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Olvastam a Szegedi Uj Nemzedék 

december 3-iki számiban Marik Klára 

tanárin címeik »Utóihawg.ak a szegedi 

testnevelési kongresszusihoz- c. szép 

cikkét, amelyben pagy elisnveréssel 

emlékezik meg a, kongresszus ununk á-

tatairól, dicséri a Szeged-ró'kusi is-

kola fedett sportcsarnokát, Magasz-

tal ja Szentgyörgyi és Issekutz tan'á-

rék gyiirüs teninjisz-játék bemutató-

ját a paiadagogiumban. Ezek a képek 

Angliára emlékeztetik a> ciktk Íróját, 

»minden sportembernek;, testnevelő -

nelk, paedagogusbalk egyaránt forrón 

óhajtott Mekkájára:«, aho! ő ezelőtt két 

esztendőivel becses tapasztalatokban 

gazdag tanulmányutat tett s megis-

merte a mintaszerű angol sportéle-

tet. 

Én is 'Valltam a kongresszusi ükben. 

Nagy sajniá'jaliomra csak allékor érkez-

tem oda. amikor Szeratgyörgyi. tanár 

éppen bevégezte és igy nem hallhat-

tam bizonyára méltán magasztalt elő-

adását. Eszterházy herceg igen tar-

talmas előadását csak szakadozottan 

tudtam íigyelemimel kisérni a nagy 

távolság miatt. Ellenben zavartalanul 

és sok tanulsággal hal lgattam végig 

Veress Elemér ramám'ak igen beható 

szép tanulmányát a Sport és az Or-

vosi tudomány viszonyáról. L's szem-

léltem egyik niap a kongresszusi ülés 



után* az élettani intézet udvarára, a'-

mint a fiat a1! doktorok nagy buzga-

lommail játszották a>z ,u. n. »kosár lab-

da játók«-ot. Azt sem tudom, hogy 

írjaim Le a nevét ennek az ellőttem is-

meretlen játéknaik. Elnéztem, hogy 

-verik ki, ¡hogy rángatják ki egymás 

kezéből az ellenfelek a labdát. Eszem-

bejutott, amiket olvastam labdarugó 

versenyekről szóló tudósi:ások!ba;n sü-

l j os következményű ¡hais'barugásokról 

1 ábtörcsekrc»!,, világraszóló dicsőség-

ről is persze. 

Ezeknek arz élményeknek a hatása 

alatt az én- lelkemben is Ueltek em-

lékek, régi emlékek, erdélyi, különö-

sen nagyenyedi tanuló ifjak játékai-

ról. Magyar játékokról, amilyent 

most egyet sem látok. Idegen az 

mind. És idegenek a. hozzájuk kellő 

eszközök,, műszavak. A mai ifjú nem-

zedéknek sejtelme iséiraos azokról a já-

tékokról s némely egyéb testgyakor-

latról, amelyekkel az én gyermekko-

romban mulattunk, edzettük, iigyesi-

tettük, fegyelmeztük magunkát és 

jártuk a játékbecsület iskoláját. Nem 

volt az a testgyakorlat hivatalosan 

szervezve, kivévén a csekély arányú 

szertornát, de élt és virágzott a 'ha-

gyomány erejénél fogva és szállott 

nemzedékiőil-(nemzedékre az ifjúság 

körében, magától . Minden évszaknak 

meg volt a malga különlegessége. Té-

len, amikor Ihó és fagy volt, hatal-

mas csialták folytak hóigombákkal' a 

kol légium tágas udvarán, ahol gyak-

ran egész osztályok mérkőztek egy-

mással. Igen kedvelt időtöltésünk és 

testgyakorlatumk volt a csáklyázás 



(korcsolyázás) különféle neme a hasz-

nált esziköz minemiü&ége szerinti. Leg-

kezdetlegesebb alakjában magunk fa-

ragtunk magunknak fából a lábunkra 

ilfő kicsiny szántalp allakofi amelyet 

jó erői? zsineggel szorítottunk a t-atl-

punkra. Módosabb 'kivitelben- már fel-

kunkorodó orra vol(t s a f|a!jpia véktiny 

acélszalaggal megvaisialva. Ezekén a 

talpaikon a fagyos 'batvom csiuszkál-

tunik, legszívesebben mentől) merede-

kebb heg) oldalion^ le, ha» köziben, lép-

cső volt, az sem volt baj; némelykor 

olyan gyorsasággal, -hogy a szemünk 

világa iís eltvesziett. Persze, estünk 

i:s nagyokat,, de Isten őrzött: felkel-

hettünk. 

Jégen a nagy fiuk korcsolyázta 1̂ . 

Od'a persze glicsu (Gleitschuih) kel-

lett: élés. vas pengés korcsolya, a'rmb 

ne'k a vas pántja akkor még csak fa-

tjalpbai vo'Jt erősítve. Később követ-

kezett a, tiszta acél korcsolya. 

Tudnáv-ajó,, hogy a szánkózás ¡is 

ugyancsak folyt a heg yoldhl.akoíi. 

Akkor még nein hivták ródlinak a 

szánkót, s nem hozták külföldről . 

Szükség" esetén magunk ils meg tud-

tuk csinálni! magunknak, fin is csiná;!'-

tain magamnak;, még pedig ugyani-

csalk kifs 'legényke koromban,. Ren-

delt az Isten egy jó erős zsákkötőt, 

azzal felikantár oztaim a lovam a fi s 

folyt a fellséges miulalfsálg egész dél-

után, aimig besötétedétt. 

Tavasz zsendülte veil kezdődött a 

bogarászás és a növényészés. Ha-

gyományos szokás szerint mindén 

gyermeknek kellett lenini ki-seblb-ma-

g )obb bogár- és növénygyűjteményé-



Titék. De csak ugy magánszorgalom -

-ból. A neveket megitíainiujtuk innen-

onnan attől, aiki többet tudott. 

Alighogy az idő kissé neki onenge-

dett, kezjdiődött a fürdés; at kicsik a 

patakban,, a nagyok a Marosiban für-

d'öttek. Aki tudott úszni., tanította 

aizft„ aiici nem tudott. 

Mu'Jaitság számba vettük tavasszal 

a kerti munkát its a kollégium kertjé-

ben. A nag} obb osztályok ifj'Uisáiga 

¡kapott egy-egy dárab főidet, azon 

csopoirtonlkiinlt megosztoztak. A sej át 

részét minden csoport miagai munkál-

ta mieg, versenyezvén a mentől töké-

letesebb, mentőt eredményesebb 

miegm üve lé s be n. 

Vo'jt a tamuló ifjúságnak ezeknél 

komolyabb, akkoriban nagyrabecsült, 

közhasznú testgyakorlata alkalmilag: 

a tűzoltás. Abbian az időben nem 

voltak hivatásos tűzoltóik. A felsőbb 

osztályok tamu'Jói vállalkoztak a tűz-

oltás nehéz munkájára. önként, in-

gyen. A város közönsége számidort 

reá. Emlékezem egy esetre,, a legel-

sőire, amelt az én egyedi tanuló kó-

romban történt, 1866Hbam. A >-nagy-

kolégyoim« alsó sor (földszinti) 9. 

számú szobájában la írtam s okaik ka i 

együitt. Egy éjjel arra ébredek, hogy 

egy rekedtes Ibamig kiáltja, messzirőtl: 

»Tűz van!« Mire egy kissé feleszmél-

tem, közelebbről hallik újból: »Tüz 

van!« Utána nyomban az ablak alatt 

sürgetöleg, szemrehányólag hangzik 

nagy erővel a rekedt rikoltás har-

m ad sorra: »Tűz van,, no!« Mire 

egészen felébredtem, megcsendült 

hatalknasan kint a folyosón érces if-
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jú szóval a visszhang: >!n:edium!« 

Egyszerre száz meg száz vészkiáltás 

vékonyam-vastagon,, összeolvadva ri-

valgott mint az égzengés: »Incen-

dium!« Én kis gyermek létemre ijed-

ten hallgattam ezt az ismeretlem szót„ V 

ezt a zsibongást. Világosság gyúlt,, 

egy (perc alatt mindenki készen lett 

az öltözéssel, megtelteik a folyosóik a + 

szobiákból kitóduló ifijiuiaággat maljd ^ 

az udvart lepte el a különböző épüle-

tekből előranzó tömeg és a< közben 

megnyílt «kapun roihia.it ki a városra; 

a tüz színhelyére,, a ruagy fiúik fejezté-

vel — mivel felszerelve, lelkes piun-

kával oltami a tüzet,, menteni életet, 

vagyont, az aiprapa messziről szem-

lélni a fenséges elem félelmetes rom-

bolását. 

Azonban nem ezekért fogtam én 

tollat;, hanem ihlog.y váizoljak egy párt 

azokból a játékokból, amelyeket aiz 

ifjúság-játszott abban az ideiben a 

nagy ernyedi reí. főiskolában. 

Jegyezzük fel mindenek előtt a 

papikozás nevű játékot. Inkább osaik 

történemi érdekből, Ihogy e ne vesz-

szen az emléke. Mert hia le ninos' irv,a 

valahol, most talán már senki gines 

aki ismerte volna. Én még láttáim ját-

szani elemista koromban a nagy fiuk-

tól. De már utolsó napjait élte. 

A papik lehető legkeményebb fia-

göes volt,, nagyjában szólva szabályos 

gesztenye alialk;, .mintegy 5 cím ptmé-

rőjü a kerek lápos oldata, a .másik ol-

dala dombordladi. Ezt a papikot pie-

héz, mozdulatlanul fekvő kő felső 

domboruságánaik legmagasabb pont-

jára tették laposan, alhonnan repíteni 



kellett jó l irányzott lecsapó fa bot 

eres ütésével. Az a bot pedig, kar-

vastagságú dorongfából fürészelt 40 

cm-nyi hosszúságú darai) volt. Hasz-

nálata rendkívül ügyészségét, piagy 

gyaltóorlatot és erőt kívánt. A kézből 

ugy kellett kilód itami, hogy sebesen 

kai imipál vaj, bukfencezve, fürészelt éle 

éppen a szélét csapja meg a papik-

nak,, amikor- az süvítve, zúgva repült 

100—200 lépésre. Tehát tágas,, sima 

'hely kellett, hogy botoirkálás nélkül 

iraimodbatsséik neki, aki ki akarta fog-

ni kézzel a, röpülő papikot. Naigy-

enyeden a Kápolna nevű téren ját-

szották a városon kívül, a kollégi-

umtól nem messze. 

A játékrend a következő volt: A 

játékosok két pártra oszoltak. A pár-

tokat ai két legjobb játékos szervez-

te és vezette. A vezetőik corslhuzás 

szerint kezdve, váltakozó rendd'el 

egyenként válogatták imagok mellé 

a társakat a játszani k ívánók közül,, 

lehetőleg a legügyesebbeket. Mikor 

a pártok igy megalakultak, szintén 

sorshúzással döntötték el, hogy a 

két párt közül melyik legyen benn, 

melyik legyen künn. A bennlevő'párt-

nak mindenik tagja kapott pl. 3 olyajn 

botot, aimilyent fennebb leirtunk és 

amelyekkel a .íemnt ugyancsak leirt 

módon a kőrő l a papikot igyekeztek 

elütni rendre mentől messzebb. 

A játszó hely központja a kő. E 

mögöt t csoportosulnak a benlevő 

párt tagjai, akik a papikot tova röpí-

tik botjukkal. Előtte az ellenpárt tag-

jai szétszórtan elhelyezkedve, akik 

a papi'kot elfogva, sietnek visszajut-
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tatni a kőre, egyik tagjuknak dobva, 

aki mindig a kő mellett áll. 

Tudnivaló, hogy ai papik elrőpitése 

céljából lccsapó botok elvetődnek a 

kőtől kisebb-nagyobb távolságra, s 

azokat azalatt kell visszavinni valaki-

nek, a,mig a visszaérkező papik nem 

érinti a< követ. A játék természetesem 

•csak addig tarthíatj amiig van bot, 

mivel elütni a paipikot. A benlévő 

párt tehát anria törekszik", hogy ki 

ne fogyjon ai botból, a Jk in levő pedig, 

¡hogy kifogyassza belőle. Ha kinre-

ikedtek a botok, lesül, leszáll a párt, 

amely benn volt s helyet cserél arz 

ellenpárttal. 

Ez általános tudnivalók után indul-

hat a játék. Kezdi a leggyengébb. 

Netalán csak annyira megy, hogy le-

veri a paipikot a kenői, ellenben a 

botjait jó messzire elhajigálta, de per-

sze meg sem kísérelheti, hogy vissza-

hozza őket. A következő az utolsó 

botjával szerenesésen elsiuvaisztja cse-

kély távolságra ai paipikot, azonban 

a külső párt valamelyik tagja ügyesen 

kifogja röptében. Tehát ennek a bot-

jai is künrekedmek. A harmadiknak 

sikerül jókora távolságira röpíteni a 

paipikot. de valamelyik külső pártbeli 

haimar felkaipja a földről, behajítja 

a kő mellettinek, az pedig hirtelen 

a kő>re csapja uigy, hogy a harmadik 

csak egy pár legközelebbi botot kap-

hatott haza. Foly tovább a ját(élkl s a 

negyediknek szintén' sikerült jót rö-

píteni, de mielőtt haza érhetett volna 

a felnyalábolt botokkal, lecsapott a 

papik a kőire s a botokat vissza kel-

lett hajigálni, ahonnan félszedte. Már 
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minden bot kün hever azon az egyen 

kiyül, amelyet a legügyesebb játékos 

szorongat ai markában mindkét párt 

élénk izgalma; közben. Perdül a bot 

és szerencsés találatnál fogva süvítve 

repül a papik, messze tul a legtávo-

labb állón, aki hasztalan igyekezett 

elkapni röptében. Aimig felkapja a 

földről, amiig bedobja a kő melletti-

nek;, össze szedi és szerencsésen haza 

menti a botokat nagy örömriadal közt 

a benlévck vezére. Fellobbanó lelke-

sedésisel újul meg a játék s tart, amiig 

bot nélkül marad a belső párt, ami-

kor az addigi külsőkkel cserél he-

lyet. 

Ebből a vázlatos ismertetésből is 

megérthető, hogy a játék eszközeinek 

'használata rendkívül ügyességet és 

nagy gyakorlatot kíván. Azért volt, 

hogy csak a felsőbb osztálybeli tanu-

lók játszhatták és hogy lassanként 

felhagytak vele. 

Sokkal könnyebb játék volt az előb-

binek szelídebb párja : a csirkézés. 

Az volt a különbség, hogy a csirke 

mintegy 7 cm. hosszúságú, seprő-

nyél vastagságú hengerke volt. fer-

dén lecsapva egyik végén, amellyel 

a kőre állították. A 40 cm. ihosszu,, 

seprőmyél vastagságú botot szint/én 

nekihajitották a csirkének, amit de-

rékba kapva röpített kisebb-nagyobb 

messzeségbe. Különben a játékrend 

mindenben megegyezett. Kisebb gyer-

mekek játszották. Én is sokat mulat-

tam vele. 

A labdázásnak sokféle fajtája volt 

használatban, egy időben és egymás 

mellett, kor, Ihajlam, ügyesség sze-
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i int. Ezek közül én csak hármat fo-

gok ismertetni röviden, a legrnoz-

galmasabbakat, a legérdekesebbeket: 

a kótyát, a kifutót és a várbiál lót . 

Ezekben is két-két párt küzdőit egy-

más ellen. A pártok szervezése, ál-

lásfoglalása ugyanazon szabályok 

szerint történt, mint a papikozásniál 

láttuk. A sorsvetésnek különös mód-

ja volt használatban. Egy labdaverő 

botot derékon fogott az egyik párt 

vezetője s függőleges tartásban cse-

kély távolságról odalökte a vele 

szemközt álló másik pártvezetőnek, 

aki olyan ponton igyekezett megra-

gadni a botot, hogy gyakorlott szem 

mértéke szerint az ő keze kerüljön 

felül a botvégre, amiint váltakozva 

egymás keze fölött miarkolva> ércek 

feljebb-feljebb rajta. Akinek a bot 

vége jutott, annak a pártja foglalta 

el a kedvezőbb állást. Némelykor na-

gyon rövid végecske jutott, hogy 

csak a kisujjával tartotta a botot a 

szerencsés vezér. Ilyenkor, ha az el-

lenfél a bot derekára akasztott kis-

ujjával ki tudta vetni a gyenge fo-

gásból, akkor az ő pártja foglalta el 

az előnyösebb állást. 

A kótyiához és kifutóihoz labda és 

labdaverő bot kellett, a várh'adllás-

hoz csupán labda és jó tágais isik 

hely mindenikhez. A labda jó férfi-

ököl nagyságú volt, erös talpdairab-

kákból, marha-, vagy disznószőrrel 

keményre tömve. A labdaverő bot jó 

könnyű, kaipauyél szerű husáng. 

1. A kótyát játszották hárman, né-

gyen, nyolcan, tizenketten. A két 

előbbit kisebb gyermekek játszották,. 



a. két utóbbit a nagyok. Legérde-

kesebb volt a nyolcas kótya, azért 

csak azt ismertetem röviden. Négyen 

benn vamjaik;, négyen künnu Akik 

benn vannak;, azok viselik a botot; 

mindenki egyet. Megtörténvén a 

megállapodás;, felállnak a követke-

zőképen: A botosok kettesével ke-

resztbe, egymás mellé, hosszában pá-

ronként szembe. Keresztben egymás-

tól olyan távolságra;, hogy kinyúj-

tott botjuk szinte érje egymást, de 

a labdaütésben kölcsönös akadályul 

ne legyenek. Hosszában mintegy 10 

lépésnyire államaik egymástól. Mikor 

ezek igy elhelyezkedtek., mindemik 

perdül egyet a sarkán, miáltal egy 

kis gödröt csinál a sarkának, aihol 

megálljon s ezzel be van végezve az 

állásfoglalás. 

Akik künn vannak, azok közül a 

két legügyesebb: a labdajártatók, a 

botos párok mögé állanak, olyan tá-

volban, hogy ezeknek a botja el ne 

érje clket. A másik kettő hátrább 

áll, elfogni az oda eső labdát és a 

1 abdaj á rtatokn ak dobm i. 

Most aztán indulhat a labda egyik 

laibdajártatótól a másikhoz, mint a 

vetélő;, mentől nagyobb sebességgel, 

hogy a botosoknak mentől nehezebb 

legyen elütni. Ha-ügyesek a labdajár-

tatók, kézből-kézbe csattog a lab-

da, földiét nem ér soha, hacsalk vala-

melyik sziintén nagyon ügyes botos 

messze nem röpíti ütésével, hegy a 

hátrább álló külső pártbeli ki ne tud-

ja fogn i röptében. Ha ki tudja fog-

ni, leszáll a bentlévő párt. Akkor is, 

ha, a gyors labdát éppen hallhatólag 
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érinti a bot;, de irányától lényegesen 

el nem téríti,, ugy hogy a labda.jár-

tató kifogta. Ha valamelyik botos jó 

messzire elüti a labdát, ugy 'hogy a 

kintievők nem tudják egyszeriben kéz-

re keríteni, a s.zemben álló botosok 

könnyen eleget tehetnek annak a já-

tékszabálynak, hogy botjaikat ösz-

szeütvén (cikkezvén), hamar vissza-

ugorjanak rendes helyökre: a sarok-

lyukra, nehogy valamelyik a künn-

levők közül belécsapja a labdát a fe-

detlen lyukba és igy leszállítsa a 

bennlévő pártot. Legizgalmasabb eset 

amikor csekély távolságra üttetett el 

a labda, de nem fogták ki; azonban 

hamar valamelyik labdajártató kezé-

be került, mielőtt a botosok cikkez-

hettek volna. 

Mind a két oldaliak most már nem 

is cikkezhetnek egyszerre. Az a ket-

tő, amelyik végen a labda van, nem 

mozdulihiat ki a sávolyukból, nehogy 

belényomják a labdát a lyukba akint-

lévők, akik ott állanak kettőnként 

minid a két végen. A túlsó végről kell 

tehát óvatosan közeledni egyiknek 

a maga szemköztöséhez cikkezés vé-

gett, kézügyben tartott bottal, készen 

arra, hogy elüsse az ellenkező végre 

röpítendő labdát, ahol a másik künn-

levő pár várja, hogy elkapván, belé-

nyomják valamelyik fedetlen maradt 

lyukba, mivel nem tarthatja elfog-

lalva mind a kettőt a másik botos, 

de akinek feladata védeni mind1 a 

kettőt a labda elütésére készen tartott 

botjával. Ha igy, vagy ugy sike-

rült megvédeni az állást s a labdla 

most már az imént fenyegetett vé-



15 

gen van, az elmaradt pikkezésre az 

ellenkező végről kell kísérletet ten-

ni hasonló küzdelemmel, ami to -

vábbra. is váltakozva ismétlődhetik, 

amig vagy sikerül a cikkezés, vagy 

beléteszik a labdát a védtelen ma-

radt lyukba, amikor a bennlé'vok le« 

sülnek és állást cserélnek a künnle-

vőkkel. Ezzel uj játék kezdődik. 

2. A kifutóhoz (nagy méta) mintegy 

száz lépés hosszú, ugyanolyan széles 

Sima tér kívántatik. Ennek egyiK vé-

gén van a labdaverő hely, egy pár lé-

péssel íélrébb tóté a kis büdü, ezzel 

átellenben a tér másik végén a nagy 

büdü van kijelölve. A bennvalók a lab-

daverő helyre gyülekeznék, a künnvalók 

az előtt széledtek el. A bennvalók egy 

kétkéz-bottal egyenként, rendre ütnéK 

hármat-hármat, a labdát pedig a kiinn-

való párt egyik legügyesebb tagja ado-

gatja. A labdát elütésre allkalmas- mó-

don kell felvetni, de persze nem adják 

éppen botra. Mert hiszen itt küzdő 

felek vannak szemben egymássafi A 

bennvalóknak az a törekvésük, hogy 

mindig legyen, aki elüsse a labdát, a 

künnvalóknak pedig, hogy elfogyassák 

őket. 

Aki hozzáütött a labdához, akár érte,, 

akár nem, aninak meg kell járnia a nagy 

büdüt, persze rendszerint futva, azért 

kifutó a játéknak a neve. És ennek az 

alatt kell megtörténni, amíg messze jár 

a labda, vagy a künnvalók figyelme. 

Történhetik ugy, hogy a kis büdüiben 

való veszteglés után iramodik neki a 

nagybüdünek. De történik ugy is, hogy 

akinek sikerül jól elütni a labdát, ha 

mindjárt a legelső adást is, lecsapja a 
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botot és iraitjlik egyenesen ki a nagy 

büdübe, netalán mindjárt vissza is, a 

kis büdübe. Egy ilyen messze röpitő 

ütést várnak azok, akik a saját gyarló 

ütésök után ott szorongnak a kis büdü-

ben. Csak aztán hordják az irhát, mert 

leszáll, akit a künirváliók kiözül vala-

melyik megdob a Iabdávail futtában a 

két semleges pont közötti vonalon. Ma-

gában a büdüben nem érvényes a ta-

lálat, nem is szabad dobni, Az is leszáll, 

akinek az ütését röptében kifogták a 

künnvalók, úgyszintén az is, aki ott 

rekedt a kis vagy nagy büdüíben. 

Történik, hogy a bennvalók mind el-

játszották már ütéseiket: ott szoronga-

nak, ki a kis, ki a. nagy büdüben. Eb-

ben a végső szükségben önfeláldozó el-

szántsággal vakmerőn nekiiramodik va-

lamelyik a nagy büdülböjl- s a iküinn zalok 

dobásait ügyesen kikerülvén, szerencsé-

sen beérkezik és megujiitja a játékot. 

Ha ledobják, akkor a párt lesül, vagy 

leszáll, egy játéknak vége s a felek 

helyet cserélnek. 

3. A várbaállóhoz ugyanakkora tér 

kell, mint a kifutóhoz. 

Meghúzzák a várvonalat jól látható 

barázda képében, szokás szerint ugy, 

hogy egy ferdén a földet érő labdaverő 

botra lovagló módon reánehezedik egy 

fiu, a másik szépen kereken húzza 

mintegy hat méter átmérőjű körben. 

Elhelyezkednek a pártok ezután: a 

künnvalók a várfokon a körbarázda 

,mentén egyenletes távolságban, a benn-

valók a várban, a körbarázdán belül. 

A vetélkedés feladata és célja: köl-

csönösen elapasztani az ellenpártot utol-

só emberig. 
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Akit megdobnak és akinek a dobása 

nem talál, az leszáll, lesül. Indul a já-

ték. Legelsőbben körüljár a labda a 

várfokon kézrő'l-kézre. Csak azután sza-

bad dobni a várban szorongókra, akik 

a lehető legtávolabbra vonulna«, attól, 

aki dobni akar. A bennvalók arra igye-

keznek, hogy elkerülj,ék a dobást, ami 

ha sikerül, leszáll, aki hibázott. Ha ta-

lál! a dobás és belül maradt a várfo-

kon a labda, valamelyik bennvalő fel-

kapja és célbaveszi a szétszaladt künn-

valók közül a legközelebbit. Ha talál, 

az száll le a künnvalók közül, akit ta-

lált. Ha elhibázza, akkor akit a benn-

valók közül találtak. Aztán folyik to-

vább a játék a leirt módon. 

A játék akkor kezd legérdekesebb 

lenni, amikor a várfokon ostromlók ket-

ten maradtak s az ostromlottak is meg-

kevesebbedtek. Persze mindkét félen a 

legügyesebbek, akik legtovább győzték. 

Voltak, akiket úgyszólván nem fogott 

a labda: akiket nem lehetett eltalálni 

Viszont voltak, akiknek a kezétől nem 

lehetett menekülni, bizonyosan találtak 

A játéknak ebben a szakában Kezdő-

dött a rostálás. Vagyis a két ostromló 

tetszés szereli jáfhatoti, futhatott kere-

ken a várfWtOTi, fizhették, szorongathat-

ták a bennvalőkat, leszedhették dobálá-

saikkal valamennyit. Vagy pedig kö-

zülök #sett el az egyik. Ekkor annak az 

egy megmaradottnak korlátlan szabad-

sága kelt a mozgásban: még a vár belső 

területén is keresztül-kasul rohanhatott, 

de dobni neki is csak a várfokról volt 

szabad. Ez az egy mind leszedhette a 

bennvalőkat, de az is megeshetett per-

sze, hogy ő esett el. Mindkét esetben 



19 

végétért az egy játék, kezdődhetett a 

másik. Még pedig az előbbi esetben a 

pártok megmaradnak állásukban, az 

utóbbi esetben állást cserélnek. 

íme ezek a legérdekesebb játékok, a 

melyeket gyermekkoromban ezerszer 

játszottam és amelyeket a nálamnál 

ügyesebbektől olyan őszintén bámultam. 

Jól esett visszaszáülani az emlékezésnek 

szárnyán azokra a boldog mulatozások-

ra. Annál fájdalmasabb, hogy a mai kor 

teljesen elmellőzi őket. Mind idegen, a 

mennyi! Pedig ügyfességfejliesiztés, rend-

tartásra, fegyelemre, lovagiasságra,, egy-

más iránti kíméletre való nevelés tekin-

tetében nem hiszem, hogy egy hajszállal 

is hátrább állanának az idegennél. Sőt 

abban sem kételkedem, hogy nemzet-

közi játszótéren ügyes begyakorlásban 

bemutatva, érdeklődést nyernének a kül-

föld előtt. És a puszta helyen idvül csak 

olcsó játékszerek kellenek hozzájok. Kü-

lönös szerencse lenne, ha ez a csekély 

megemlékezés magára vonná Klebels-

berg Kunó gróf vallás és közoktatásügyi 

miniszter ur figyelmét, aki meg szokta 

becsülni a nemzeti érdekű jelenségeket. 




