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Molto: «Rámoljátok el a halot
takat, nem bírom nézni a rendet
lenséget. »
~~ _ Lumpacius Vagabundus.

A szigeti póló-pálya gyönyörű zöld gyepén
lezajlott a főiskolai rugby-világbajnokság. A
rugbyre, mint jelentettük, csak a franciák és a 
németek jelentkeztek — és estére már az is ki
derült, miért nem vállalkoztak erre a játékra 
többen.

A rugby-világbajnokságban két csapat vett 
részt, egyenként tizenöt emberrel, rajtuk kívül 
egy biró — pocakos ur, aki szintén francia 
Volt —, két halárbiró (egy német és egy fran
cia tarlalékjátékos), továbbá három mentő. Aki 
azt hinné, hogy az utóbbiak csak statiszta sze
repet játszottak, az nyilván nincs tisztában a 
játék  ̂lényegével. . .  A mentőknek a rugby- 
meccsen annyi dgiguk volt, mint egy élénkebb 
Szilveszter éjjel.

Jiiéct fá a fátékasak 
nteyszámazása

A franciák kék dresszben, fehér nadrágban 
és piros harisnyában vonultak ki, tehát a blue- 
ffjlanc-rouge színekben viritottak a pályán. A 
németek fekete csikós fehér dresszt visellek ho- 
írogkereszttel, egyébként fizikumban jóval erő
sebbeknek látszottak ellenfeleiknél. A franciák 
hátukon számokat visellek, úgy hogy

mindig tudtuk, hogy az 1-cst vagy a 7-csl 
viszik-e el a mentők?

Bzonyos, hogy a közönséget nagyon meghatotta 
tz  a figyelmesség, hogy ilymódon is megküny- 
U'jitik tájékozódását.
■ Rengeteg külföldi autó vette körül a pályát, 
fcfőkeíő közönség foglalt helyet a gyeptribünö
kön, a francia kolónia teljes számban megje
lent, a francia rugbyzők félidőben a kolónia 
iapró gyermekeivel játszadoztak a gyeplépcsőn.

A közönség a meccsről körülbelül annyit 
ludott, hogy a labda tojásalaku és hogy a kapu 
szélessége öt és fél méter és hogy a játéknak 
az a célja, hogy a labdát az ellenfél kapuvona
lán kereszlülvigyék. Vagy három és fél méter 
magasságban egy vízszintes lécet helyeztek el 
& kapurudakon és a léc arra szolgált, hogy a 
labdát körülbelül húsz méter távolságból át
rágják felette, amely bravúr két pontot jelent, 
inig ha az alapvonalon sikerül keresztülvinni 
ti labdát, az három pontot számit.

Azokat a keveseket,
akik megtudták, hogy a rugby nem gó
lokra megy, hatalmas meglepetések érték,
mert ők egyetlen gólt sem láttak és a fran

ciák már 8:0  pontarányban vezettek.
Azt sem nagyon értette a publikum, miért 
ákaszkodnak össze leszege t̂ fejjel bikák mód
ijára a játékosok, egymásnak nekidőlve, minden 
percben legalább kétszer. A kitűnő Ptuhár Ist
ván megmagyarázhatta volna a közönségnek, 
hogy ez a <Gedrange», amit magyarra ^port- 
nyelven tolongással, vagy bolj-al lehet lefordí
tani. A játékosok ugyanis egy csomóban van- 
’m k , és mint mondottuk, egymásnak vetik a lá
bukat és pedig a franciák és németek egymást 
«támogatják» ilyenkor. Már most valaki begu- 
ritja közéjük a labdát és ezt a bolyban lévők
nek lábbal kell kikotorni. A labdát lábbal ta
possák, a hátuk mögött elhelyezkedő valame
lyik társukhoz. Ha e tolongás, taposás közben 
történetesen nem a labdát találnák el — ez 
benne van a rezsiben. Egy néző mindenesetre 
hangosan csodálkozott a harminchatodik tolon
gás alkalmával: £

— Ezek komoly emberek!
De kezdjük csak elején. Az egyik francia, Mr. 

Anibert sípjelére elrúgta a labdát, egy német 
lelkapta, rohant vele, elkaszálták, a német fekve 
ínaradt, a mentők megindultak. A mentők 
hzonban nem gyakorlott sprinterek és lassan 
telték meg a hatalmas távolságot, úgyhogy a 
•francia tartalékok kiáltozni kezdtek:

— Allez plus vite lat

Jíeciiíqetm M i a mentS= 
kocsit

De ezt inkább vidáman kiáltották, mert az 
((setén sem a franciák, sem a németek nem iz
gatták fel magukat. Már jó két perce feküdt a

gyepen a játékos, a többiek rövid szünet után 
tovább rugbyztak, sőt

az egyik labda hajszálnyira süvített cl 
a mentőkocsi piros zászlója mellett.

A játékosok bosszankodtak is, hogy közben 
nekik a pályára betolakodott zöld mentőkocsit 
ki kelt kerülni, az ilyen kellemetlenségeket a 
rugby ben nem szeretik.

A játékost később elvitték, de csakhamar új
ból akcióba leptek a mentők. Elvitték a 7-es 
számú ‘ franciát, majd később az l-est. Az utób
bival sok baj volt, mert a fejbőre felrepedt és 
hatalmas fehér turbánt kapott a fejére. Szóllak 
az egyik tartaléknak, hogy álljon be helyette, 
de á tartalék, aki egy hölggyel beszélt meg va
lamit részletesen, visszakiáltott, hogy őt hagy
ják békében. Közben láttuk, hogy a francia fő
iskolások

nem játsszák olyan jól a rugbyt, mint 
Torinóban, ahot nagy fölénnyel győztek, 
vagy mint szenior társaik, akik a kontinens 

legjobb rugbyzői.
Akcióik nem tudlak kibontakozni, sőt a néme
tek az első félidőben némi fölényben is voltak. 
Passzolni a szabályok értelmében csak hátra
felé szabad, rohanni viszont tehet a labdával 
előre, sőt kelt is, de ehhez egyrészt ördöngős 
ggorsaság kell, másrészt az ellenfélnek joga van 
a rohanó játékos lábát elkapni, sőt a látottak 
alapján nyilván ahhoz is, hogy

a rohanó ember torkát elkapva, állói 
Malidul, vagy eletet* felkiáltással a labdát 

kicsikarja.
Egy ilyen hátvéd mindent csinálhat az előre 
rohanó emberrel, a lábát elkapja, utúnarug, a 
lorkára pályázik, a dresszét ráneigálja, szóval 
megteszi, ami tőle telik, de néha még ez sem 
használ.

A  közönség tippeket ad
A pesti cinizmus azonban nem jött zavarba 

és a tribünről leszóllak az egyik háívédnek, aki 
éppen «masszírozott* egy rohanó játékost.

— Adjon már egy jobb horgot neki, miért 
szégy cnli?

Sajnos, a védő játékos nem értette a közbe- 
szóiásban rejlő bölcseségct, pedig egy jobb
horog talán még segíthetett volna a helyzeten. 

A valamivel gyorsabb franciák
szórványos akcióikkal ,több sikert értek el, 
mint a németek gyakori támadásaikkal. Igy 
törtent, hogy a franciák már 8:0  pontarány

ban vezettek.
és a németek csak a meccs legvégén tudtál: S:5- 
re szépíteni az eredményt.

„HU te s z  m á s t sö té ted ik  l ”
A baszk sapkás biró sokat veszekedett a játé

kosokkal, akik néha ölre akartak menni egy
mással, különösen amikor már sötétedett. A bo
rongás esthomáiyban itt-ott et-elhevert egy-egy 
ember a szjjp zöld pázsiton, amely környezetével 
együtt olyan háti; szépségedet sejtett, hogy a 
Szentivánéji álom dekorációjának gondolná az 
ember, persze csal; akkor, ha nem játszanak 
rajta rugbyt.

— Mi lesz most, sötétedik! — kiáltoztak a né
zők és volt valami igazság a dologban, mert a 
sötétség leple alatt egymás hátán tánclépéseket 
gyakoroltak a vetélkedő felek.

A közönséget főleg az bosszantotta, hogy egy- 
egy futballhoz hasonlatos szép akció itt nem 
tud kibontakozni,

a játék legnagyobb szellemessége abban 
állott, hogy térnyerés céljából állandóan 

taccsra rugdosták a tojásalaku labdái,
amelyről ilyenkor a publikum találgatta, hogy 
élével, vagy lapjával esik-e a férfi és hölgy ka
lapokra. A kerek futballabdánál legalább nin
csenek ilyen problémák.

Ezt a «szellemességei* és szegényes taktikát 
a közönség hamar megunta és válogatott, de 
nőm reprezentatív jelzők kíséretében emlegette

a rugby feltalálóit. Különösen azok után, hogy 
egyetlenegy akció sem tudott kibontakozni, mert

három-négy passz után feltétlenül elron
totta dolgot vagy a saját csapat, vagy az 

az ellenfél.
A játék taktikája igy nagyon átlátszó, lefolyása 
nagyon akadozó, cötletessége» nagyon szegényes 
volt.

Később már a mentők is unták a mérkőzést 
és mindenki őszintén örült, amikor Anibert ur,

akiről szakadt a verejték, lefújta a mérkőzési 
és a verejtékező játékosokkal együtt a citromok 
fogyasztásához látott.

A gyeppázsitra ráborult az est és ezekután 
már nem maradt más hátra, mint végrehajtani 
a költő utasítását: «Rámoljátok el a halottakat, 
nem bírom nézni a rendetlenséget*.

, . .  Azért a diaboló szebb voltl

Somogyi Vilmos.

További „előrenyomulás 
a negyedik napon

A Főiskolai Világbajnoki Játékok során ked
den délelőtt befejeződött a Testnevelési Főisko
lán a hölgyek torna egyéni versenye a szabad- 
gyakorlat előirt és szabadon választott számai
ban, valamint a gerendán való küzdelemben. A 
magyar lányok nagy fölénnyel nyerték meg a 
versenyt. Az első három között alig volt valami 
különbség.

Főiskolai hölgy világbajnok Felhős Magda 
(Magyarország) 49.5 ponttal,

2. Csillik Margit 49 ponttal, 3. Völgyi Eszter 
(Magyarország) 48.7 ponttal, 4. Verdiimé Jsane 
(Belgium) 48.1 ponttal, 5. Kosolins Lidia (Lett
ország) 45.4 ponttal, 6 . Hennekine M. (Bel
gium) 45.2 ponttal. Helyezetlcn: Ottians Marga
réta (Lettország) 43.8 ponttal, Pullings Lueie 
(Belgium) 38.2 ponttal és Martinsons Margaréta 
(Lettország) 37.7 ponttal.

★
A női egyéni tőrversenyben heten indultak. 

A verseny döntőjét kedden délután bonyolítot
ták le a Műegyetem aulájában, nagyszámú kö
zönség előtt. 0

a főiskolai világbajnoki címet a német 
Wachter nyerte

veretlenül 6 győzelemmel. Melezer ellen 5:3, 
Hclzer ellen 5:2, Horváth Kató ellen 5:4, Salgó 
Éva ellen 5:2, Berding ellen 5:4 és Hauserova 
ellen 5:3-ra győzött.

További helyezések: 2. Berding Dánia 5 győ
zelemmel, 3. Horváth Kató magyar 4 győzelem
mel, 4. lletzcr Németország 3 győzelemmel, 5. 
Salgó Éva magyar 2 győzelemmel, Melezer né
met 1 győzelemmel, 7. Hauserova cseh 0 győ
zelemmel.

★
A lawn-tennisz verseny második napján a kö

vetkező mérkőzéseket bonyolították le a BLKE- 
pályán.

Férfi egyes Zahle (Dánia) 6:0, 6:0, 6:0-ra 
győzött a görög Leidingcr ellen. Denker (Né
metország) 6:4, 6:1, 6:3-ra győzött a dán tírut 
ellen. A magyar Gabrói 6:0, 7:5, 3:6, 6 :t-re győ
zött a francia Lecointre ellen.

Női egyes: Lef/. (Anglia)—Appel (Ausztria) 6:1, 
6:2. Drlinova (cseh)—Halász Baba (magyar) 
6 :2 , 6 :1.

★
A Főiskolai Világbajnoki Játékok során ked

den délutánra ismét megtelt a Császár-fürdő 
hatalmas nézőtere. Kitűnő időben bonyolították 
le az egyes versenyszámókát.

Először az első bárom helyezett nő bemutató 
műugrásának tapsolt a közönség, majd sor ke
rült a 400 m. gyorsuszás döntőjére.

Az 1935. évi 400 ni gyorsuszás főiskolai
világbajnoka Lengyel Árpád Magyarország
5 p 0.2 inp főiskolai világrekord. II. Gróf
Ödön, Magyarország 5 p 0.3 mp, III. Hit

tanén, Finnország 5 p 15 mp.
IV. Szabados, Magyarország 5.17 mp, V. Gaval
léré, Franciaország 5 p 21 mp, VI. Bader Auszt
ria 5 p 27 mp. Indult még Hever, Németország. 
50 méter után Gróf, Lengyel és Ilietánen ke
rült az élre, 100 méternél ugyanez volt a sor

rend, Lengyel ideje pedig 1 p 0.5 mp. A 2 00  m- 
nél sem változott a sorrend, mig Lengyel ideje
2 p 22.6 mp. 300 m-nél Lengyel 3 p 41.6 mp 
országos rekordot ért el. (A régi rekord 3 p 
43.8 mp.)

Az 1935. évi 200 m mellúszás főiskolai világ
bajnoka Schulz Németország 2 p 55.6 mp. IL 
Weigmann, Németország 3 p. III. Kholer, Né
metország 3 p 00.2 mp. IV. Abeles, Csehország
3 p 00.5 mp. V. Lcngvári Magyarország 3 p 
Ol.i mp. VI. Perdin, Ausztria 3 p 0.3 mp. —- 
Schulz 100 m ideje 1 p 23.4 mp volt.

Vizipólóban a csehek 4:-lre győztek a németed 
ellen. Biró: Simkó János.

A Főiskolai Világbajnoki Játékok során ked
den délután a BEAG-pályán nagy közönség előtt 
volt a tornász világbajnokok bemulaló szereplése 
és az ünnepélyes díjkiosztás. A pálya közepére 
felállították a tornaszereket, melyeken a férfiak 
mutatták be gyakorlataikat, majd műszabad be
mulató gyakorlatok következtek. A lányok talaj- 
torna, egyéni és csapat szabadgyakorlatokat, 
majd pedig nemzeti táncokat mutattak be.

Igen nagy sikerük volt a magyar főiskolá
sok inatyóhimzésü ruhában bemutatóit szá
mainak. A belga lányok ritmikus tánccal 

gyönyörködtették a közönséget.
A legnagyobb sikere Felhős Magda magyar vi
lágbajnoknak volt egyedül bemutatóit ritmikus 
táncaival. Csillik és Völgyi, a női tornász világ-' 
bajnokság másik két magyar Ijelyezeltje is nagy 
elismeréssel szerepelt.

*
A VI. Főiskolai Világbajnoki Játékok nem hi- 

vatalos pontversenyének állása a negyedik ver
senynap befejezése után a következő:

1. Magyarország 209 pont, 2. Németország 142 
pont, 3. Franciaország 22 pont, 4. Anglia 20  
pont, 5. Csehország 18 pont, 6 . Ausztria 16 
pont, 7. Finnország 14 pont, 8—9. Lettország és 
Belgium 12 pont, 10. Japán 13 pont, lt. Írország 
8 pont, 12. Dánia 5 pont, 13. Lengyelország 4 
pont, 14. Egyiptom 1 pont.

Ez a pontszámítás meglehetősen önkényes, 
mert hivatalos pontverseny nincs, csupán az 
egyes sportágakon belül. Nem is volna igazsá
gos a futballban szerezhető tizenkét pontot 
például egybekeverni az atlétikában és úszás
ban elérhető pontok százaival. Az ilyen össze
állításoknak ezért inkább csak szemléltető je
lentőségük van, amennyiben némileg megköny- 
uyiíik az áttekintést.

★
Kosárlabda: Magyarország—Németország' 33í

14. A verseny álása: 1. Lettország 4 pont (3 já
ték), 2=3 holtversenyben Lengyelország és Ma
gyarország 2=2 pont (3—3 játék).

Női kosárlabdában a lengyelek vezetnek.
Futball: Anglia—Németország 2:2. Sok vag  ̂

dosás, kevés technika. . .

A  főiskolai olimpia „menetrendje ‘
Szerda:

3.30: Tennisz: Egyéni és páros elődöntők. 
(BLKE-pálya.)

4: Úszás és vizipóló: Toronyugrás, 1500 gyors 
élőt'., 100 hát döntő. Ausztria—Magyarország. 
Magyarország—Csehszlovákia, (Császárfürdő).

4: Kosárlabda: Magyarország—Lettország,
Németország—Franciaország, Lettország—Ma
gyarország (női). (BEAC-pálya.)

5: Vivás: Párbajtőr csapat döntők. (Műegye
tem.)

Csütörtök:
9: Vivás: Párbajtőr egyéni előmérkőzések.

(Műegyetem.)
9: Tenisz: Döntő mérkőzések. (BLKE-pálya.) 
3.30: Atlétika: 110 gát előfutamok, diszkosz-

vetcs, 100 m sik előfutamok, 400 sik elöf., mai 
gasugrás női. 110 gát középfutamok, 100 ni kö
zepi., 400 m, középf., 1500 m előfut., gerelyvetés 
női. (BEAC-pálya.)

3.3G: Tennisz: döntő mérkőzések. (BLKE-
pálya.)

3.30: Labdarúgás: Németország—Lettország,
utána 5.15-kor: Magyarország—Anglia. (Üllői- 
uti FTC-p.)

4: Kosárlabda: Franciaország—Lettország,
Lengyelország—Németország. (BEAC-p.)

5: Vivás: Párbajtőr egyéni döntök. (Műegye
tem.)

7: Úszás és vizipóló: Bemutató toronyugrás-, 
100 gyors döntő (női), 3x100 m vegyes staféta 
döntő, 100 m mell döntő (női), 1500 m gyors 
döntő, 100 m hát döntő (női). Magyarország— 
Anglia, Németország, Csehszlovákia komb. vízi- 
pólómérkőzés.
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