho

DosiUassék meg, mely a test plasticai idomait érvényesiti, s a

mell és karizmok fejlesztésére, az aeszthetikai izlés müvelésére

kedvezö hatásunak igérkezik.

Losoncz, 1903. aug. 18.

Dr. Gellén Endre.

M. kir. áll. polgáti iskola igazgatósága, Zólyom.

Halá.csy Antal, budapesti torna· és játéktanár ur a zólyomi

Allami polgári iskolánál bemutatta az általa feltalAlt "Turut"·labda

játékot. A testi nevelés szempontjából valóságos nyereségnek tar·

tanAm. ha ezen, az összes izmok, a tüdO és a szemmérték gya·

korláBAt czélzó, igen praktikuB jAték többé nem volna terra in

cognitó az ifjusá.g testi nevelésénél, hanem álta1á.nos elterjedésnek
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örvendene; nyerjen polgári jogot nemcsak a tanu16-ifjusé.gnál,
hanem ~ltal~han a testedző társas-j~tékoknál is.

Zólyom, 1903. augusztus 22.
Folkmann János,
áll. pole:. isk. iiazsató.

Zólyomi Sport-Egylet.

Hal~csy Antal ur által feltal~1t és hemutatolt "Turul"·labda

játékot alkalmasnak tartom arra, hogy egyéb idegen eredetti

labdajálékot hazánkból kiszorilsoD. Veszélytelen 8 könnyed test

tartás mellett is edző és ügyesség fejlesztö. Jé.tszáSB ugy nagyobb.

mint kisebb területen is könnyen történhetik.

Zólyom, 1903. aug. 22.

Bossányi István postafönök,
a z61yoml sport-eniet elnöke.

Beszterczebányai kir. fögymnázium igazgatósága.

A Hal~csy Antal ur ~It.l hemut.tolt "Turul" labd'í~ték

minden tekintetben megfelel a követelményeknek.

AjAnlom, hogy a középiskolákban mennél hamarább meg·

honosodjék.

Beszterczebá.nya, 1903. auguszlás 21.

LévaI! rBlvá.. •. k.,
19azp.tó.
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M. kir. áll. felsőbb leányiskola igazgatósága
Beszterczebánya.

Halácsy Antal úr által bemutalolt "Turul"-Iabdajátékot kü

lönösen leányok számára igen alkalmasnak lalllJom S részemröl

melegen ajánlom.

Beszterczebánya, 1903. augusztus 21.

Ke1~er Péter,
áll. felsőbb leányiak. igazga.Ló.

M. kir. áll. polgári iskola és ág. ev. gymnázium
igazgatósága Beszterczebánya.

HatArozottan nyereségnek és a testgyakorlatra vonatkozó

lag különösen bézagpótl6nak találom a "Turul"-labdajálék bebo

zatalát nemcsak a középiskolé.kban, de különOsen it. leAnyok tor·

nózásánál.

Beszterczebá.nya, 1903. aug. 22.

Bothár Ervin,
áll. polr. isk. ipzg.

Groó G. Laj08,
Iymo, és polC. iak. toma-t.anitó.
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Beszterczebányai kath. főgymnázium.

Halácsy Antsl találmányát, a ,Turul'-játékot, érdekes és

eredeti voltáná.l fogva a szakemberek figyelmébe a legmelegebben

ajánlhatom. Előnyei: a nemes testtartás nevelése; az összes izmok

arányos, de tul nem feszített foglalkozlatása j a tüdő mUködését

állandóan fokozza; rendk.ívUl élesiti a szemmértéket ; esztétikai

szempontból határozottan felülmulja az eddig divatos játékokat;

nevelO hatásánál fogva elsO helyet foglal el az ifjusági játékok

között, mert teljesen kiküszöböli a szokásos durvaságokat. Mint

nemzeti jellegü, magyar földön termett játék a legmesszebb menő

pártfogást érdemli.

Beszterczebánya, 1903. aug. 20.

Klíma Lajos
kiJ'. U1nmn. tanár. játék.tanár,

lap8Z6rkesztli.

Beszterczebányai ágostai ev. gymnázium.

Hahies! Antal •Turul··labdajátéka, az oly fontos testi ne

velés szempontj6ból, valóságos nemzeti vívmánynak tekinthető s

mig egyrészt a feltaláló zsenialitását 4icséri, másrészt olyan esz·

közt ad a szakemberek kezébe, melylyel az ifjusági testi erG har

monikus kifejlesztésének ideálját tényleg játszva érhetik et.

Beszterczebánya, 1903. aug. 21.

Podhradnkll Lajos
ár. ev. IfDlD. polg. isk. tanár,

birlapir6.



Kir. kath. fögymn. igazgatósága Selmeczbánya.

A mai napon Halácsy Antal ur által bemutatott ItTurul"·

labdajáték minden tekintetben megfelel ama követelményeknek,

melyeket részint didaktikai és pedagógiai, valamint egészségügyi és

eszlelikai szemponlokból egy lornajáléklól megköveIni lehet. Külö·

nösen kiemelendő annak egészségügyi halAsa az egész izomrend

szerre. valamint a tüdökapacútásnak nOvelésére, mi IUtal a zsenge

kornál a .. tuberkulozis" csökkenését hathatósan elOmozditani fogja.

Selmeczbánya. 1903. auguszlus 24.

Panek Ödön,
nmn. IC&ZKató.

Kapp J. E.,
fÖOrf08.

Selmeczi ágost. hltv. evang.lyceum igazgatósága.

A ~Halácsy Anlal·féle "Turul"·lahdajátékol s.jál észlelé·

sem és tapasztalataim után intézetek számAra, mint testedző vál·

tozatos játékot melegen ajánlom.

Selmec.tb6.nya, 1903. augusztus 24.

Király Ernő,

lyceumi iguptó.

Kllnsztler János,
Iyceumi torna-tanár.
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Selmeczbányal Athletlkai Club.

Halácsy Antal urnak a nálunk bemutatott "Turul-·labda

játékaiért egyletem nevében szives köszönetet mondok. A játék

a mellett, hogy a testet nagyon edzi, oly szórakoztató. hogy

csakis ajánlani tudom sportkOreink fineimébe. Igen hiszem, hogy

nemsoká.ra ugy nálunk, mint külföldön is hódítani fog a sport

kedvelök között.

Selmeczbánya, 1903. aug. 24.

Ih'. Mwhnall .<Irpád,
a selmeczbányai akadémiai athIetikai club elnöke.

"Turul"-labdajátékról.

Ezen játék, mely igen kis területen is játszható, rendkivüli
módon élesíti és gyakorolja a szemeket, eltekintve a karUgyessé

gének fejlesztésétöl. A lawn·tennis elOgyakorlatá.nak is lehet

ajánlani.

Bpesl, 1903. decz. 18.

dr. ,Tuba .<Idolf,
VII. ker. áll. (oavmn. elél!lz8érten tanára.



•Turul"-labdajátékról.

A inai napon Halé.csy Antal ur Itltal bemutatott ..Turul"·

labdajáték minden tekinteiben megfelel ama követelményeknek.

melyek részint didactikai és paedagogiai, valamint egészségügyi

és aeszthetikai szempontból, egy torna játéktól követelni lehet.

KülOnösen kiemelendG annak egészségügyi hatása az egész izom

rendszerre, valamint a tüdöcapacitásnak növelésére, miáltal a

zsenge kornil a "tuberculosis" csökkenését hathatósan előmozdí·

tani fogja.

Selmec,bánya, 1909. ang. 24.

dr. Kapp I. E., főorvos•

•Turul"-labdajátékról.

Halácsy Anlal ur által bemutatott "Turul"-Jabdajá.tékot
alkalmasnak tartom a fiatalság testedzésére, teljesen veszélytelen,

a mellett mulatságos.

d1". Molná" János, föorvo8.
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A ftTurul"-labdajátékróI.

A "Turul" magyar labdajáték az izmokat ruganyosakkA tenni
van hivatva, B a mellett a vivásnak mintegy clógyakorlataként is

szerepel.

Apatin, 1903. julius 23.

Dr. Longa'ller, kürorvoB.

A ftTurul".labdajátékról.

Halácsy Antal ,TuruI'·labdajátéka fog gyOzni a jOvO nem·

zedéknél Szép, elegáns mozdulatai, fesztelensége a legnagyobb

kedveltségnek fog örvendeni. Az erOt sokszorozza, az izmokat

erOsiti.·A legjobb ajá.nl6szer a szük.m.ellüeknek és vérszegényeknek.

Salgótarján, 1903. aug. 28.

Dr. Jungmann Beu8, orvostudor,
a "SaleGoTarjáni Lapok" f6uerkeut6je.
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Elemi népiskola igazgatósága Salgótarján.

Halácsy Antal székesfővárosi tornatanAr ur által bemuta

tolt "Turul"·labdajátékot szivMl üdvözlöm. Óhajtandó, hogy ifju·
ságunk mindkét neme, megkezdve az elemi iskolt\t61, megkedvelje

e szép, testedzö és ügyességfejlesztö jMéknemet.

Salgótarján, t903. augusztus 26.

GiJncziJl János,
elemi népiBk. igazgató.

Salgótarjáni Sport-Egylet.

Halácsy Antal tornatanár •"urul·-Iabd!ljttéka, amint a
bemutatóból látjuk, az angol .lawn-tennist- volna hivatva hazánk

ban pótolni. A szem és karok müködése e jlÍtéknál csaknem oly

tökéletes, mint a vívásná.l. Miután ártalmatlan, slit mulatságos is,

hisszük, hogy el fog terjedo.i. Beszerezzük.

Salgótarján, 1903. aug. 14.

WalJro. Béla főmérnők,

elnöke a S.-T. S. E.-nek.
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Allamllag segélyezett kllzségi gymnázium
igazgatósága, UJverbász.

Halácsy Antal ur az aluliroU napon mutatta he a .Turul-·

labdajátékot intézetÜllk udvará.n. Valóban elragadott mindnyájun

kat, akik játszottuk j a játék kellemessége s emellett igen fejlesztő

és a legnagyobb ügye.sségre képesitö nemes játék, amely a jövő

ben alighanem háttérbe szorU minden más játékot, nem számitva

a határozottan veszedelmes rugólabdát és a figyelmetlenség mel

lelt szintén bajt okozó Inleslabdát, hosszumétát, stb. játékot. E~y

szerre megh6ditott minket s nagy elismeréssel adózunk a derék

Halácsy kollegának, hogy személyesen mutatta be.

Adja az ég, bogy minden nemes szándéka sikert ar aaBon

UjverMsz, 1903. julius 30.
Székely Sándor,

gy:m.n. iBazgató.

Léh Pál,
IYmn. torna-tanár.

Be kellett látni, hogy a mult században satnyult az emhe

riség a sok irodai munka miatt. Ezen akarnak segiteni a sport

körök, tornaversenyek, játékdélutánok stb. Eddi~ üzötl játékaink

legnagyobb része azonban egyoldaluan fejlesztő s tul darabos,
vagy nagyon drága volt, s igy az előbbieket a hölgyek - nőies

ségük koczktútatásG nélkül - nem játszhatják, az utóbbiakat pedig

csak. az igen csekély számu vagyonos osztály üzhette. A Halácsy

An~ ur .Turul·-Iabdajátéka al, mely legharmonikusabban fej

leszti az egész testet, s aDnak rugékonysAgot, kecsességet ad

anélkül, hogy ez a nőiesség legcsekélyebb ártalmára lenne. s
4
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a nélkül, hogy "okha kerülne. JilBzhatja gyermek ugy, mint lelnOtt.

Férfi, nő és gyermek, valamennyi nemes örömet, kellemes Bzóra·
kozá.st talá.lhat benne, s e mellett a nemzeti szellem, vérmérséklet,

s kedélynek leginkibb megfelel, igaz magyar játékot ilz.

Bpest, 1904. lebr. 6.

Mandl". Ede, •. k.
'Ilgyrid, uqybirloko8.

A "Turul".labdajáték nemcsak a test minden izmának

egyenletes fejlesztésére alkalmas, hanem egyuttal kicsinek, nagy

nak egyaránt élénkitö, szórakoztató játékszere is lehet. Iskolák

ifjuságának meg azért alkalmas különös módon, mert a mellett,

hogy kirlevés és vad indulatok lélkeltése nélkül jitszható: a

fejlődő elme kombiné.czió képesBégét- is fokról·fokra belekénysze

rili a játékba. Testedzés. nemes öröm a játék gyönyöre, azonfelül

még elmeélerOsiti is jut a "Turullf·b611

Budapest, 1904. jauu," 5.

Petri Arthur
irÓ.

lWáesy Antal ur talIlIminyit a •Turul'-labdajitékokot

·nemcsak gyermekek, de IlDlYok Bzá.mira is kellemesen szórakoz

tató, testedzó, tehit egészségelOmozditó gyakorlatnak talilom. A

feltaláló zsen.i6.lis eszmét valósitott meg.

Bpest, 1903. decz. 26.

Awtnc"fl Sándor;
ilL f6reáliatola1 tan6r.
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"Turul"-labdaJátékróI.

A "Turul".lahdajátékot nemcsak kellemes szórakozásnak,

hanem testedzésre is legalkalmasabb sportnak tartom. Ha a fiatal·

ság felkarolja, ugy a veszedelmes, tulhajtott labdarugl\st. "Footballt"

hamar kiszorithatja. A feltaláló Hal'csy Antal torna- és játék.

mester, mindenesetre zseniális és a magyar iparra. nézve is fontoB
és hasznos eszmét valósított meg.

Budapest. 1903. julius 4.
Kramer Lipót
nyomdatulajdonoll.

"Tui-uI"-labdaJátékról.

A ..Turul"·labdajátékról. mint e"gyike az elsőknek azon

privát emberek köZül, kik. már megkisérelték játszani, a leghatá

rozottabban állithatom, hogy felülmulja minden eddig létezett

sportot, leginkább azon eIönyénél fogva, hogy az ezt játszók nin

csenek kitéve semminemü veszélynek s a mellett kellemesen szó

rakoztat s a legtestedzöbb sportok egyike. Miért is ajánlatos, ugy

egyeseknek, mint társaságoknak:, hogy minél többen foglalkozzanak:

a legujahh magyar sport találmánynyal.

Budapest, 1903. julius 4.

Erhárdl JÓuef.
nyomdatulajdonos.

4'



LMerer G....ztáv
táblabiró.
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"Turol"-Iabdajátékról.

A "Turul- labdajátékot az összes eddigi sportok között a

legalkalmasabbnak, legjobbnak találom, különösen a testedzésnél

és veszélytelen voltAnAI fogva, az ifjuságnak mindenkor kellemes

és hasznos szórakozás. miért is feltétlen hive maradok e játéknak.

Budapest, 1903. julius 2.
Bajda Lajos.

kereskedö.

Halácsy tanár ur által átengedett "Turul".labdajátékot,

igen szellemes és szórakoztató jAtéknak találtam és gyermekeim

a legnagyobb örömmel foglalkoznak vele.

Budapest, 1903. deczemher 31.
Sárkány Samu

08Zt.-SOrsJerv fóelárusitó.

Halácsy Antal bpesti torna- és játéktanár ur családomnál

bemutatta az általa faltal.ált és szabadalmazott "Turulu ·labdajáté

kot, mely nemcsak a gyermek, hanem a felnöttek tetszését is a

legnagyobb mértékben megnyerte, - egyszerU és mégis szellemes

compositiójánl\.1 fogva, a testet nemcsak edz6, hanem annak

nemes, elökel~ tartAst is adó tulajdonságánál fogva, nemkülönben

a kézügyességet, knlönösen a szemet edz~ és éleslátást fejleszt6

hatásait tekintve.

Kula, 1903. aug. 9.



" Hernády Márton
. allomállf3nök, főellenőr.
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"Turul"-Iabdajátékról.

A ..Turol"-labdajátékot, mint a testet edző játékot igen

czélszerDnek ismerem el, miért is Halácsy Antal urnak szivemböl

gratulálok és kivánom, hogy az lsten tartsa meg öt eten nemes

és ma&asztos találmányAért a magyar tanulóifjusá.g számára.

Puszta·Szent·Imre, 1903. julius 11.

Urbalek Béla
mldbirtokoB.

Folyó hó 21·én Halácsy Antal budapesti torna-, vivó- és

átékmester a "Turul".labdajátékot bemutatta. melylyel nagy sikert

és általános tetszést aratott.

Gombos, 1903. julius 21.

A •Turul- labdajátékot, mint magyar nemzeti tá.rsasjátékot

teljes sziv..·el pártolom és ajánlom annál is inkAb, mert magyar

találmány és ugy a gyermekek, mint a felnöttek kedélyét neme

siti, a társas életet megkedvelteti s sz6rakozásui a maga nemé·

ben páratlan játék. A labdajáték elsajátitása könnyü mindenkinek

s óhajtandó, hogy iskoláinkban elterjedjen.

Szabadka, 1903. julins 5.
Papp István,

n.auti tiszt. livó·mester.
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Bpest, vm. ker. Práter-u. k(lzs. 'elemi fiu- és
leányiskola Igazgatósága.

A "Turulu-labdajátékot Halácsy Antal torna. tanár ur he

mutatta. Ugy a fiu-, mint a leány tanulók szívesen gyakorolták

ma~kat. Igen jó tornajlitéknak tartom.

Bp••t, 1904. f.bruár 26.

Panos Sándor, 8. k.
igBozlató.

Bpest, vm. ker. Práter-u. klizs. polgári leánylsk.
Igazgatósága.

Halácsy Antal ur "Turull·.labdajá.tékot intézetünkben be

mutatván, meggyőzött arról, hogy egyéb külföldi játékok felett

hatá.rozott elönynyel bir az különösen abban, hogy rendkivül

fejleszti a testi ügyességet, a szemnek a távolba néző erejét és

különOsen a testnek 8okoldalulag igényelt mozgása, az izmok

erejét is. És mivel ugy a felnőtt, mint a gyermek, egyarmt élvez

heti a játékot, azt ugy egyeseknek, de meghonositás czéljából

különösen az iskoláknak a legmelegehhen ajánlom.

Bpeat, 1904.' február 27.

Dr. LengI/ei Alajos, •. k. iglUgat6.
al el'éBué,tan tanára.
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Bpest, VU. ker. Dohány-u. kllzs. elemi fiu- és
leányiskola igazgatósága.

A "Turu1".labdajátéknak kiváló pedagogiai értéke, hogy bO

alkalmat nyujt tanitvinyaink magatartásának és lelki indulatainak

megfigyelésére, mert mi magunk is részt .vehetünk tanitványaink

játékában. E labdajáték mintegy kény.zeriti a tannlókat, hogy ne

szögletesen, hanem könnyedén, simulékonyan és ügyasen mo

zogjanak.
E játékot a legmelegebben ajánlom.

Bpe.t, 1904. február 28.

KiBa Béla, •. k.
laualLtó.
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Sajtóvélemények.

Pesti Hirlap 1903. október 27.

Uj labdajáték. A sport barátainak. örvendetes napja volt vasár·

nap, amelynek délelőttjén Halácsy Anlal, a Barcsay-utczai Allami fő·

gimnázium torna- és játékmestere~az intézet mintaszerű tornatermé·

ben és szellős, tágas udvarán bemutatta az általa föltahUt Turul

labdajátékot és a vele való játékot A bemutatón ott láttuk az érdek

lődök sorában a njtó képviselőit,a testi nevelésnek sok szakképzett

tanárát, tanügybarálokat, sportkedvelőket, azonfelül a tanuló ifjuság

és a szülOk nagy táborát. Mindannyian gyönyörködve nézték HalAcsy

labdajt\tékát, a melyet tizenkét tanítvány mutatott be igen ügyesen.

A játékban különösen kitünl a mesler és neje, müvészi játéká.val.

Tanítványai közül különösen biztosan, szép testtartással és könnyed

séggel játszottak: Balogh József, Fauser Imre, Farkas Károly,

Luszbader Imre, Bölcskey Károly fGgimnáziumi tanulók. A magán

játékban gyOztes lett 315 ponital Balogb József. Jutalom "Turul"

labda. A pAros összjátékban gyözott 834 pontta.l Luszbader Imre

és Fauser Imre. Csapat.csapat ellen való játékban gyOztes lett a

mester csapatja 6 ponttal.Játékosok voltak: benne: Harmos, Bölcskey,

Farkas, Hental1er tanulók. Egy jitékos 2-8 játékos ellen fföztes

lett. 8 játékossal szemben a. mester.
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A Turul-labdajáték és menete a vidéki városokban sem

ismeretlen már, mivel Halá.csy mester julius és au~sztushónapban

száznál több iskolában és számos sportegyesilletben mutatta be.

LabdajlUékot mindenütt, ahol csak megfordult vele, nagy örömmel

fagadtAk s azóta mindenütt kitartó buzgalommal gyakorolják az

év bArmelyik szakában szabadban. vagy kisebb-nagyobb zárt helyi

ségekben ll?-inden ké.rtevés nélkül.

A Turul-labdajátékszerrlll és magáról a játékról a torna

tanárok, a játékmesterek, a tanügybarátok, a sportegyesületek

vezetöi az alábbi nyilatkozatot állitották ki B irtak alá. a föltaláló

részére: Halácsy Antal találmányá~ a Turul·labdajátékot érdekes

és eredeti volttnál fogva a szakemberek figyelmébe legmelegebben

ajánljuk. Előnyei; A nemes testtartás nevelése; az összes izmok

arányos, de tul nem feszitett foglalkoztatása j a tüdö milködését

fokozottan, állandóan foglalkoztatja' rendkivül élesiti a szemmér·

téket; aesthetikai szeIQ.pontból határozottan felülmulj a az eddig

divatos játékokat j nevelő hatásá.nál fogva első helyet foglal el az

ifjuságí játékok között, mert teljesen kiküBzöböli a szokásos

durvaságokat.
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Pesti Hirlap 1903. december 5.

Uj labdajáték. HaláeBY Anlal, a VlI. ker. BBreBay-ulczai fO

gimnázium játékmestere, a m. kir. taoArképzö intézeti gyakorló

fögimnlhium igazgatóságának meghívására f. h6 l-én déli 12-1

óra. közt mutatta be a Nemzeti Torna Egylet helyiségében az ütala

feltalált és szabadalmazott turullabdajátékszert és a vele kapcsolatos

jAtékmódszert. A bemutatón jelen volt dr. Barnts Ferencz kir

tanácsos igazgató, dr. Négyesi LiLszltl egyet. tanil, számos tanár,

tornatanár, tanárjelOlt és az intézet összes növendékei. Halácsy

mester és neje, valamint tanítványai sllrü tapsokat arattak szép

és szabatos já.tékukért. A jé.ték minden tekintetben megfelel a

követelményeknek s igy megérdemli az első helyet a labdajátékok

közOtt. A bemutató e16adásr61 mindenki megelégedéssel távozott.

Dr. Badits Ferencz igazgató él dr. Négyesi László egyet. tanár

meleg szavakban mondtak. köszönetet a mesternek és nejének

fáradozásukért és gratuláltak nekik a pompá.s sikerhez.
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"Magyar Szó" 1903. október 28.

A Turul-labdajáték. Vasárnap délel(ltt tizenegy órakor mutatta
be Halé.csy Antal toma· és játékmester a Barcsay-utczai állami
f(lgimnáziumban a Turul-Iabdajátékot, amelyet (l talált föl. Az uj
labdajáték bemutatásán nagy közönség volt jelen. melynek sorában
ott volt Er(ldi Béla f(ligazgató, azonkivül több tornatanár. A föl.
találó tizenkét tanítványával mutatta be az uj játékot, melynek
minden változatát azonnal meg is magyarázta. A mulatsá.gos mutat
ványokat a közönség többször megéljenezte és megtapsolta. A
játékban kü!önösen kitünt a mester és neje, müvészi já.tékával.
Tanitványai közül kOlönösen biztosan, szép testtartással és könnyed·
séggel játszottak: Balogh József, Fauser Imre, Farkas Károly,
Luszbader Imre, Bölcskey KAroly Mgimnáziumi tanul6k. A magán..
játékban gyöztes lett 315 ponttal Balogb József, aki Turul·labdát
kapott jutalmul. A páros öS8zejátszásban győzött 834 ponttal
Luszbader Imre és Fauser Imre. Csapat.csapat ellen való játékban
gyöztes lett a mester csapatja 6 ponttaL Játékosok voltak benne:
Harmos, Bölcskey, Farkas és Hentaller tanulók. Egy játékos 2-S
játékos ellen gyözteR lett. 8 játékossal szemben a mester. A Turul
lapdajáték a vidéki városokban sem ismeretien már, mivel Halácsy
mester a nyt\ri hónapokban száznéJ. .több iskolában és suunos
sporte6Yesületben mutatta be. Nemes labdajátékát mindenütt, a
hol csak: megfordult vele, nagy örömmel fogadták, s azóta mindenütt
kitartó szorgalommal gyakoroljt\k az év bármelyik szaká.ban szabad
ban, vagy kisebb-nagyobb zárt helyiségekben minden kártevés nélkül.
A hozzAértök véleménye igen kedvezö az uj labdajá.tékról, melynek
még az az előnye is meg van, hogy beszerzési ára igen. olcsó
(3-5 forint) és ba csak Bzabályazerü játékra használják, ugyszólván
örök tartamu.
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"Magyar Szó" 1903. október 31.

Uj sport. A ,Turul" labdajátékr61. A ,Turul' játékrendszer

müvelése által a játékos teste fokról-fokra arányosan fejlödik. Mint

társasjáték, vidám kedvre hangolja. a játékosokat, müvelésénél a.

veszély, a durva szenvedély teljesen ki van zárva s igy elsO helyet

foglal el a labdajátékok között. A játékhoz szükséges szerek olcsók.

Hogy a magyar labdajá.tékok teljesen ki ne szoruljanak az idegenből

átvett és gomba módra elszaporodott rosszabbnál·rosszabb játékok

miatt. azért Halácsy Antal államilag kinevezett játékmester életbe

léptetle az állala feltalált és szabadaimat nyert,Turul' labdajátékot,

melynek rövid pá.r hó óta ezrekre menő müvelOje van. A "Turul-.

játék a test izmait minden megeröltetés nélkül fejleszti és erOsíti.

Játszhatja gyermek és felnőtt egyaránt az év bármelyik szakában,

kis és nagy területen, a szabadban vagy szobában minden kár·

tevés nélkül. A játék gyakorlása e16gyakorlat a vivás müvészetéhez.

Növeli a szem biztos látóképességét. A játékot a vidéki városokban

mindennütt személyesen mutatta be a derék mester. Játékáért

dicséretet és elismerést nyert, ahol csak megfordult. A fOvárosban

a VII. ker. áll. fögimnAziumhan f. hó 25·én mutatta be n1gyszámu

és szakértö tanáruk, lanügybarátok és sportkedvelö hölgyek és

urak jelenlétében, a helyi és vidéki sajtó képviselöi elölt. A mester

és neje müvésziesen játszottak, azonkivül a fOgimnázium 12

tanulójaj kik szintén bámulatos ügyességet fejtettek ki. alig néhány

órai tanulás utAn. A jAtékot játszha;tja egy is, száz is egyszerre.
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Győztes az a pár, vagy csapat, aki egy bizonyos magassé.gban

kifeszített szalagon felül, tObbszö(Jövi át a labdát hiba nélkül.

Hiba akkor áll elő, ha valaki a szalagon alul lövi át a labdát az

ellenfél területére, vagy kilövi a szélességi vagy hosszusAgi batAr

vonalakh61; vagy ha kétszer érinti a labdát egymásután, mielőtt

visszalökte volna azt, végre, ha kifogás helyett elejtette a területén

a labdá!. Utasitá••1 szolgál s mester által készitett és nyomtatásban

megjelent "Turul" czimü szabály, amely 8 rnesternél kapható a
játékszerekkel együtt. Halácsy mester el van halmozva elismerő

nyilatkozatokkal ugy a sajtó részéről, mint a szaktanárok részérö\.

Mint nemz.eti jellegü, magyar földön termett uj labdajáték a leg

messzebb menő pártfogást érdemli.
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Hasonló értelemben irtak még a következök :

•

•

decz. 4-iki sdmá.ban.,Esti UjsAg' 1903. október 26.

,Pesti Napló' 1903. 27.

•Pester Lloyd- 1903. 27.

.Alkotmány' 1903. 27.

óBndapesti HirIap' 1903. 27.

"Neues Pester Journal" 1908. 24.
,Magyar HirIap' 1903. 26.

,Egyetértés' 1903. 26.

"Hazánk" 1903. 27., 28.

,Nemzet' 1903. 27.

"Herkules· 1908. novemb. 1.

,Nemzeti Sport' 1903. 1..

,Zászlónk' ifjnsági lap 1903. 15.

,Salgótarjáni Lapok" 1903. 1.

.. Besztereze és Vidéke" 1903. szept. 6.

"Független Magyarorszá.g" 1903.

"MagyarországI' 1903.

•

"
5-iki

"
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Ariegyzék.
"Turul"-labdajáíékszer labdával együtt.

l-es számu minta kor. 6.-
2·tős ,

" "
7.-

3·as » " "
7.50

4-es » » "
8.-

5-ös » » "
9.-

6-os
" " "

9.-
7·es

" " "
10.-

Játékszer tok 3 koronától 6 koronáig

Játékszernél használandó vaslemezböl készült, 72
méter hosszu, határokat jelző összehajtható készWék
és magasságot jelző 6 méter hosszu szalag 20 korona.
A játékszerek szabadalmazva és törvényesen védve
vannak az összes államokban, miért is bármi féle után
zat a büntető biróság által 3 hónapig terjedő elzárással,
4000 koronáig terjedhető pénzbirsággal és 10 OOO koro
náig terjedhető kártéritéssel büntethető.

Jáíékszerek csakis Halácsy Anlal torna-tanárnál
kaphatók. VII, ker. Barcsay-u. főgymn. (lakik: Erzsébet
körut 6.)

Viszont eláIUsitóknak darabonként 50 fillér ked
vezmény adatik.
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Xérelem!! !

Ünnepélyesen kérem kartársaimat és a sportegyletek

vezeMségeit, miután szívesek voltak elhalmozni dicsérettel

találmányomért, az anyagi támogatás czéljából kegyes

kedjenek a »Turul" -játékszert intézeteik, sporteqyleteik

számára megrendeltetni. Nem hiszem, hogy akadna csak

egy kartársam is, ki nem pártolná az általam {eltalált

s életbe léptetett, az ó'sszes államokban szabadaimat nyert

játékszeremet és nem sietne a legszebb nemzeti laúda

játékot minél előbb a játékok keretében {elvenni és gya

koroltatni.

Budapest, 1904. február M .

.i(alácsy fintaI.






