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Előszó 
Mit csináljak? - kérdi a kisgyerek a ma

májától, ha már unja a babáit, a főzőcskét 
vagy a hintalovat és a többi játékot. 

Mit csináljak? - töpreng a beteg gyerek, 
ha éppen nincs látogatója. 

Mit csináljunk? - hallható gyakran a sé
tatéren vagy vendégségben összekerült 
gyerekektől. 

Mit csináljunk? - tanakodnak feladatuk 
végeztével, hosszú, esős vasárnapokon, 
unalmas téli estéken a testvérek, elemisták, 
gimnazisták, egyetemi hallgatók és néha a 
szülők is. 

A sok »mit csináljak«-ra felel nektek 
a Sicc. 

Ezeket csináljátok! Mert aki ezt a köny
vet jól ismeri, mindig tudni fogja, mivel 
töltse el érdekesen, mulatságosan, haszno
san szabad idejét akár egyedül, akár má
sokkal, anélkül hogy drága játékokra sok 
pénzt kiadna. A legtöbbször semmi segéd
eszköz nem kell, csak jókedv, leleményes
ség, idő, némelyikhez egy ceruza, papír, 
egy skatulya gyufa, egy pohár, egy bot 
stb., tehát csupa olyan dolog, ami otthon 
megvan. 

Szeretettel jön hozzátok a Sicc, foglal
kozzatok ti is szeretettel vele. 

Budapest, 1935. július 

GRÁTZER JÓZSEF 



Ezermester 
Ha azt akarod, hogy okosnak, ügyesnek, szellemesnek tartsanak, ha azt akarod, hogy 

ötletes barátaid cserébe hasonló ötlétes dolgokkal szórakoztassanak, olvasd el figyelmesen a 
következőket! 

VASGYÚRÓ 

Azt mondom, hogy: olyan erős vagyok, 
mint Sámson volt. 

Természetesen ezt a többiek nem hiszik 
el. Erre a leghitetlenebbnek, aki körülbelül 
olyan nagy legyen, mint én, azt mondom: 

- Állj szembe velem, fogj meg a két kö
nyökömnél (mint az ábrán látható) és pró
báld most széthúzni a két mutatóujjamat. 

Nem tudja széthúzni! 

EGY UJJAL 

Ezután újra mondjuk, hogy: olyan erős 
vagyok, mint Sámson volt. 

Aki ezt még most sem hiszi, azzal az ábra 
szerint felemeltetek egy széket, úgy hogy ő 

a szék lábai közt legyen s a szék karfája víz
szintesen legyen előtte. 

Akárhogy is erőlködik, én a kisujjammal 
el tudom a széket nyomni (fordítani) a nyíl 
irányában ővele együtt. Akár körös-körül is 
tudom forgatni. 

Ha ê kkor sem hiszik, hogy vasgyúró 
vagy, fordíts! 
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HAJLÍTÁS 

Azt állítjuk, hogy egy ötpengőst meg tu
dunk görbíteni, és ezután egy mozdulattal 
újra kiegyenesíteni. 

A képen látható módon fogjuk meg az öt-
pengőst két kézzel (a hüvelykujjak a túlsó 
oldalra kerüljenek), és tegyünk úgy, mintha 
kettőbe akarnánk törni, azaz az ujjakat a 
fenti helyzetből a lenti helyzetbe mozgatjuk 
és vissza. Ezáltal a többiek úgy látják, 
mintha a pénzt legörbítettük volna. 

Ugyanezt meg lehet tenni órával, cigaret
tatárcával, vasdarabbal, szivarral (esetleg 
ropogtatni is lehet!), ceruzával stb. 

ELEKTROMOS PAPÍR 

Száraz, meleg időben igen könnyű a papirost 
elektromossá tenni. Csak egy kefével vagy száraz 
tenyereddel kell többször megdörzsölni. Ez a pa
pír azután kezedhez, arcodhoz, ruhádhoz hozzá
tapad, mintha enyves volna. 

Vastagabb papírt is elektromossá tehetsz, mely 
esetben kisebb tárgyakat magához vonz. Ezzel 
kapcsolatban érdekes mutatványt is végezhetsz: 

Egy szék gömbölyű támlájára helyezz a rajz 
szerint egy botot egyensúlyba, és add fel a társa
ságnak a feladatot: Tessék a botot egyensúlyi hely
zetéből kibillenteni anélkül, hogy hozzányúlná
nak, ráfújnának vagy a széket megmozdítanák. 
Persze senki sem fogja tudni megcsinálni. Erre te 

egy levelezőlap nagyságú papírlapot dörgölj erő
sen ruhádhoz, és az így elektromossá vált papírt 
közelítsd, a rajz szerint, a bot fogantyújához, 
mely erre lassan kibillen egyensúlyi állapotából 
és a székről leesik. 

A kísérlethez feltétlen száraz - esetleg melegí
tett - papírt használj, és a szövetdarab is legyen 
száraz, melyhez dörgölöd, mert ellenkező eset
ben nem fog sikerülni a kísérlet. 

A BŰVÖS SZÉK 

Az ábra szerint tegyetek keresztbe egy. 
széken egy botot úgy, hogy egyensúlyban 
legyen. 

Ha most egy megmelegített kártyalapot 
vagy hasonló vastag kartonlapot tartotok 
hozzá közel, akkor a bot vége szép lassan (a 
nyíl irányában) megindul a kártya felé. Ha 
a kártyát mindig odább és odább tartjátok 
(s elég ügyesek vagytok), akkor a botot kö
röskörül lehet forgatni, amíg eredeti he
lyére tér vissza. (Fontos, hogy a szék tám
lája felül minél gömbölyűbb és simább le
gyen!) 

OLLÓ NÉLKÜL 

Ha nincs ollónk a nem túl erős spárga el
vágására, akkor úgy csavarjuk bal kezünk 
hüvelykujja köré és a kéz hátsó része körül, 
ahogy a két rajzon látható elölről és hátul
ról. 

Ezután jobb kézzel megrántjuk a szaba
don álló végét, és a spárga elszakad, anélkül 
hogy megsértené kezünket. 



FEJJEL LEFELÉ 

Ha egy poharat teleöntünk vízzel, s egy 
papírlapot föléje teszünk, a poharat (las
san!) meg lehet fordítani, s nem ömlik ki be
lőle a víz. (Lásd a jobb oldali ábrát.) 

(Legjobb, ha legelőször a konyhában 
próbáljátok ki!) 

TEVE A TŰ FOKÁN 

Fektess tiszta papirosra egy pengőt és hegyesre 
faragott ceruzával rajzold fel a körvonalát a papi
rosra úgy, hogy a ceruzát szorosan a pénzdarab 
oldalához nyomod. Az így nyert kört aztán éles 
ollóval pontosan vágd ki. Ekkor olyan nagy lyuk 
lesz a papíron, mint a pengős. * 

Ezután megmutatod a társaságnak ezt a kilyu
kasztott papirost, és felszólítod őket, hogy egy 
kétpengőst dugjanak át rajta. Erre persze senki 
sem fog vállalkozni, mert a kétpengős jóval na
gyobb, mint az egypengős. 

Most a papirost kétrét hajtod úgy, hogy a haj
tás a lyuk átmérőjére (közepére) essék (1. a máso
dik rajzot). Ezután a kétpengőst a hajtás alá du
god, élével a lyukba illeszted, a másik kezeddel 
pedig fönt megfogod és kihúzod. Ugyanis a papi
ros ruganyosságánál fogva a lyuk helyett alakult 
két félkör megnyúlik és annyira megtágul, hogy a 
kétpengős keresztülcsúsztatására elegendő hely 
keletkezik. 

ból készült zacskót, vizsgáljátok meg, nincs-e va
lahol kiszakadva; tegyétek a zacskót az asztalra 
úgy, hogy szája már az asztal szélén túl legyen. A 
zacskóra most tegyetek, amint a rajz mutatja, 
könyveket vagy súlyokat. Azután guggoljatok le 
úgy, hogy szájatok a zacskó nyílásával egy magas
ságban legyen, fogjátok meg kezetekkel a zacskó 
végét, szorítsátok a szájatokhoz és szép nyugod
tan fújjátok bele a tüdőtökből a levegőt. A köny
vek, súlyok fel fognak emelkedni. Rakjatok ez
után mindaddig több könyvet vagy súlyt a zacskó
ra, míg fel tudjátok emelnu Ha most a zacskón 
volt tárgyak súlyát mérlegen leméritek, meg lesz
tek lepve, hogy a tüdőtökben volt levegővel mily 
erőt tudtatok kifejteni. 

ÁGYÚSZÓ A SZOBÁBAN 

^ 

Ha kíváncsi va2y, milyen is az az ágyú
dörgés, amit apukád hónapokig és évekig 
hallgatott kint a fronton, kérd meg testvére
det, hogy a rajz szerint tartson a fejedre, a fü
led nyílása fölött pontosan egy vékony spár
gát, azt feszítse ki és másik kezével, illetve 
körmével pengesse, mint a hegedűhúrt szok
ták. Ha most két tenyereddel a spárgát a fü
ledhez szorítod, olyan hangos ágyúdörgést 
hallasz, mintha az utca túlsó oldalán volná
nak a tűzokádó szörnyetegek felállítva. 

FÚJJ, KI TUDJA, MEDDIG 

El sem tudjátok képzelni, hogy az ember a tü
dejében lévő levegővel mily nagy súlyt tud fele
melni. Vegyetek egy hosszúkás, erősebb papír-

EGY »ÉDES« MUTATVÁNY 

Szólítsuk fel először azt, vagy azokat, 
akiknek tudományunkat bemutatjuk, hogy 
próbáljanak gyufa vagy gyertya lángjánál 
egy kockacukrot meggyújtani úgy, hogy az 
lánggal égjen. A cukor be kormozódik, 
megbarnul, olvad, de nem gyullad meg. 

Azután vegyünk elő egy kockacukrot, 
melynek egyik sarkára észvevétlenül rá
szórtunk cigaretta- vagy szivarhamut (és be
ledörzsöltük), és tartsuk a hamus sarkot a 
lángba. - Mindenki csodálkozására a koc
kacukor meggyullad, és szép, kék lánggal ég 
egy ideig. 
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EGYSZERŰ SZÉLMOTOR 

Vágjál vékony papirosból két egyforma 
szalagot, melyeknek hossza 15 cm, széles
sége pedig 2 cm. Sodord össze a két szalagot 
kb. 10 cm hosszban és aztán a megmaradt 
két darabot hajtsd félre jobbra-balra úgy, 
hogy az egésznek Y alakja legyen. 

Ha szélmentes időben ezt a kis játékot az 
ablakból leereszted, az sebesen forogva fog 
leszállni és oly gyorsan fog pörögni, hogy 
két ágát nem is lehet szemmel tartani. Mi
után a levegő ellenállása csökkenti az esés 
gyorsaságát, ez a kis papiroscsavar meglepő 
hosszú ideig lebeg a levegőben. Ha sok 
ilyen szélmotort csinálsz különböző színű 
papirosokból, az udvaron álló gyerekek 
nagy gyönyörűséget fognak tajáíni bennük, 
mert sokáig lebegnek., mint tarka pillangók 
a levegőben. 

ISMERED AZ ÓRÁDAT? 

Akár hiszitek, akár nem, nem tudom pontosan 
megmondani, hogy milyen az órám számlapja. 

De nemcsak én, hanem más se tud minden kér
désre pontosan felelni, amit az órájával kapcso
latban feladunk. Ez azért van, mert az ember már 
olyan sokszor látta az óráját, hogy már nem is né
zi. Próbáljátok ki (természetesen az órátokat el
takarva), nogy tudtok-e felelni a következő kér
désekre: 

1. Római vagy arab számok vannak rajta? 

2. Minden szám rajta van? (A 6-os hiányozni 
szokott s az 5-ös és 7-es sarka is.) 

3. Van rajta másodpercmutató? 
4. Mi van a számlapra írva? (óragyár neve 

stb.) Kis betűkkel vagy nagy betűkkel? 
5. Ha római szám van rajta, milyen a 4-es? 

(Mindenki IV-et ír, noha IÍII-es van minden 
órán.) 

6. Soroljátok fel a másodpercmutató körüli 
számokat! (10,20,30,40,50,60 szokott rajta len
ni.) 

7. 13—24-ig is rajta vannak a számok? 
8. A.ó-osból látszik valami? 
9. Az órákat jelző számok függőlegesek vagy 

átlós irányúak? 
10. Hány szín található az órán? 
(Leghelyesebb a válaszokat leírni és a végén 

összehasonlítani az eredeti helyzettel!) 

VÍZVEZETÉK 

Állítsunk fel egymás mellé poharakat 
úgy, hogy mindegyik kisebb legyen a mege
lőzőnél. Egy posztósávot valamennyi pohá
ron keresztül úgy fektessünk, hogy mind
egyik pohárba csüngve, azok fenekét érint
se. 

Ha a legnagyobb poharat megtöltjük víz
zel, akkor S>csoda« fog történni, mert a víz 
megindul, s átsétál egyik pohárból a másik
ba, j 

GONDOLATOLVASÁS 

Nagyon érdekes bűvészmutatvány (?) ez, csak 
az kell hozzá, hogy a játékvezető előre összebe
széljen azzal, akinek a gondolatait fogja kitalálni. 
Legyen ez a fiú a Gyuri. 

A játékvezető kivesz a zsebéből négy tárgyat: 
zsebkés, ceruza, radír, zsebkendő. Ezután Gyu
rit kiküldi. A többieknek azt mondja, hogy ha 
Gyuri bejön, kifogja találni, hogy melyik tárgyra 
gondolnak, anélkül hogy beszélne vele vagy bár
milyen jelet adna neki. 

Ezután a társaság megegyezik abban, hogy a 
ceruzára gondolnak. 

A játékvezető kiküldi Évát a Gyuriért, Éva be
vezeti Gyurit csukott szemmel. 

Gyuri megáll az ajtóban s kijelenti, hogy a ce
ruzára gondoltak. 

A társaság csodálkozik s nem gondol arra, 
hogy a játékvezető becsapta őket, mert előre 
megállapodott GyurjVal, hogy ha Éva megy kiér
té, akkor ceruzát gondoltak, ha Lajos, akíccr ra
dírt, ha Feri, zsebkést, ha pedig Laci, akkor a 
zsebkendőt gondoltak. 

Természetesen ezt nem lehet sokszor egymás 
után megcsinálni, mert rájönnek. 

6 



A LEBEGŐ KENDŐ 

Ezt a mutatványt csak fiúk hajthatják végre, 
sőt, csak hosszú nadrágot viselő fiúk. 

Röviddel, mielőtt a mutatványra kerül a sor, a 
»bűvész úr« titokban egy szál cérnát erősít meg a 
két nadrágszár közt a térdek belső részén. A 
cérna lehetőleg olyan színű legyen, mint a nadrág 
(legjobb a fekete cérna sötét színű nadrághoz), és 
olyan hosszú, hogy ülve, széttartott térdekkel, 
éppen megfeszüljön. 

A bűvész a társaságtól néhány lépésnyire leül 
egy székre. Egy zsebkendő sarkára csomót köt, 
nagy hókusz-pókuszt csinál a kendővel és azt 
mondja, hogy az magától meg fog állni a levegő
ben. Egyszerre csak ügyesen ráhelyezi a zsebken
dőt a csomónál fogva a cérnára (a cérna hátul le
gyen, s ne előtte), és valóban, mikor a zsebken
dőt óvatosan elegendi, úgy látszik, mintha azt 
semmi sem tartaná s magától lebegne a levegőben. 

VARÁZSBETÜ 

Közben bedobjuk a kockát vízbe úgy, hogy az 
N betű felül legyen. Majd hozzátesszük: 

- De ehhez az kell, hogy meleg legyen a tenye
red. Mutasd csak! 

Az »áldozat« jobb tenyerét rászorítjuk bal te
nyerünkre, és úgy tartjuk néhány másodpercig, 
mintha melengetnénk (nem mozgatjukH, majd 
fogjuk a jobb kezét és - mindig tenyérrel lefelé -
rátesszük a pohár szájára. (Lásd 2. kép.) 

Néhány »varázsszót« mormogunk (nókusz-pó-
kusz, abrakadabra stb.), majd elengedjük az ál
dozat kezét, aki legnagyobb meglepetésére tény
leg ott találja az N betűt a jobb tenyerén. 

A hatása nagy ennek a mutatványnak, de a for
télya nagyon egyszerű. Amíg arról beszélünk, 
hogy mit fogunk bemutatni, a kockacukrot bal 
kezünkben tartjuk és annak betűs oldalát erősen 
tenyerünkhöz nyomjuk. Ekkor bal tenyerünkön 
ott marad a betű lenyomata. 

Mikor az »áldozat« jobb tenyerét tenyerünkkel 
melegítjük, átnyomjuk rá az N betűt. Tehát az ott 
van az illető tenyerén, mielőtt még azt rátenné a 
pohárra. 

Tehát vigyáznunk kell arra is, hogy áldozatunk 
tenyere a melegítéstől egyenesen a pohár szájára 
kerüljön, nehogy felfedezze a trükköt. 

NÉGYZET 

Kissé nehezebb feladat, ha csináltok a bai 
oldali kis ábrákból 4-4 darabot, s azokból 
próbáltok egy négyzetet összeállítani. Mint 
a jobb oldali ábrán látjátok, ez lehetséges. 
(Természetesen a pontokat ne rajzoljátok a 
kis ábrákra, mi ezeket csak azért rajzoltuk, 
hogy lássátok: az egyik 4, a másik 5 négyzet
ből áll.) 

EGY VONÁSSAL 

Egy kockacukorra írjunk rá közönséges, de 
nem túl kemény ceruzával például egy N betűt. 
(Lásd 1. kép.) 

Annak, akinak a bűvészetet bemutatjuk, elma
gyarázzuk, miről van szó. 

- A kockacukrot bedobom egy pohár vízbe -
mondjuk - és onnan rávarázsolom a betűt a te
nyeredre. 

Hogy lehet 10000-et egy vonással megraj
zolni anélkül, hogy a ceruzát felemelnénk? 

A választ a jobb oldali ábrán láthatjátok. 
(A papirost kellett felhajtani, s arra kerül
tek az összekötő vonalak.) 



KÖRBE-KÖRBE . . . 

Borzasztó könnyűnek látszik, de megle
hetősen nehéz kezünket és lábunkat egy
szerre ellenkező irányban forgatni. Próbál
játok meg a bal oldali rajz szerint: kezetek
kel az óramutató forgásával ellenkező és 
ugyanakkor lábatokkal az óramutató forgá
sával megegyező irányú köröket leírni. Bi
zony ez nem igen fog sikerülni, csak annak, 
aki ezt sokáig gyakorolja. 

Ugyancsak nehéz a jobb oldali rajzunk 
szerint a bal kezünkkel gyomrunkat kör 
alakban simogatni és ugyanakkor jobb ke
zünkkel fejünket függőlegesen (felülről le
felé) mozgatott kézzel ütögetni. 

A próbálkozások furcsák mozdulatokat 
eredményeznek, amin nagyon sokat lehet 
nevetni! 

TENYEREDEN HORDOD . . . 

A légritka tér meglepő jelenségeket 
okoz. Ha egy majdnem színültig vízzel 
megtöltött pohárra tenyeredet ráteszed 
úgy, ahogyan a rajz első részén látható (te
hát hajlított tenyérrel* és a hüvelykujjat la
zán tartva) azután az ujjaiddal hirtelen ki
egyenesíted (második kép!), akkor a tenye
red alatt légritkított tér lesz, mely lehetővé 
teszi, hogy kezedet lassan felemelve a pohár 
- tenyeredhez tapadva - a levegőbe emelke
dik. (Ajánlatos az első kísérletet valami 
tálca felett végezni, hogy az esetleg eldűlő 
pohárból kifolyó víz a bútorokban kárt ne 
tegyen.) 

Próbáljunk meg a levegőben két kezünk
kel egyidejűleg egyenlő nagy, párhuzamos, 
de ellenkező irányú köröket leírni. (Figyel
jük meg a képen a kéztartást és a nyilak irá
nyát.) 

Ne gondoljátok, hogy mindjárt sikerülni 
fog, de ha gyakoroljátok sokszor és sokat, 
akkor talán . . . 

Senki nem tudja utánatok csinálni! És az 
illetők nagyon csodálkoznak, hogy ilyen 
»egyszerű« dolgot nem tudnak megtenni. 

MEGMOZDÍTHATATLAN PÉNZ 

Az ábrán látható módon tégy a tenye
redre egy pénzdarabot és szólítsd fel a társa
ságot arra, hogy egy kefével - a szabályos, 
rendes kefélő mozdulatokat téve - keféljék 
le kezedről a pénzdarabot. Nem fog sikerül
ni! 



HÁZI ZENEKAR 

Igen egyszerű eszközökkel egész ügyes kis 
hangszereket készíthetünk magunknak, 
amikkel rövid próbálkozás után, különös
képpen a nyílások nagysága és azok elhelye
zésének változtatásával a legkülönbözőbb 
zenei és állati hangokat lehet utánozni. 

Vegyünk egy kb. 12 cm oldalú négyzetes 
hártyapapirost és hajtsuk össze úgy, ahogy 
az a rajzon látható - először kétrét, azután 
a széleit megint kétrét, de ellenkező irány
ban. A középső hajtáson éles ollóval vág
junk két lyukat. - Ha most ezt a papirost a 
rajz szerint a szájunkhoz szorítjuk és a haj
tásba levegőt fújunk, előbb mélyen búgó, 
azután a fújást erősítve, mind magasabb 
hangot fogunk kapni. 

SZOBATÜCSÖK 

Vegyünk egy nagy egészséges diót és úgy 
törjük fel, hogy a fél héja egészben marad
jon. Ennek a, végét vágjuk le. Aztán éles 
késsel két oldalán vágjunk egy-egy kis hor
nyot és ezekbe fektetve erős cérnát csavar
junk 4-5-ször a dióra és végül a cérna két 
végét kössük jól össze. 

Ezután egy keményfapálcikát faragunk 
(ne gyufát vegyünk, mert az könnyen tö
rik), húzzuk át a cérna közt, és csavarjuk 
meg néhányszor ezzel a cérnát, míg az egé
szen megfeszül. A fácska hosszabb része 
most már hozzá fog feszülni a dió széléhez, 

* a másik vége szabadon kiáll. Ha most a fács
kát ujjunkkal pöcögtetjük, a dió egészen 
olyan hangot fog adni, mint a tücsökciripe
lés. / 

AZ ENGEDELMES PÉNZ 

# * ' • * • • • • / / . * • * 

•* . . .• 
Mint látjátok, a pohár két pénzdarabon 

áll egy fehér asztalterítőn és a középen bent 
van egy harmadik. 

Ezt a középsőt kell onnan kivenni anél
kül , hogy akár a pénzdarabok, akár a pohár 
elmozdulnának. 

Körmünkkel kapargálni kell a kereszttel 
megjelölt hely tájékán az asztalterítőt, s a 
pénz megindul kifelé. 

(Tanács: a poharat úgy tegyük az asztal
ra, hogy a szálak irányában kaparhassuk a 
terítőt.) 

Körülbelül 7 cm széles és 20 cm hosszú 
papírcsíkot csavarjunk fel egy ceruzára (1. 
ábra). A papír végét (ahol kereszttel jelöl
tük) ragasszuk rá. Most végezzük el a 2. áb
rán látható metszéseket (a-b közt hosszá
ban s a végén keresztben). Eközben a pa
pírnak összes rétegeit át kell vágnunk, egé
szen a ceruzáig. A papárterekcset lehúzzuk 
a ceruzáról. Két végét, mint a 3. rajzon lát
ható, lehajtjuk. Az így előkészített papí
runkat a 4. ábra szerint széthúzzuk, csinos 
kis létrát kapunk (5. ábra). 
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UJJGYAKORLATOK 

Sokszor vagyunk úgy, hogy tétlenül kell ülnünk és semmi sincs, ami lekötné érdeklő
désünket. Ilyenkor végezzük el az alanti ujjgyakorlatokat, amelyek nemcsak arra jók, hogy 
néhány percet eltöltsünk velük, hanem arra is, hogy ügyességünket növeljük. 

1. ábrán külön van a kisujj s együtt a mellette levő három. 
2. ábrán külön a mutatóujj, s együtt a többi három. 
3. ábrán külön a két-két ujj. 
4. ábrán a mutatóujj első percét hajlítottuk meg úgy, hogy az ujj többi része egyenes 

maradt. (Nagyon nehéz!) 
5. ábrán csak a kísujjat hajlítottuk be. 
Szokták »egyszenre« csinálni a 2. és 3. ábrát. Bal kézzel a 2., és ugyanakkor jobb kézzel 

a 3. ábrát. 
Próbáljátok meg! 

HOGYAN KELL 
SZÖGET ÜGYESEN 

KIHÚZNI? 

Ha tapétás vagy 
festett falból, fénye
zett bútorból kell szö
get kihúznunk, vi
gyáznunk kell arra, 
hogy ne horzsoljuk, 

karcoljuk fel a szög 
környezetét. Ezért a 
szög mellé egy falécet 
vagy erős pléhlemezt 
teszünk. Ennek tá
masztjuk neki a hara
pófogót, így nem te
szünk kárt a falban 
vagy bútorban. Ha 
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mindig csak egy kis 
darabot húzunk ki és 
azután újra egészen 
lent fogjuk meg a szö
get, az csaknem egye
nesen jön ki. 

Remélem, megta
nultátok ebből a szög-
kihúzást! 



A LESZAKÍTOTT HÜVELYKUJJ 

Gyakorolj átok^be jól az első képen látható kéz
tartást. A bal kéz hüvelykujjának első ízét hajlít
sátok le, s helyébe a jobb kéz hüvelykujjának első 
ízét illesszétek. (Lásd 1. kép.) 

Ha most a többiek felé fordultok és jobb keze
tek mutató- és középujjávai ügyesen eltakarjátok 
az összeillesztés helyét (lásd 2. kép), akkor min
denki azt hiszi, hogy a bal hüvelykujjat látja. 

Ekkor azt lehet mondani, most meg fogom 
hosszabbítani a bal hüvelykujjamat. És tettetett 
erőlködéssel kezdjük jobb felé húzni a hüvelyk
ujj végét. És csakugyan hosszabbodik az ujj. 
(Közben óvatosad és vigyázva a jobb kéz mutató-
és középuj jávai a mindig nagyobb rést eltakar
juk). 

Egyszerre csak aztán nagyot rántunk rajta, s 
ijedten mondjuk: leszakadt! (lásd 3. kép.) 

A MÁGNESES TENYÉR 

Állj két lépésnyire szemben a többiekkel. 
A bal oldali ábra szerint vedd a bal tenyered 
elé a ceruzát vagy fadarabot. (Figyeld meg: 
a jobb kezed mutatóujja szorítja a ceruzát a 
tenyeredhez.) A jobb kéz többi ujja a csuk
lót szorítja. Ezután szorítsd a bal kezedet 
ökölbe. (Benne lesz a ceruza s a a jobb mu
tatóujj ad.) Ezután tartsd a bal kezedet a há
tával s nem az ökölbe szorított tenyerével a 
közönség felé és kijelented, hogy te nem
csak acélt, hanem fadarabot, sőt a kezedet 
is meg tudót mágnesezni. ^ 

Lassan ki fogod nyitni a bal kezed ujjait 
és a ceruza, mely az öklödben van, nem fog 
leesni, hanem tenyeredhez tapadva fog ma
radni. Ezt meg is csinálod, s a többiek a 
jobb oldali képet látják. Azt senki sem veszi 
észre, hogy jobb kezed mutatóujja hiány
zik, illetve hogy az fogja a ceruzát, hanem 
mindenki azt gondolja, hogy a ceruzát a te
nyeredhez ragasztottad valamiképpen. 
Erre csukd be újra öklödet, húzd ki a ceru
zát onnan és nyújtsd át a közönségnek an? 
nak bizonyságául, hogy a ceruza sem ra
gasztva, sem másképp megerősítve nem 
volt. Éppúgy a kezedet is megvizsgáltatha
tod, hog&ott sincs ragasztószer. 

EL A FALTÓL! 

Egy támla nélküli széket tecyél a falhoz 
és mérd ki & szék szélességének kétszeresét. 
Erre a távolságra állj összetett lábbal, s ez
után kinyújtott karral fogd meg a szék két 
szélét és derékban meghajolva támaszd a 
fejed a falnak. 

A feladat az: tessék nyugodtan (térdhajlí-
tás nélkül) a széket felemelni s aztán a szék
kel együtt felegyenesedni, azaz rendes füg
gőleges helyzetbe állni. Nyugodtan fogad
hatsz bármiben barátaiddal, hogy ez nem 
fog nekik sikerülni, mert a fent leírt lehajlás 
által a test súlypontja a fal felé tolódott el, 
és a test felegyenesítése ily körülmények 
közt csak na£y erőmegfeszítéssel sikerül. 
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Hol az olló? 

Egy éles ollóval és egy ív fehér és vastag 
papírral sok érdekes dolgot lehet csinálni. 
(A papír mindkét oldala egyformán sima 
legyen. Nem lehet az egyik sima, s a másik 
recés.) 

Elsőnek a nyomtatott nagy T-betűt mu
tatjuk meg. A fenti ábrát rajzoljátok ugyan
ebben az alakban. Azaz a vízszintes szára 
épp olyan széles legyen, mint a függőleges. 
(A pontozott egyeneseket ne rajzoljátok 
rá.) Ezt az ábrát mutassátok meg a társai
toknak, s aztán a szaggatott vonalakkal jel
zett, s egymással párhuzamos egyenesek 
mentén vágjátok 5 darabra (persze ezt ne 
lássák a többiek), s aztán kissé összeke
verve dobjátok le az asztalra s kérjétek a 
többieket, hogy rakják össze az előbb látott 
T-betűt. 

Csodálkozni fogtok, hogy nem fog men
ni!!! 

2. 

3. 

Vékony kéregpapírból készíts magadnak 
kockát olyan alakú papírból, amilyen a bal 
oldali rajzon látható. A pontozott helyeken 
kell behajlítani s aztán összeragasztani. A 
kész kockának egyik oldalára vágj egy kis 
lyukat, nem nagyobbat egy kétfilléresnél. 
Most kérd meg a bátyádat, hogy szívjon egy 
nagyot a cigarettáján és fújja be a füstöt a 
lyukon keresztül a dobozba. A dobozt nyu
godtan az asztalon hagyhatod, a füst nem 
fog abból észrevhetően eltávozni - ha azon
ban a doboz oldalát az ujjaddal vagy ceruza 
végével megkoppintgatody akkor a füst kari
kák alakjában fog a lyukon kresztül eltávoz
ni. Ha a szobában nem járnak-kelnek és 
nincs léghuzat, akkor e karikák egymás 
után lassan szállanak fel a levegőbe és mind 
nagyobb és nagyobb körökké bővülnek. 

Fentihez hasonló feladat ez is. Egy négy
zetet vágjunk négy részre és a többiek pró
bálják újra összerakni. 

Arra figyelmeztetlek benneteket, a kö
zépső ábra (háromszög) egyik csúcsa lépt a 
négyzet sarkában van, a másik kettő pedig 
az oldalak felező pontjában. 

Ebből a 6 ábrából rakjátok össze a jobb 
oldali 7-est! 
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PAPÍRPOHÁR Egy olyan nagy papírlapot veszünk, mint 
egy újságnak kb. a fele és azt a rajz szerint 
először az egyik átló irányában összehajtjuk 
fi. ábra), azután ráhajtjuk a jobb sarkot 
(2), majd a balt (3) és végül a felül marad 
két fülből az egyiket előrehajtjuk, a másikat 
pedig hátra (4jíiAz ily módon előre- és hát
rahajtott két fütközött most egy nyílás ke
letkezik, amelyiket kezünkkel köralakúvá 
tágíthatunk, ebbe most már kényelmesen 
önthetünk vizet. 

HOGYAN KÉSZÍTÜNK FORGÓT? 

Kiránduláson gyakran megszomjazunk 
és kúthoz vagy forráshoz érve, sajnálattal 
vesszük észre, hogy nincs pohár nálunk. A 
legtöbben ekkor úgy segítenek magukon, 
hogy kezükkel merítenek vizet, ami kényel
metlen, de nem is nagyon egészséges. Meg
tanítunk titeket, hogy egy darab tiszta pa
pírból milyen könnyen lehet ivópoharat 
készíteni. 

Szép szírffes papírból kivágunk egy olyan 
négyzetet, amelynek minden oldala leg
alább 10 cm, Lehet nagyobb négyzetet is ki
vágni , de egy oldal legfeljebb 20 cm legyen. 

Mind a négy sarkán belevágunk, átlós 
irányban, nem egészen a közepéig. (Lásd 
bal oldali ábrát.) Azután a képen kereszttel 
jelölt sarkokat egymás után a középre haj
togatjuk (a középső ábrán kettőt behajlítot
tunk), majd az egészet a közepén átszúrjuk 
egy erős, lehetőleg színesfejű gombostűvel 
úgy, hogy a gombostű mind a négy behajto
gatott sarkon és a papír közepén keresztül 
menjen. Ugyanezzel a gombostűvel aztán 
az egészet egy vékony pálca végéhez erősít
jük. Ha szaladunk vele, forogni kezd. 

BÚJÓCSKA 

^Egy négyszögletes papírlapot (lásd 1.) 
hajtsuk össze (lásd 2.). Azután a 3. ábrán 
látható vonalak helyén nyírjuk át ollóval és 
végül a két pont közti részt (az összehajto-
gatás vonalán) is nyírjuk el. 

Most nyissuk szét a papírt (lásd 4. ábra) 
és óvatosan húzzuk szét a 2-2 ponttal jelölt 
résznél fogva. Ha a papír naeyobb, vagy ha 
nem négyzet alakú, hanem hosszúkás, ak
kor esetleg keresztül is bújhatunk rajta. 
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TÜKÖRÍRÁS 

Tiszta papirosból három-négy centiméter 
széles szalagot vágj ki, nyújtsd azt át a társa
ság valamelyik tagjának és kérd föl, hogy 
azt bal kezével szorítsa a homlokához. Ez
után nyomj a jobb kezébe egy ceruzát és 
szólítsd fel, hogy szemeit behunyva, a ceru
zával írja fel nevét a homlokán levő papír
ra. A nézők nagy mulatságára tíz ember 
közül kilenc tükörírással fogja a nevét fölír
ni, azaz jobbról balra, mint ahogy a tükör
ből látjuk az írást. (Ez a fiú Péter-t írt.) 

A kéznek ez a mozgása ösztönszerű és így 
jóformán mindenki így fog írni. Nem sza
bad időt engedni a gondolkodásra, mert mi
helyt gondolkodni kezd és találgatja, hogy 
fogjon hozzá az íráshoz, vége a tréfának. 

Ezt az írást, a tükörírást, sokan megta
nulták. Nem is olyan könnyű dolog! Vegye
tek csak elő egy darab papirost, és próbálja
tok rá tükörírással írni. Feltétlenül elhibáz
zátok. Az a jól sikerült tükörírás, amelyik a 
mellé tett tükörben rendes, szabályos írás
nak látszik. (Próbáljátok csak a fiú homlo
kán levő Péter-t tükörből elolvasni!) 

FENN ÉS LENN 

Ödi behozott a vendégeinek egy kancsó 
vizet. Miután ketten ittak belőle, kiküldte 
az egyik vendégét: Nórát a konyhába a 
szakácsnőhöz egy tojásért. Ez alatt az idő 
alatt behozott egy másik kancsót is, ame
lyikben körülbelül ugyanannyi víz volt. 

Letette a másik mellé s azt mondta Nórá
nak: 

- Tedd be a tojást az első kancsóba óva
tosan. 

Nóra betette a tojást, s az szabályszerűen 
lement a kancsó fenekére. Ezután Ödi kive
tette Nórával a tojást s azt mondta: 

- Tedd be a másijc ^ancsóba! 
Nóra betette a tojást, és csodák csodája, 

az fent maradt a víz tetején. Próbálta lej
jebb nyomni, újra feljött. Áttette a másik 
üvegbe, ott újra lement a fenékre. 

Ödi azt állította a társaságnak, hogy meg
babonázta a tojást. Erre valaki kiszaladt a 
konyhába, újabb tojást hozott, de azzal is 
csak így jártak. 

A végén elárulta Ödi a titkot. 
A másik kancsóban (amelyikben fent ma

radt a tojás) sós víz volt. Egy-két kanálnyi 
sót tett bele megelőzőleg. És mivel a sós víz 
sűrűbb a rendéinél, a tojás nem süllyed le. 
(Aki tengervízben úszott, észrevehette, 
hogy sokkal könnyebb fennmaradni benne, 
mint az édesvízben!) 

TÜKÖRBŐL 

Egy papírra rajzoljatok négyszöget s úgy 
tegyétek a tökür elé, hogy egy másik papír
laptól ne lássátok közvetlenül, hanem csak 
a tökürből. (Egyszerűség kedvéért úgy csi
náltuk a rajzot, hogy a tükörben csak a 
négyszög látszódjon, más semmi). 

A feladat most az, hogy egy ceruzával úgy 
rajzoljátok be az átlókat (lásd a jobb felső 
sarokban levő képet), hogy állandóan csak 
a tükörben levő képet nézzétek. 

Hogyan sikerült? 
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Gyorsaság nem boszorkányság 

Rövid gyakorlat által igen nagy kézügyességre tehetünk szert - különösen olyan mutatványok 
számára, melyek gyors mozgást kívánnak. Alábbiakban bemutatunk négy ily kis kísérletet, melyek
nek sikere mind azon múlik, hogy mily gyors mozdulattal végezzük el azokat. 

Mottó: Gyorsaság nem boszorkányság. 

Egy széles nyílású palack szájára állítsunk fel 
egy kb. 2 cm széles, félkemény papírból készített 
karikát. A tetejére tegyünk egy pénzdarabot. 
Ezután felszólítjuk a társaságot, hogy juttassák a 
pénzdarabot az üvegbe a legegyszerűbb és legbiz
tosabb módon. 
* Persze erre senki sem fog vállalkozni. Erre mi 

előveszünk egy négyszögletes vonalzót, azt a pa
pi rkarikába bedugjuk és vízszintes gyors mozdu
lattal a karikát félreütjük. Ha a mozdulat elég 
gyors volt, a pénzdarab a palack szájába esik. 

Az asztal szélére tegyünk egy cigarettapapirost 
vagy hasonló nagyságú más vékony papírt úgy, 
hogy annak fele az asztal szélén kiálljon. Erre ál
lítsunk élére egy 2 pengőst. A feladat az, hogy a 
papírt a pénzdarab alól távolítsuk el anélkül, 
hogy a pénzdarabhoz nyúlnánk, viszont a pénz
nek élén állva kell maradnia az asztalon. 

Ha a vékony papírlapot a szélén megfogjuk és 
igen gyors mozdulattal a pénzdarab alól kiránt
juk, az asztalon élén állva fog maradni. Sőt meg 
sem mozdul. 

Ha egy gyufaskatulyának egyik szélébe egy 
gyufát tűzünk, arra egy kis szelet keményebb pa
pirost teszünk, erre viszont egy pénzdarabot fek
tetünk, akkor azt a feladatot adhatjuk a nézők
nek, hogy távolítsák al apapirost anélkül, hogy a 
gyufához, a skatulyához vagy a pénzdarabhoz 
nyúlnának úgy, hogy a pénzdarab a gyufa végén 
eredeti helyzetében maradjon. Természetesen 
ezt sem tudja senki sem megcsinálni, mire mi elő
veszünk egy nagyobb evőkést és annak a laposra 
fordított pengéjével villámgyorsan ráütünk a ke
mény papír kiálló szélére. A papiros a pénzdarab 
és gyufa közül ki fog repülni, a pénzdarab pedig a 
gyufán rajta marad. (Jó lesz gyakorolni!) 

Egy pohárra egy lap papírt kell tenni, arra egy 
pénzdarabot. Ezután felszólítod a társaságot, 
hogy dobják a pénzt a pohárba anélkül, hogy a 
pénzdarabhoz nyúlnának. Persze, a poharat meg 
a papírt nem szabad megfogni. 

Mikor már mindenki hiába próbálkozott, te 
nyugodtan odamész és a középső ujjaddal meg
fricskázod a papírt. Ez elrepül, a fölötte levő 
pénzdarab pedig belehull a pohárba. 

SZEMBEKÖTŐSDI 
(Ebben a játékban nem kell gyorsnak 

lenned!) 
Nagyon mulatságos dolog. Valakit elve

zetünk 20 lépésnyire egy fától. 
Ott bekötjük a szemét. Egyszer még kö

rül kell fordulnia, s azután elindulni, s pon
tosan odamenni áfához. 

Próbáljátok meg! Sokat fogtok nevetni, 
de odatalálni a fához bajosan! 

(Lehet ajtót, kerítéslécet, vagy bármi 
mást is kitűzni célnak.) 
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EGYEDÜL 

- Fogadjunk, hogy ha akarom, nem tu
dod egyedül levetni a kabátodat. 

Ha valaki állja a fogadást, akkor azt mon
dom neki: 

- Tessék, próbáld meg! Egy, kettő, há
rom! Az illető kezdi levetni a kabátját 
(örömmel állapítja meg, hogy sikeresen), 
de ugyanakkor én is levetem az én kabáto
mat. 

így tehát elvesztette a fogadást, mert nem 
egyedül, hanem velem együtt vetette le a ka
bátot. 

SZÁM-BÁCSI 

Nézzétek meg jobban ezt a rajzot s észre
vehetitek, hogy az első 10 számból (0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) állította össze egy ügyes 
rajzoló. (Utánozzátok!) 

ZENÉLŐ POHÁR 

Vékonyfalú talpas poharat töltsünk meg 
körülbelül félig vízzel. Bal kezünkkel a po
hár talpát leszorítjuk az asztalhoz, hogy a 
pohár szilárdan álljon. Jobb kezünk meg
nedvesített mutatóujjával, elég erős nyo
mást gyakorolva, körüljárjuk a pohár szá
ját. Ekkor kellemes hangot kapunk, mely
nek'magassága attól függ, hogy mennyi víz 
van a pohárban s milyen vastag a pohár. 

Több különféle pohárral egész csomó 
hangot tudunk kapni. 

KÁRTYAMUTATVÁNY 

A kártyacsomagot titkokban előkészít
jük úgy, hogy a káró hetes és a treff nyolcas 
a tetején legyen. (Magyar kártyánál a zöld 
hetes és a makk nyolcas.) 

A mutatványt azzal kezdjük, hogy a cso
mót a nézők szeme láttára megkeverjük, 
arra azonban vigyázzunk, hogy a két leg-

felső lap a helyén maradjon. Most kiválaszt
juk a csomóból a káró nyolcast és a treff he
test (magyar kártyából a zöld nyolcast és a 
makk hetest), odaadjuk egy nézőnek és fel
szólítjuk, hogy jegyezze meg magának a la
pokat és dugja be azokat a csomóba két kü
lönböző helyre. Ettől a pillanattól kezdve 
mi hozzá sem nyúlunk a csomóhoz, melyet 
a néző kezébe adunk. Felszólítjuk, tegye a 
kártyacsomót színével lefelé az asztalra, né
hány varázsszót mormoljunk s azt mond
juk: »felvarázsoljuk a két bedugott lapot a 
csomó tetejére«, majd varázspálcánkkal 
könnyedén ráütünk a csomó tetejére és fel
szólítjuk a nézőt, nézze meg a legfelső két 
lapot, hogy tényleg azonos-e azzal a kettő
vel, amelyet ő az előbb a csomó két külön
böző helyére bedugott. 

A néző úgy elcsodálkozik, hogy nem 
fogja észrevenni, hogy- az eldugott káró 
nyolcas és treff hetes helyett a káró hetest és 
a treff nyolcast találja a csomó tétjén. 

Ezt a trükköt nem szabad többször egy
másután bemutatni, mert akkor rájönnek a 
titokra. 

ÍGY KELL SZÖGET BEVERNI! 

A kalapáccsal pontosan a szög fejére kell 
ütni, különben az elgörbül. Kevés, erőteljes 
ütéssel igyekezzünk beverni. Ha nem va
gyunk gyakorlottak, akkor ahogy a szög 
már magától megáll, elvesszük a szöget 
tartó bal kezünket, nehogy véletlenül ráüs
sünk. 

CSALÁDI KÖR 
(össze-vissza keverve) 

Rikoltoz a bagoly, letevé a gazda, 
Az utast behíván a szegre akasztja; 
Homlokát letörli porlepett ingével, 
Kínálják erősen káposztalevéllel. 
Kenyeret kér s majszol, nekimegy a falnak 
Félrebillent fejjel. Azután elhallgat 
Tőle. Testvérbátyját a tűzbe meríti . . . 
Jaj! valami ördög mosolyra deríti. 

(Megcsinálhatjátok más versekkel!) 



Nyelvgyötrés 
A magyar nyelv gazdagságát és hajlékonyágát, sokféleségét bizonyítják a következp 

oldalak. Némelyiket érdemes kívülről megtanulni, nagy hatást értek el velük.Társasjáték
nak is felhasználhatjátok egyiket-másikat, például az eszperentét (minden kérdésre »e« 
betűs szavakkal kell felelni, vagy egy megadott mondatot át kell fordátani eszperentére 
stb.). 

Zálogkiváltási feladatnak is alkalmasak. Például a kiváltó mondja el tízszer egymás 
után gyorsan: »Mit sütsz kis szűcs« stb. 

Próbáljatok magatok is újabb nyelvgyötréseket kitalálni. Mulatságos játék és egyúttal 
bővítitek a szókincseteket. 

KÍNRÍMEK 

Nem tudjátok, hogy mi ez? Megmagyarázom, de olvassátok el a következő verset: 

Olyanok a kecskerímek, 
Mint mikor a kecske rí: mek 

Tehát azt hiszem, megértettétek ebből: 
az erőltetett, hosszú rímeket hívjuk kecske-
rímnek. 

Egy-két példa: 

Körülöttem síri csend ül, 
Messziről meg sírás csendül. 

Szól a bátyám tekintéllyel, 
»Mit keressz ám te kint éjjel?« 

Bejött a nagy zajra Julcsa 
S nála volt a kamra kulcsa 

A ház előtt négy muzsik állt 
És közülük egy muzsikált. 

Pesti utca sarkán áll egy komoly csendes rendőr, 
Országúton kakastollal jár a rendes csendőr, 
Kardjuk ragyog, mint az égnek csillogó villáma, 
Hogyha rásüt a napsugár villogó csilláma. 
András vigyáz éber szemmel a cseles járdára, 
Mihály ba meg gondot visel a jeles csárdára. 
Az életük csupa gond és csupa bosszú, hajsza, 
Le is konyul ettől mindnek csapzott hosszú bajsza, 
Mert amellett éhesek is, mint a korgó medve, 
Ezért van biz mindkettőnek olyan morgó kedve. 

Aki akar, csinálhat hasonlót! 
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Mondtam neki négy év előtt 
Hozzon nekem négyé' velőt. 

Jó ebédben részesültem 
Volt kitűnő récesültem. 

Balatoni fogasokat 
A vén halász foga sokat. 

Engem kétszer csapott kupán 
S ő egy pofont kapott csupán. 

Megkérdé a kaján halász 
»Mért van az ön haján kalász?« 

Emeleten lakó dalmát 
Most tartja a lakodalmát. 

Ott szemben a teátrummai 
Megittam egy teát rummal. 
De mire a tea kész lett, 
Eltörött a teakészlet. 

SÁTIDROF 

Észrevettétek, hogy vissszafelé mit je
lent: Sátidrof? Fordítás! Tehát figyeljétek a 
következő szavakat, fordítva is van értel
mük. 

Mozi-Izom 
Nyávogni-Ingovány 
Kelemen-Nem Elek 
Ny ár fás-Sáfrány 
Kard éle-Elédrak 
Van, amelyik fordítva is ugyanazt jelenti: 
Réti pipitér. 
A sári pap írása. 

Indul a görög aludni. 
Indul a kutya s a tyúk aludni. 
Némedi pap ide mén. 
A fasori pap papirosa fa. 
Ah, tán nátha? 
Csak a mama makacs. 
Goromba rab morog. 
Kitűnő vőt rokonok orrtövön ütik. 
A tálamba bab, maláta. 
De ne sebesen edd! 
Életem Ételé. 
Te mező neveled eleven őzemet. 

ARTÁH 

Egy kis vagy nagy gyakorlattal megtanul
hattok visszafelé beszélni. Minen szót for
dítva kell kimondani. Pl.: Város = soráv. 
Szép = pész. Aludni = indula. Eleonóra = 
Arónoele. Szeretem a rejtvényeket = Mete-
resz a tekenyévtjer. 

Aki nem vigyáz, kitöri a nyelvét. Kos 
técsneresz ázzoh! 

Hasonló eredményt értek el vele, mint a 
titkosírással. Senki sem érti meg, hogy mit 
beszélgettek egymással. 

MADÁRNYELV 

Madárnyelvnek tulajdonképpen azt a be
szédet nevezzük, amely egy »v« betű s egy 
magánhangzó, pl. va, ve, vé, vostb. segítsé
gével a rendes beszédet madarak csiripelé-
séhez, csevegéséhez teszi hasonlóvá. PL: 
Teve biviztovosavan nevem tuvudsz ivigy 

beveszévélnivi. (Te biztosan nem tudsz így 
beszélni.) Azaz minden szótag után vagy 
közéje a va, ve, vo stb. közül azt tesszük, 
amelyik olyan magánhangzós, mint a szó
tag. Tehát: to után vo, san közé va, nem 
közé ve stb. 

Sokszor előfordul, hogy jóbarátok, egész 
gyermektársaságok betanulják ezt a beszé
det és állandóan így beszélgetnek egymás
sal, amiben az a fő mulatság, hogy a többi 
gyerek, sőt a felnőttek sem értik meg, amit 
a társaság egymással beszél. 

Egy másik változata a madárnyelvnek az 
»r« betűs, bár ez már igazán semmiféle ma
dár nyelvéhez nem hasonlít. PL: Turgudsz 
irgigy bergeszérgélnirgi? (Tudsz így beszél
ni?) 

Úgy is csinálhatunk*titkos beszédet, hogy 
mondanivalónk minden szótagja elé odate
szünk egy másik szótagot. PL: »ko«-va\: 
Kote kohol kojárkotál koma koregkogel? 
(Te hol jártál ma reggel?) 
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Vigyázz! Kitörik a nyelved! 

Próbáljatok meg ezek közül bármilyeket gyorsan elmondani többször egymás után (Pl.: 
Sárga bögre görbe bögre. Sárga bögre görbe bögre. Sárga bögre görbe bögre, sárga bögre görbe 
bögre stb.) 

Sárga bögre, görbe bögre. 
Csinos csíkos cinkcsészében cukros csirke

comb. 

Két pap. Kék pap. 
Kilenc öles köles-kazal. 
Nincsen olyan szépen szóló szép sípszó, 

mint a szászsebesi szépen szóló szép sípszó. 

Pap ül a padon. 

Jobb egy lúdnyak egy tyúknyaknál. 

Cseresznyemag meg meggymag. 

Emuk, gnúk, okapik. 

Két pék két szép kék képet kérve kér. 

Jó nyár jár rája. 

Öt török öt görögöt dögönyöz örökös örö
mök közt, föld bömböl, döbörög, ördögök
höz könyörög. 

Mit sütsz kis szűcs, sok sós húst sütsz, kis 
szűcs? 

Te tetted e tettetett tettet? Tettetett tettek 
tettese te! 

Az ipafai papnak papi fapipája van, tehát 
az ipafai papnak a papi fapipája ipafai papi 
fapipa. 

Nem minden fajta tarka fajta szarka farka 
tarka-barka, hanem csak a tarka-barka fajta 
tarka szarka farka tarka-barka. 

Minden olyan belső, amelynek belseje van, 
éppen olyan külső, mint amilyen belső az a 
külső, amelynek külseje van. 

Már volt vagy ősz szinte, mikor egy őszinte 
ősz inte, legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. 

Gyere Gyuri gyorsan gyújtsunk gyertyát 
győri gyufagyárban gyártott gyufával. 

Óh te köpönyeges ember, ha én téged meg-
köpönyegesíttetteleníttethetnélek. 

Legeslegmegengesztelhetetlenebbeitek-
neki. 7 

Vas mag meg mágnesvas. 

Sok szó sűrű zokszó. 

Már sárga a márga. 
Ordas farkas marta tarka-barka borjú bő

rébe kötött könyvbői tanuló gyönge gyerek
ből lett bajai bíró mondja mindig, hogy Kö
ves Kelemen komám kapujában két szép kék 
tarka-barka kakas kukorékolja s kilenc kur-
tafarkú kakukk kukukolja: egy lúdnyak jobb 
tíz tyúknyaknál. 

Két kék kőkút körül két kék tyúk kerül. 
Dakszli fokszi. 

Kelemen kerekes kerekét kerek keréken 
kerekíti kerekre. 

Itat a eset neki csikós a Tiszán. Sárga cse
répből csinált csengő cseng a eset neki csön
des csikós csinos csikaja nyakán. 

Két kis kék pap két képet kap. 

Ezt a tálat elkáposztásíttottalamtottá-
tok. 

Éjjeliőrellenőrzőóraszalag. 

Mikor már majdnem mindenki megunta 
ezt a nyelvtörő játékot, akkor forduljunk 
oda a társaság egyik tagjához s mondjuk ne
ki: f 

- Nem tudod hibátlanul háromszor el
mondani, de gyorsan: Rózsa tövis nélkül. 

Illető elhadarja: Rózsa tövis nélkül, rózsa 
tövis nélkül, rózsa tövis nélkül. 

Ekkor megmondjuk neki, hogy tévedett, 
mert csak ezt kellett volna mondania: Ró
zsa, rózsa, rózsa. Mi ugyanis világosan 
megmondtuk, hogy rózsa mondandó tövis 
nélkül 
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Eszperente szótár 
Most megtanítlak benneteket egy nyelvre, amelyik nagyon könnyű (!), mert csak 

egyetlenegy magánhangzót kell benne felhasználni (igaz, hogy a többit nem is szabad). Ha 
a példákat elolvassátok, próbáljatok magatok is gyártani hasonlókat! 

Abrosz: Felette eledelt lelhetsz, s ne kezed
del edd! 

Adoma: Eset, ,mely embereket megne
vettet. 

Agy: Eszednek nevezed. 
Alkohol: Szeszes cseppek egy kehelyben. 
Alszik: Szendereg. 
Angoltapasz: Fekete petty, melyet testeden 

sebes helyekre teszel. 
Antialkoholista: Szesz ellenese. 

Ábrándozó: Merengve eget les. 
Ádám: Emberek elseje. 
Ágy: Este fekhelyed. 
Állatkert: Ketrecek, melyekben ezer beste 

leselkedve hever. 
Ázsiai: Kelet embere. 

B 
Bájos: Szemre helyes. 
Beszélgető: Feleleteket szegez keblednek. 
Bilincs: Fegyencek keze ebben lesz elhe

lyezve. 
Bíróság: Perek helye. 
Boci-boci tarka, se füle se farka: Tehenek 

gyermeke, tehenek gyermeke fekete 
pettyes. Se szerve, mellyel zengzeteket 
fejbe bevehet, se szerve, mellyel iegyeket 
elhessegethet. 

Bor: Hegy szeszes leve. 
Borotva: Penge, mellyel felesleges pelyhe-

ket szedsz le. 
C 

Cigány: Zene termetté fekete szerzet. 
Cigaretta: Henger szeletelt levelekkel. 

Ezen tekerccsel emberek fellegeket ere
getnek. 

CS 
Családfő: Kenyeret keres, gyermeket ne

vel. 
Csaló: Jellemtelen ember. 
Csokoládé: Gyerekek kedvenc fekete ele

dele. 
Csordás: Teheneket legeltet. 

D 
Dáridó: Zene, s kellemes terefere mellett 

rengeteg szeszt nyelnek emberek. 
Diszkrét: Jellemes ember, eseteket nem fe

cseg el. 
Díván: kerevet. 
Dob: Feneke verve zeneszer, mellyel nem 

szerzel verebet. 

Ebédlő: Terem, melyben esznek. 

Esernyő: Mennycseppek ellen felemelt nye
les, feszes, fekete lepel. 

Esküvő: Ketten egybekelnek. 
Eszperente- Sereg e-vel szerkesztett nyelv. 

É 
Ébresztőóra: Szerkezet, mely reggel csen

getve felkelt. 
Élesztő: Kenyeret keleszt. 
Éléskamra: Egerek kedvenc helye. 
Étlap: Eledelek feljegyezve rendben. 

F 
Fehér: Fekete ellentettje. 
Fejtörő: Rejtelmes jelek, melyeket meg kell 

fejtened. 
Feleség: Nej. 
Finnyás: Legremekebb eledelt elejbe tehe

ted, ez lesz felelete: nem kell, nem eszem. 
Fogház: Fegyencek helye. 
Főz: Meleg helyen eledelt kever. 
Fül: Fejeden leled s zengzeteket veszel fel 

vele. 
Fülemile: Berekben este legkedvesebben 

zengedez. 
G 

Gólyák: Emeletes verebek. 
Gyógyszerész: Szereket kever betegeknek. 
Gyorsan: Sebesen. 
Gyorsírás: Jelek szellemes rendszere, mely-

lyel sebesen jegyezhetsz. 
I 

Induló: Menetzene. 
Ikrek: Ketten lettek egyszerre. 
író ír: Fekete levet hegyes szerkezettel fel

szedeget, s fekete rendekbe ereget szent 
rejtelmekkel telt ember. 

H 
Hadvezér: Fegyveres seregek feje. 
Hajnal: Reggel kezdete. 
Hal: Emberek tengerben lelt eledele. 
Halastó: Hely, melyben keszeget termel

hetnek. 
Házmester: Rettegett ember, este beereszt, 

és esetleg erre rendelt szerkezeten eme
letre enged. 

Hitehagyott: Eretnek. 
Homok: Tenger mellett ebben heverhetsz. 
Hóhér: Embereket lefejez. 

J 
Japán: Ferdeszemesek nemzete. 
Javítóintézet: Neveletlen, engedetlen gye

rekek helye. 
Jazz: Szertelen, de kedvelt zene. 
Jó: Kegyes, kedves, engedelmes. 
Jutalom: Szerencse-kedvelté emberek s 

rendes gyermekek ezt nyernek. 
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Kalap: Fejet fednek be vele. 
Kanál: Levest esznek vele. 
Kapuciner: Rengeteg fekete egy csepp 

tejjel. 
Karnevál: Jelmezes menet. 
Katonaság: Fegyverrel felszerelt emberek 

fegyelmezett serege. 
Kályha: Test, mely mellett melegedhetsz 

telente. 
Káposzta: Kecske kedvenc eledele. 
Kárpitos: Kerevetek mestere. 
Kártyás: Egy ember, mely egyes esetekben 

nyer, de rendesen veszt. 
Kávéház: Ebben rengeteg ember fekete 

mellett mereng. 
Kéményseprő: Fekete ember, de nem szere

csen; szerencse jele. 
Képmutató: Tettetett tettek tettese. 
Komikus: Nevettet. 
Kórház: Betegek menhelye. 
Költő: Verseket szerez. 
Könyörög: Remegve esd. 
Kötél: Tekergetett kender. 
Kövér: Termetes ember. 
Kút: Vedret eresztenek bele s vele levet 

mernek. 

L 
Láng: Veszedelmes elem veres nyelve. 
Lángész: Remeken fejlett elme. 
Láz: Test beteges melege. 
Lelencház: Lelt gyermekek menhelye. 
Lépcső: Emeletre ezen tekeregve mennek 

fel. 
Lift: Emeletre egyenesen mehetsz vele. 

M 
Macska: Egerek veszedelme. 
Megházasodik: Egybekel vele. 

N 
Néger: Meleg helyek fekete embere. 
Nép: Nemzet. 

O 
Olló: Metszenek vele. 
Órás: Mestere kerekes szerkezetnek, mely 

reggelt, delet, estet jelez. 
Orom: Hegyteteje. 
Orvosság: Kellemetlen (esetleg kellemes) 

kevert szer, melyet beteg vesz be. 
P 

Pap: Emberek helyett egekhez esd; keresz
tel, esket, eltemet. 

Papírkosár: Levelek veszthelye. 
Pár: Egy meg egy. 
Pénz: Keresed, de nem leled, legfeljebb egy 

keveset. 
Pillangó: Lepke. 
Pletykázó: Nyelve megered, rengeteg hely

telent fecseg. 
Polgár: Nemzet gyermeke. 

R 
Rádió: szerkezet, melyen lesed, lesz-e zene. 

Ehelyett nyekereg. 
Ráma: Keret. 
Rendőr: Rend embere. 
Repülőgép: Kerekekre szerelt fedeles szer

kezet, mely fellegek felett berregve lebeg 
s vele sebesen mehetsz. 

Részben megtérült kár: Elveszett fejsze nye
le meglelve. 

Részeg: Rengeteg szeszt nyelt le. 
Rossz színdarab: Tenyered erre nem vered, 

mert se veleje, se szelleme. 
S 

Sárkány: Gyerekeknek fellegekbe erege
tett, enyvezett, rendesen bekeretezett 
szerkezete. 

Sintér: Veszett ebek ellenfele. 
sz 

Szenzáció: Nevezetes eset. 
Széna: Tehenek kedves eledele. 
Színész: Este festve, jelmezben szerepel, 

megnevettet, esetleg keseregtet. 
Színház: ez egy kerek, rendesen emeletesre 

megszerkesztett hely, melyben egyesek 
egy emelkedettebb s lepellel elrekesztett 
helyen fejben megjegyzett szerepekkel 
csevegnek, rendesen szerelmes jelene
teket. 

Ezen hellyel szemben ezer meg ezer 
ember elhelyezkedve, remegve, esetleg 
nevetve mered e jelenetekre, s egyszerre 
tenyereket hevesen egybevernek. Ezt be
fejezve, egyszerre elmennek, megjegyez
ve: Ejnye, de kellemesen telt el e remek 
este. 

Szófogadó: Engedelmes. 
Szorzó jel: Egyszeregy ferde keresztje. 

T 
Takarékoskodik: Feleslegre tesz szert. 
Tájkép: Lefestett hegyek, berkek, fellegek. 
Tányér: Eledelt teszel bele. 
Tehén: Megfejve tejet nyersz. 
Ti: Te meg te. 
Túlerő: Ezren egy ellen. 
Turistaklub: Meredek hegyeken, veszedel

mes helyeken vezetett emberek szerve
zett egylete. 

U 
Unokám: Gyermekem gyermeke. 

Ü ' 
Ügyvéd: Pert vezet, nyer, esetleg veszt. 

V 
Vége: Befejezve. 

Z 
Zongora: Kezeddel ezen keskeny lemeze

ket veregetve kellemes - esetleg kelle
metlen - zengzeteket petyegtethetsz. 

Zsebmetsző: Zsebekben tesz szert kere
setre. 
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Ki hogyan 
KI HOGYAN BESZÉL? 

A céllövő: célzattal. -A borbély: habozva. -A 
muzsikus: hangsúllyal. - A korcsmáros: hosszú 
lére eresztve. - A köszörűs: bizonyos éllel. - A 
gyógyszerész: apatikusan. - Az ebtenyésztő: ku
tyafuttában. - A lámpagyújtogató: világosan. -A 
folyamőr: mint a vízfolyás. - Az időjós: vészt-
jóslóan. -A tűzoltó: tűzzel. -Az edényes: mázó-

• san. - Lindbergh: szárnyalóan. -A titkár: titok
ban. -A tolvaj: lopva. -A vadász: vadakat mond. 
- A rovargyűjtő: tücsköt-bogarat. - A vegyész: 
maró gúnnyal. - A mosónő: kezeit mosva. - Az 
ügyvéd: üggyel-bajjal. -A cukrász: édesen. -A 
küldönc: jelentősen. - A rab: zárkózottan. - A 
maturáló: éretlenül. -A birkózó: félvállról. -A 
kocsis: magas bakról. -A hordár: választ várva'.*•-
A hókaparó: hébe-hóba. -A fehér akác: susogva, 
- A varrónő: egymásba ölti a szavakat. -A rőfös: 
mértékletesen. - A részeg: tétován. - A szabó: 
szabatosan. -A méhész: mézesen. - A fagyialtos: 
hidegen. - A kertész: kertelve. -A mezőőr: zöl
deket beszél. - A hegedűs: hangfogóval. -A hu
szár: lóhátról. - A turista: tájszólással. -A búvár: 
mély értelemmel. - A mulatt: kétszínűén. - A 
szoprán: fennhangon. - A bakter: vigyáz a sza
vakra. -A dajka: gyerekesen. -A fogorvos: ide
gesen. -A szakácsnő: velősen. -Andersen: mesé
sen. -A bukott diák: ismétlésbe bocsátkozik. -A 
súlydobó: dobálódzik a szavakkal. - A kőtörő: 
töri a nyelvet. -Az üveges: átlátszóan. - A reme
te: magában. -A nyomdász: megnyomja a szava
kat. 

KI HOGYAN HAL MEG? 

Az aratót lekaszálja a haláL 
A házmester beadja a kulcsot. 
A vincellérre rákapálják a földet. 
A molnár leőrli életét. 
A szabónak elszakad élete fonala. 
A pék megeszi kenyere javát. 
A fuvarost a Szentmiháiylovára teszik. 
A földmívest elföldelik. 
A kertész a paradicsomba jut. 
A harangozónak beharangoznak. 
A portásnak megnyílik a mennyország kapuja. 
Az órásnak üt az utolsó órája. 
A kalauz eléri az utolsó állomást. 
A révész kiköt az örökkévalóság révpartján. 
A lámpagyújtogatónak az örök világosság 

fényeskedik. 
A színész letűnik az élet színpadáról. 
Az író kezéből kihull a toll. 
A muzsikusnak elszakad élete húrja. 
A hajós boldogabb hazába evez. 
A pénztáros leszámol az élettel. 
A búvár örök álomba merül. 
A trombitásból végképp kifogy'a szusz. 
Az üvegesnek a szemei üvegesednek meg. 
A pályafelügyelő bevégzi pályáját. 
A koldus jobblétre szenderül. 
A díj birkózót legyűri a halál. 
A hadbíró megnyugszik békében. 
A lakó örökös otthonra lel. 

A festőművész előtt új világ panorámája tárul 
fel. 

A boldogtalan megboldogul. 
A siketnek megszólal az utolsó harsona. 
A győzelmes hadvezéren diadalt arat a halál. 
A léghajósnak elszáll a lelke. 
A vegetariánius a fűbe harap. 
A teherhordónak könnyű lesz a föld. 

KI HOGYAN KEZDI A BÁLT? 

Baromfisok: Debrecenbe kéne menni, pulyka
kakast kéne venni. 

Számtantanárok: Egy, kettő, három, négy, öt, 
hat, hét . . . 

Drogisták: Szagos lesz az utca, amerre én járok. 
Szabók: Édes anyám, csak az a kérésem: Extra 

ruhát csináltasson nékem. 
Sin térek: Kis kutya, nagy kutya, nem ugat hiá

ba. 
* Trafikosok: Három hosszú szivart veszek. 

Vadászok: Három hétig kuvasz leszek. 
Kivándorlók: Elment a rózsám Amerikába. 
Csordások: Nem akar az ökörcsorda legelni. 
Kereskedők: A ki boltos akar lenni, nem kell an

nak megijedni. 
Csikósok: Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta. 
Éjjeliőr: Hajnalban, hajnal előtt. 
Ácsok: Zsindely ezik a kaszárnya tetejét. 
Bőrösök: A csizmámon nincsen kéreg. 
Csizmadiák: De szeretnék, de szeretnék rámás 

csizmát viselni. 
Detektívek: Mi mi mi mi mi mi mi mozog a 

zöldleveles bokorban? 
Arisztokraták: Hej igazi úr, születet úr vagyok 

én. 
Erdészek: Ezt a kerek erdőt járom én. 
Szállodások: Jaj de magas, jaj de magas ez a 

vendégfogadó. 
Patikusok: Hallod-e te Katika, kell-e orvos, pa

tika? 
Rabok: Rácsos kapu, rácsos ablak. 
Háziurak: Pesten csináltattam házat. 
Öregemberek: Ha még egyszer gyermek tudnék 

lenni. 
Gulyások: Én vagyok a csongorádi gulyás. 
Halász: Én fogom az aranyhalat. 
Útbiztosok: Befújta az utat a hó. 
Molnárok: Álla malom, áll a vitorlája. 
Hordárok: Berobog a debreceni gyorsvonat. 
Kalaposok: Kalapom, kalapom csurgóra. 
Pékek: Lesz még szőlő, lágy kenyér. 
Mozdonyvezetők: Gőzkocsimnak nyolc kereke 

sárgára van festve. 
Turista: Jó a turistának, nincsen semmi gondja. 
Katalin-bál: Hej Kati Kati Kati. Szívem Kati a 

kapuba gyere ki. 
BESZKÁRT: Várlak, várlak, de hiába vár

lak . . . 
Elektromos bál: Sötét van, nem látok. 
Virágárusok: Kéket nyílik az ibolya, nem sár

gát. 
Cigányok: Zene, zene, zene, zene, zene szól a 

csárdában. 
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Tűzoltók: Ég a kunyhó, ropog a nád. 
Gabonások: Ritka búza, ritka árpa, ritka rozs. 
Fakereskedők: Vékony deszka kerítés. 
Fogorvosok: Húzzad csak, húzzad csak keser

vesen. 
Juhászok: Beszegődtem Tarnócára bojtárnak. 
Képkereskedő: Képeddel alszom el, képeddel 

ébredek. 
Huszárok: Nagy a feje, búsuljon a ló. 
Földmívesek: Szeretnék szántani, hat ökröt haj

tani. 
Autósok: Megy az autó, porzik az út utána. 

Minden kezdet nehéz 
Azt hiszem, fölösleges a figyelmeteket fel

hívni arra, hogy minden szó ugyanazzal a 
betűvel kezdődik! 

CSERKÉSZKIRÁNDULÁSON 

Csalitban csicsergés, csattogás, 
Csörgedező csermelycsobogás -
Csonka cserfán csúf csóka csereg, 
Cserkészfiúk csapata cseveg,, 
Csokrot csinálnak csillagvirágból, 
Csípéseket csalnak csalárd csalántól. -
Csiga csöndben csúszik csicsóka csúcsára, 
Csipkés cserlevélen cserebogár csápja. 

KIRÁNDULÁSOM KALOCSÁRA 

Kedden kakas kukorékolására korán keltem. 
Kigondoltam, kirándulni kellene Kalocsára. Ki
ugrottam kanapémról, kikeféltem kabátom, ká-

Ki bírja szusszal? 

Tanuljátok meg kívülről és próbáljátok ezt az egy mondatot egyfolytában elmondani: 

FELKÖSZÖNTŐ EGY MONDATBAN 

»Valamint a kalucsnira tapadó agyag ölelő karjaiból kibontakozó kocsikerék 
csikorgása által megriasztott tanyai kuvaszkutya bundájába kapaszkodó kullancsbo
gár szemeiből kicsorduló könnycseppekben visszatükröződő régi rabló lovagvár föl
vonó hídjából kiálló rozsdás vasszögek összetartják annak alkotó részeit, azonkép
pen tartson össze bennünket a barátság és szeretet; és valamiképpen a falon függő 
ingaóra ingájától kettészelt pipafüst maró mivoltától prüszkölő kandúrmacska hosz-
szú bajuszától megcsiklandozott katicabogár szárnyáról visszatükröződő napsugár 
heve által egy ócska kalapon megolvasztott tündöklő zsírfoltok erősítik annak ma
tériáját, azonképpen erősítse a sors testileg-lelkileg a jövőre; és valamintségeskép-
pen a kegyetlenül hamis zene utolsó akkordjánál elájuló leányka lármás sóhajától 
megreszketett gyertyaláng fényénél siilabizáló diákok mandzsettájáért lamentáló 
háziasszony ölében csipegő kis csirkék csiripelésére kotkodácsoló tyúk által szerte
kapált vakondtúrásra hull a mindeneket megtermékenyítő eső, azonképpen hulljon 
az ön fejére is a mennyei áldás!« 

lapom; kamáslit, kesztyűt kivettem kaszlimból, 
kezembe kapva, kirohantam kedves Kázmér ko
mámért. Kint kikerestük Kalocsára kiinduló 
konflis kocsist. Kiültünk kocsis közeiébe. (Két
szer kilenc kilométert kocsiztunk.) Kázmér ka
bát jából, kutatva kezemmel, kivettem Karinthy 
kedélyes könyvét. Közbe kacagva Karinthy ked
ves komédiáin, különösen kedves községen ko
csikázva keresztül, Kalocsára kerültünk. 

Korzó kávéházban kakaót kiflivel kértünk, ki
ittuk, kifizettünk kávésnak kilenc kilencvenet. 

Kimentünk Kázmérral korzóra. Később kijött 
korzóra Kázmér kollégája, Károly (ki kántor Ka
locsa külvárosában), kivel kimentünk korcsolya
pályára. Kérésünkre Károly kikereste korcsolyá
zók közül Katót, kalapunkat koponyánkról ke
zünkbe kapva, Katónak köszöntünk. Kérésünkre 
korcsolyázott Kázmérral (ki Kecskeméti Korcso
lya Klubnál kitüntetést kapott). Kar-karba kor
csolyáztunk. Kató keze kicsúszott Kázmér kezé
ből, kipenderült korcsolyapálya kellős közepébe. 
Kázmér kinyújtotta kezét Kató kezéért, kezét ke
zébe kapva, karöltve kijöttek. Károly kikap
csolta Kató korcsolyáját. Kimentünk körülnézni 
Kalocsa különlegességeit. 

Kalocsa kápolnájában kilencet kongattak. Ká
rolytól, Katótól kapkodva köszönve kocsinkra 
kászálódtunk. 

SZÍNHÁZBAN 

Színpadról színes szavak sziporkáznak, 
szerepét szépen szavaló színész szórakoz
tat. Szomszédod szőlőt szemezget, szinte 
szuszog szédült szemlélődésében. Szívből 
szánod szegényt, szivart szeretne szívni, 
színházban szokatlan! 
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Egyveleg 

Néhány példával bemutatjuk, mennyi 
mindenféleképpen lehet még betűkkel és sza
vakkaljátszani. 

Az eszperente mintájára más magán
hangzókkal is próbálkozhatunk. 

Például: a betűvel: 

ANNA 

Anna angyal, haja barna, 
Arca hamvas aranyalma, 
Ajka hajnal, dal a hangja, 
Angyal-karnak halk harangja. 

ABC-EGYSZEREGY 

(A feladat: mondatot szerkeszteni a tel
jes ábécé mássalhangzóinak egyszeri, ma
gánhangzóinak legalább egyszeri felhaszná
lásával.) 

A főherceg csúnya Bodza kutyája ügyesen 
lopva eszi a zsemlyét. 

SZÓTAGISMÉTLÉS 

Barátom Tommi, minek nekem emleget
ned Nedbál Bálint intését? 

Fáj a rája szája tája hája. 
Ni, a Garai niagarai agarai. 

SŰRÍTÉS 

(Egy szót összetett mondatban több érte
lemben használunk.) 

Becsapja az ajtót és barátját. 
Karcsi felhúzta az órát és az orrát. 
Fölteszem a kalapom és azt, hogy ez tet

szik neked. 

SAJTÓHUBA 

(Egy hibás betűvel új, lehetőleg mulatsá
gos értelmet adni a mondatnak.) 

Sándor megette a cipőt (cipót). 
ítélkezett a község bölcs bikája (bírája). 
Az erdőben egy többszázéves gyönyörű 

hölgy (tölgy) áll. 
A kopaszság nem nagy haj (baj). 
Pontyot (pontot) tett a sor végére. 
Bánatában beült a kucsmába (kocsmá

ba). 

CSEREBERE 

1. (Két külön szóból két új szót önteni). 
kö-vér-kor-tes, ebből lesz: 
kő-kor-v ér-tes. 
2. (Kezdőbetűket felcserélni) 
Képes naptár - népes /captár. 

CSAK RÖVIDEN 

(Több szót, esetleg egész mondatot »egy 
szóval« - persze tréfásan - kifejezni.) 

Hogy hívják a beteg házaspárt? - Lázas
pár. 

Mi az, ha valakit hógolyóval eltalálnak? 
- Télitalálat. 

Hogy nevezik a zongoraórát? - Zongora. 
Guszti valamit rejteget. - Gusztitkol. 

DÍNOM-DÁNOM 
(A mássalhangzók a helyükön maradnak, 

de a magánhangzók megváltoztatásával új 
szavakat kell csinálni.) 

Fej torna - fáj tűrni. 
Süt a nap - suta nép. 
Bíró - báró, bóra, bura. 
Kántor - kontár. 
A malátasör édes - e mulatós úr adós. 
Fájó dalom - fejedelem 
Hű szíveket remélek - ha szavakat ríme

lek. 

MIBEN HASONLÍT? 

A könnyen hívő ember és az ajtó? -
Mindkettőt becsapják. 

Egy sonkás zsemlye és egy bájos kisbaba? 
- Mindkettő ennivaló. 

A házasság és egy utazás? - Mindkettőt 
jegyváltás előzi meg. 

A tízpengős és a katonai őrség? - Mind
kettőt felváltják. 

MIBEN KÜLÖNBÖZIK? 

A festő és a török? - Egyiknek ecsetje, 
másiknak mecsetje van. 

A Balaton és az esőköpeny? - Egyik álló
víz, másik vízálló. 

A fejkendő és a glicerin? - Egyik keszke
nő, másik kézkenő. 

A mókus és a fakereskedő? - Egyik a fára 
felkúszik, a másik fára alkuszik. 

Az érem és az elszívott szivar? - Egyik 
amulett, másik hamu lett. 

A gombostű és az autó? - Az autó mond
ja: tü-tü, de a tű nem mondja: autó-autó. 

A gombostű és az autó? - Ha nem tudod, 
ülj bele. 

Egy füzetlap és a búrok kalapja? - Egyik 
irkalap, másik búr-kalap. 

A zászló és az ABC? - Egyiket kitű-
zik,másikat betűzik. 

A tehetség és egy koldus? - Egyik eget kér, 
másik kéreget. 
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CÍMTÁR REKORD 
Érdekes az is, amikor színdarab- vagy re-

génycímekből állítanak össze egész törté
neteket. Öt magánhangzó egymás mellett: 

»A kőszívű ember fiai« a »Senki szigetén« 
rabul ej tettek »Egy magyar nábob«-ot. Fiaiéi. 

HÁROMSZOR 

Háromféleképpen lehet ezt a kis regényrészletet elolvasni. 
1. Akár egyfolytában az egészet. 
2. Akár csak a vastagon szedett páros sorokat. 
3. Akár csak a páratlan (dőlt betűs) sorokat. 
Mindhárom esetben más-más értelmet kapunk. 

Történetünk új szereplője, Béla, lépett be és éppen nem 
méltatlan volt a tökéletes férfi nevére. Szoborszerű 
szép arc és alak párosult nála. Viselkedésében semmi 
merevség, mely annyira ellenszenvessé tehet. Csillogó 
szellem, mely első percre feltűnt mindenkinek. Elegáns 
ruházat borította tagjait, finom anyagból, de feszes 
magatartásnak vagy mozdulatoknak nyoma se volt nála és 
föllépése tökéletesen ellentétben állt mindennel, ami 

igazán nem jellemezte az urat. 
Gentleman volt . . . 

VISSZA AZ EGÉSZ! 
(Pilászy Györgytől) 

Olvassátok el a következő levelet, melynek minden sora egyforma hosszú. 

1. 
Anyagot gyűjteni nemrégen úton voltam, 
igazi utazás volt s hiába fogják rám, hogy 
nem volna teljes értékű. Az sem igaz, hogy 
otthon ültem. Nem mondhatják, hogy munkám 
nem volna helyes és jó. Hosszú hónapokig 
tapasztalhattam! Ne mondjuk, hogy tanulmány 
többet ér a tapasztalatnál. Mit ér az, hogy 
ülök és elmélkedek. Állítom, hogy a tanulás 
semmi egymagában. Csakis az a helyes, hogy 

ha utazom és tapasztalatokat szerzek. 

És most olvassátok el a 2. levelet, s rájöttök arra, hogy betűről betűre azonos az előbbi
vel, csak a sorok fordított sorrendben vannak, azaz az első levél első sora = a.második levél 
utolsó sora stb. 

2. 
Ha utazom és tapasztalatokat szerzek, 
semmi egymagában. Csakis az a helyes, hogy 
ülök és elmélkedek. Állítom, hogy a tanulás K 

többet ér a tapasztalatnál. Mit ér az, hogy \ 
tapasztalhattam! Ne mondjuk, hogy tanulmány 
nem volna helyes és jó. Hosszú hónapokig 
otthon ültem. Nem mondhatják, hogy munkám 
nem volna teljes értékű. Az sem igaz, hogy 
igazi utazás volt s hiába fogják rám, hogy 
anyagot gyűjteni nemrégen úton voltam. 
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KI TUD TRÜSSZENTENI? 
vagy 

KI AKAR BREKEGNI? 

Ha sokan vannak együtt szabadban, mu
latságos »hangjáték« a trüsszentés vagy bé-
kabrekegés utánzása. 

Négy egyenlő csoportra osztjuk a részve
vőket. Minden csoportban legyen legalább 
három-négy gyerek. Minden csoport kap 
egy szót vagy mondatot, amelyet aztán az 
adott pillanatban, a játékvezető intésére, 
egyszerre, lehetőleg mindnyájan egyforma 
hangosan és egyforma gyorsasággal érthe
tően kimondanak. 

Ha t r ü s s z e n t é s t akarunk utá
nozni, akkor 

az első csoport szava: here, 
a másodiké: treffy 

a harmadiké: pikk, 
a negyediké: ász. 
Ha a négy csoport ezt a négy szót egy* 

szerre mondja ki, és vigyáznak arra, hogy 
egyik se harsogja túl a másikat, akkor az 
egész együtt úgy,fog hangzani, mint egy ha
talmas nagy trüsszentés. 

Ha b r e k e g é s t akarunk utánozni, 
akkor mondatokat kapnak a csoportok. 

Az első csoport mondata: Mit varrsz? Mit 
varrsz? 

A másodiké: Papucsot, papucsot. *• 
A harmadiké: Kiknek, kiknek? 
A negyediké: Uraknak, uraknak. 

A vastagbetűs szótagokat hangsúlyozva 
és a többinél valamivel (a zeneértőknek 

megmondom: egy kvarttal, azaz négy hang
gal) magasabban kell kiejteni. 

Ha az intésre a négy csoport ezt a négy 
mondatot a fenti szabályok szerint kimond
ja, a közönség pompás, élethű brekegést fog 
hallani. 

IDA VAGY A PUSZTAI SÍR 

címen Orosz Ádám regényt írt, amelyben 
egyeten ige sem fordul elő. 

így kezdődik: 
íme egy rideg sír itt a csöndes pusztában, 

távol az élőktói, távol az emberek méltó fi
gyelmétől. Csak a mélás pásztor egykori 
nyughelye s párnája most ez; csak az ő köny-
nyeitől nedvesek olykor még hantjai. Hárs
kereszt mellette s egy barnamohos emlékkő, 
komoly és szomorú, mint maga a sír. Sátora 
sötét fűzárnyék. Közel egy patak hozzá fe
hér hullámokkal s ennek halmos partján 
vadrózsák s liliomok között egy bús kőom-
ladék. Mi történe{ színhelye ez? , 

(Próbáljátok utánozni!) 

SZÁMOK ESZPERENTE NYELVEN 

1 =Egy 
2 = Kettes 
3 = Kettes meg egy 
4 = Kettes meg kettes 
5 = Negyven fele negyede 
6 = Negyvenkettes hetede 
7 = Hetes 
8 = Hetes meg egy 
9 = Hetes meg kettes 

10 = Negyven negyede 
35 = Hetven fele 

• 250 = Ezer negyede 
1 000 000 = Ezerszer ezer 

i 
LÉGY PONTOS! 

A királynőt megölni nem kell félnetekjó 
lesz ha mindnyájan beleegyeztek én ruem el
lenzem. 

Figyeljétek meg a fenti mondatot! Nincs 
benne vessző! A vesszőket kétféleképpen 
helyezhetjük el, úgy hogy a mondat más
más értelmet kapjon. 

1. 
A királynőt megölni nem kell, félnetek jó 

lesz, ha mindnyájan beleegyeztek, én nem, 
ellenzem. 

2. 
A királynőt megölni nem kell*félnetek, jó 

lesz, ha mindnyájan beleegyeztek, én nem 
ellenzem. 
' Mi ebből a tanulság? Vigyázzatok ti is a 
vesszőkre és pontokra írás közben! 
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Optika 
Valószínűleg gyakran hallottátok, sőt nyilván ti is sokszor mondtátok: »Saját szemem

mel láttam*. Ez ugye azt jelenti, hogy feltétlenül úgy van, ahogy mondtad? Bizony nem 
mindig lehet hinni a szemünknek. Ha nem hiszitek, tanulmányozzátok át ezt a 6 oldal opti-
kát! 

PÉNZT TALÁLHAT MINDENKI! VADEVEZŐSÖK 

Vegyétek a könyvet a kezetekbe és tart
sátok úgy, hogy az ábra szemetektől 30-40 
centiméter távolságra legyen vízszintes 
helyzetbenr írjatok le a vízszintesen tartott 
nyitott könyvvel kis köröket a levegőben és 
nézzetek mereven az ábrára. Ha körülbelül 
egy percig folytatjátok ezt, úgy látjátok, Baba: Add nekem a hosszabbik evezőt, 
mintha kerek pénzdarabok gurulnának . Jancsi: Szívesen, de melyik a hosszabb? 
körbe az ábrán. Próbáljátok meg! A pénzt / A vízszintes vagy a függőleges? 
nektek adom! Ti mit gondoltok? 
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PALKÓ BÚBÁNATA 

Pali kitűnő tornász volt és remekül kor
csolyázott, sok érmet nyert, s mégis most 
szomorú, mert három barátjának egyenlő-

oldalú háromszög alakú sátra van, az övé 
pedig valamivel magasabb lett a kelleténél. 
Jogos a bánata? 

1. A férfi magasabb, mint a fiú? 
2. A férfi a rajzon magasabb, mint a fiú? 

Hagyjátok a könyvet az asztalon vízszin
tes helyzetben, fogjátok meg a szélét és néz
zetek mereven erre az ábrára. Azután víz
szintes irányban forgassátok kicsit jobbra
balra, úgy, mint a poharat szoktátok, hogy 
az alul levő maradék cukrot a víz feloldja. 

Úgy látszik, mintha minden kör a közép
pontja körül forogna. A középen levő fo
gaskerék pedig ugyanakkor ellenkező 
irányban. 
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A sarokban látunk egy 
kiskockát. 
Jobban megnézve, azt 
látjuk, hogy a kis kocka 
a nagy kocka éle mellett 
van. 
Megfordítva az ábrát, 
egy nagy kockából hi
ányzó kis kockát látunk. 

P 

Melyik egyenes hosszabb: 
a vízszintes vagy a függőleges? 

Hogy tetszik neked az a 
kis kacsa? 

Nagyon? Akkor fordítsd 
el a képet egy kicsit jobbra! 

Hogy tetszik neked a kis 
nyuszi? 

Furcsa ugye ez a papagáj? És ha megfor
dítod a képet? 

Mit láttok a fehér vonalak keresztezései
nél? Kis fekete köröket? Nézzetek erőseb
ben s akkor riem látjátok azokat. 
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MELYIK SZEMEDNEK HISZEL? NÉGY EGYENES 

Párhuzamosak a cikk-cakkos vonalakat 
metsző egyenesek? 

PÁROS VAGY PÁRATLAN? 

Nézd mind a két szemeddel. Most egye
nesen áll a bot. 

Csukd be a bal szemedet, s nézz a jobbal 
a botra. Úgy látod, mintha az jobbra dőlne. 

Csukd be a jobb szemedet s nézz a ballal 
a botra. Úgy látod, mintha balra dőlne. 

LÉPCSŐ 

Hat vagy hét kockát látsz ezen a képen? -
Nézd meg fordítva is! 

EGY VAGY KETTŐ? 

-Nézzünk az ábrára mindkét szemünkkel 
mereven. Majd csukjuk be a balt, s a jobb 
szemmel nézve egy rendes lépcsőt látunk. 

Nyissuk ki a balt, s csukjuk be a jobbot, s 
fordított lépcsőt látunk. 

Akarod, hogy ebből az egy golyóból 
kettő legyen? Akkor bal kezed középső uj
ját hajtsd erősen a mutatóujjra és egy kis 
golyót hajts velük a pontozottan jelölt pá
lyán (behunyt szemmel). 

Úgy érzed, mintha két golyó lenne. 
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Beugrató 
Ezeknek a tréfáknak a lényege rendszerint az, hogy valakinek látszólag könnyű kérdé 

seket vagy feladatokat adunk, amelyekkel azonban - csodák csodája - nem tud megoldani, 
azazhogy elhibázza. Persze, a beugratónak ügyesnek és nyugodtnak kell lennie. Ne hívja 
fel az áldozat figyelmét a csapdára, mert akkor helyette ő sül fel. 

Érzékeny, sértődős pajtásainkat ne ugrassuk be, esetleg fájna nekik; annyit pedig nem 
ér a mi mulatságunk. 

Ha minket ugrat be valaki, ne érzékenykedjünk. Legokosabb, ha mi is nevetünk a 
beugratóval együtt és azt mondjuk, most tanultunk valamit, amivel majd mi is beugratunk 
másokat. 

Még azt a tanácsot is adjuk, hogy a beugratásokbói nem szabad sokat, sőt kettőt sem 
egymás után elmondani, mert akkor a többiek félnek és túl óvatosak, hanem ezeket ke
verni kell a könyv többi játékaival. Helyes tehát elmondani 2-3 gyufaviccet s akkor negye
diknek egy beugratót, persze nem jelezve előre, hogy no most egy beugrató jön, hanem 
például azt mondani: egy érdekes dolgot mutatok, vagy: akarsz egy pengőt nyerni? stb. 

A beugratások nagy részét párbeszédes formában írjuk le, úgy, ahogy a valóságban megtör
ténhetnek. 

( IGEN-NEM 

Gyuri: Fogadjunk egy pengőbe. Én kér
dezek tőled egy nagyon egyszerű dolgot. Ha 
igen~ne\ felelsz rá, megnyered a fogadást, 
ha nem-mel, akkor vesztesz. 

Laci: Hiszen az nagyon egyszerű, de 
azért csak fogadjunk, szeretek nyerni. (Le
teszik a pénzt az asztalra.) 

Gyuri: Tehát áll a fogadás. Kezdjük! 
(Hirtelen, mint akinek ez most jut eszébe.) 
Vagy ismered ezt a játékot? 

Laci: Nem. 
Gyuri: Nem? Hát akkor el is vesztetted a 

fogadást. Kijelentettem, hogy kezdjük. És 

feladtam a kérdésemet, ami ezt volt: Vagy 
ismered ezt a játékot? És te nem-mel feleltél, 
igen helyett. 

VÉGE JÓ, MINDEN JÓ? 

Gábor: Egy botnak hány vége van? 
Jancsi: Kettő. 
Gábor: És ha kettétöröm a botot? 
Jancsi: Akkor négy. 
Gábor: Tévedsz, akkor öt. 
Jancsi: Miért? 
Gábor: Mert a botnak is vége van! 
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UJJAK ÁRVÍZ 

Tibi (vállmagasságban felmutatja mind
két kezének ujjait szemközt állva Zsuzsá
val): Hány ujj ez? 

Zsuzsa: Tíz. 
Tibi (gyorsan): Tíz kézen hány ujj van? 
Zsuzsa (örül, hogy ilyen könnyű kérdést 

kapott, gyorsan, diadalmasan): Száz! 
Tibi: (nevetve): Na, te jól beugrottal! 

Ti már tudjátok, mi a helyes válasz? 
(Tíz kézen csak ötven ujj van*!) 

GYUFA 

Éva: Érdekes játékot mutatok nektek. 
De hogy még mulatságosabb legyen, álla
podjunk meg abban, hogy a játék folyamán 
senki sem mond igazat. Meg tudjátok ezt 
tenni? 

Gyerekek: Hogyne, hiszen ez nagyon 
könnyű. 

Éva: Hát, ha olyan nagyon könnyű, ak
kor büntessük is meg azt, aki először igazat 
mond. Mondjuk, vegyen az illető tíz deka 
cukrot a társaságnak, jó? 

Gyerekek (hangosan helyeselnek, mert 
mindenki biztos abban, hogy ő nem fog hi
bázni). 

Éva: Tehát ide figyeljenek! (Elővesz egy 
doboz gyufát.) Mindenkinek adok öt szál 
gyufát és azzal csináljátok majd utánam, 
amiket mondok és mutatok (Kiosztja a gyu
fákat, Sárinak csak négyet ad, mintha tévé
det volna.) 

Sári: Én csak négyet kaptam. 
Éva: Igazad van Sárikám és minthogy 

igazat mondtál, már mehetsz is megvenni a 
cukrot. 

KABÁT 

Péter: Hány ujja van egy kabátnak? 
Pista: Kettő. 
Péter: Tévedsz, három! 
Pista: Hogyan? 
Péter: Hát jobb ujja, bal ujja és hátujja! 
(Ha nem is felel meg a helyesírás szabá

lyainak, de jól hangzik!) 

Magda: Most megmutatom nektek, ho
gyan kell egy fél pohár vízzel árvizet csinál
ni. Ide teszem a poharat az aztal közepére, 
ti pedig álljatok fel székekre, nehogy vize
sek legyetek, mert mindjárt árvíz lesz a szo
bában. 

Gyerekek (többen nevetnek, de az ijedő
sebbek mégis felkapaszkodnak a székekre). 

Magda (varázsigéket mormol a pohár fe
lett): Hókusz-pókusz, abrakadabra . . . 
(Hirtelen elneveti magát.) Hát árvizet úgy 
látszik nem tudok csinálni, de egy pár csa
csit székre állítottam, s ez is valami! 

»HÁROM SZÁL GYUFA* 

Pali: Ha három kérdésre, amit feladok 
neked, azt válaszolod, hogy: »Három szál 
gyufa«, - akkor kapsz egy pengőt. 

Károly: Remek! 
Pali: Vigyázz, ne örülj korán! (Kezébe 

vesz három szál gyufát.) Na, kezdjük! Mi 
ez? 

Károly: Három szál gyufa. 
Pali: Mennyi két szál gyufa meg egy szál 

gyufa? 
Károly: Három szál gyufa. 
Pali: Mi kell inkább? A pengő vagy há

rom szál gyufa? Ha erre Károly azt mondja: 
Három szál gyufa, akkor Pali »szót fogad«, 
átnyújtja a gyufákat és zsebre vágja a pen
gőt. Ha Károly azt mondja: A pengő! - ak
kor vesztett, és nem kaphatja meg a pénzt, 
mert a feladat az volt, hogy mind a három 
kérdésre azt kell válaszolnia: Három szál 
gyufa. 

MIT MONDTAM? 

Sanyi: Te mindig azt vitatod, hogy a lá
nyok megfigyelőképessége és emlékezőte
hetsége egyenrangú a fiúkéval. 

Ági: Állítom is. 
Sanyi: Hát bizonyítsd be! Fogadást aján

lok, hogy nem tudsz három mondatot pon
tosan utánam modani. 

Ági: A feladat olyan egyszerű, hogy nem 
is értem, hogy lehet ezt bizonyításra fel
használni. 

Sanyi: Jó, jó, csak figyelj! Nem is olyan 
egyszerű. Kezdhetjük? 

^g/Vígén. 
Sanyi: Tehát az első mondat. Az idei nyár 

nagyon meleg. 
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Ági: Az idei nyár nagyon meleg. 
Sanyi: Én elképzelhetetlenül, kimondha

tatlanul, nagyon, de nagyon haragszom rád! 
Ági: Én elképzelhetetlenül, kimondhatat

lanul, nagyon, de nagyon haragszom rád! 
Sanyi (nevetve): Nem ezt mondtam! 
Ági: De ezt mondtad! 
Sanyi: Vesztettél! A harmadik mondat az 

volt: »Nem ezt mondtam.« Ezt kellett volna 
utánam mondanod. 

TORNA 

Éva: Kíváncsi vagyok, ki a jobb tornász, 
te, vagy én? 

Sári: Azt hiszem, én. 
Éva: Tudod mit? Mutatok három mozdu

latot, ha utánam tudod csinálni, elismerem, 
hogy te vagy az ügyesebb. 

Sári:Jó, kezdjük. 
Éva: Egy: leguggolok (megteszi). 
Sári (utánozva): Leguggolok. 
Éva: Kettő: leülök egy székre (megteszi). 
Sári: Leülök egy székre (ő is valóban leül 

egy székre). 
Éva (hirtelen átül Sári ölébe): Három: 

Sári ölébe ülök. 
Sári (belátja, hogy ezt valóban nem tudja 

megtenni, nem ülhet a saját ölébe, tehát ne
vetve elismeri): Igazad van, ha nem is 
ügyességben, de ravaszságban lefőztél. 

A CSOMÓ 

Egyszerű eszközzel szintén jó mulatságot 
nyújt a következő tréfa, ami esetleg egy ár
tatlan fogadás tárgya is lehet. 
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Vegyünk egy körülbelül 60 cm hosszú zsi
neget, és adjuk fel a következő feladatot: 

Tessék a zsineg két végét megfogni és ezu
tán csomót kötni rá, de úgy, hogy a zsineg 
egyik végét sem szabad a kézből kiengedni. 

A legtöbben, persze, azt fogják mondani, 
hogy ez lehetetlen. 

Erre az ember maga elé fekteti a zsinórt, 
keresztbe fonja a karjait, jobb kezével meg
fogja a zsineg bal végét, baljával a jobb vé
gét és aztán anélkül, hogy eleresztené a zsi
neget, szétbontja a karjait. Persze, a csomó 
ott van a zsinegen és a fogadást meg is nyer
tük. 

VILLÁMKÉRDÉSEK 

- Mennyi 5 meg 5? 
Tíz. 
- 5 meg 6? 
Tizenegy 
- 5 meg 7? 
Tizenkettő 
- 7 meg 5? 

«f 

Remélem a választ tudjátok, de viszont 
bárkit megkérdeztek, elkezd hosszabb-rö
videbb ideig gondolkozni rajta és csak a 
többi beavatott nevetése közt jön rá: mind
egy az 5 meg 7, vagy 7 meg 5. 

NÉMETEK ELŐNYBEN 

Megkérdezzük: Tudsz jól németül? Ha 
igennel válaszol, akkor megkérjük, válasz-
sza ki, hogy melyik a helyes: 

Zweimal zwei ist fünf. Vagy; Zweimal 
zwei sind fünf. 

Bármelyiket tartja helyesnek, tévedett, 
mert kétszer kettő az négy (vier), nem pedig 
öt (fünf). 



•ÍV 

TÖBBET KÉZZEL, MINT ERŐVEL 

Azt mondjuk a fiúknak és a lányoknak, 
hogy egy kis erőfeszítéssel meg tudjuk hosz-
szabbítani (nyújtani) a karunkat. 

Jobb karunkat a felső kép szerint nyújt
juk könyökben kissé behajlítva, s bal ke
zünkkel megfogjuk. 

Ezután bal kezünkkel nagy erőfeszítéssel 
a nyíl irányában húzni kezdjük a jobb kéz
fejet. A nézők nagy csodálkozására a kar 
nyúlni kezd, s rövid idő múlva úgy néz ki, 
mint az alsó képen látható. (Könyökünk 
közben kiegyenesedett.) 

Pedig nem történt más semmi, mint hogy 
a kabátujj húzódott hátrább, de mindenki 
úgy látta, hogy karunk hosszabbodott meg. 

KOPASZ 

Szereplők: Pali, akinek a feje kopaszra 
van nyírva és Laci. 

Laci: Fogadjunk, hogy te sokkal ügyetle
nebb vagy, mint én! 

Pali: Na, azt nem hiszem. Fogadjunk! 
Laci: Nézd, itt van két egészen egyforma 

ceruza. Az egyik nálam marad, a másikat 
odaadom neked. Én az én ceruzámmal há
rom egészen egyszerű dolgot fogok csinálni, 
és akármibe lefogadom, hogy te nem tudod 
utánam csinálni. 

Pali: Hát erre kíváncsi vagyok! Kezdhet
jük! 

Laci (jobb kezébe fogja a ceruzát és ma
gasra emeli): Egy! 

Pali (pontosan utánozva Lacit): Na látod, 
hogy tudom! 

Laci: Csak várjál, még kettő jön. (Átveszi 
a ceruzát a bal kezébe és bal kézzel a ma
gasba emeli.) Kettő! 

Pali (ezt is utána csinálja): Úgy látszik, el 
fogod veszíteni a fogadást! 

Laci: Tényleg ügyesebb vagy, mint gon
doltam. Na, most figyelj! (Átveszi a ceruzát 

a jobb kezébe, felemeli és - a hajába dug
ja.) Három!!! 

Pali (mivel kopasz, nem tudja utána csi
nálni): Igazad van, győztél! 

(Természetesen lehet ezt úgy is csinálni, 
hogy 10-20 különféle mutatványt csinálta
tunk a másikkal. Újjaink közé vesszük a ce
ruzát. Feldobjuk. Elkapjuk stb. Ez a játék 
bajuszos és bajusztalan közt is játszható, 
gyufával, a végén a bajuszba dugja a gyu
fát!) 

RAVASZ KÉRDÉSEK 

Éva: Hogy hívják a tenger alatti távíróve
zetéket? 

Gyuri: Kábel. 
Éva: A villát németül? 
Gyuri: Gábel. 
Éva: A mesét németül? 
Gyuri: Fábel. 
Éva: Azt a tornyot, ahol az emberek 

nyelve összezavorodott? 
Gyuri: Bábel. 
Éva: Ki ölte meg Káint? 
Gyuri: Ábel. 
Csaknem mindenki »Ábel«-\ felel, pedig 

Káin ölte meg Ábelt és nem Ábel Káint! 

(Ez a legősibb beugratások egyike; régi
sége ellenére is majdnem mindig beválik.) 

NYELVTAN 

Egy kis bevezetés kell hozzá. Meg kell 
kérdezni az áldozatot, hogy jó tanuló-e (ha 
esetleg az illető rossz tanuló, mellőzendő a 
kérdés!), ha azt mondja: igen, akkor meg
kérdezzük, hogy a nyelvtant szereti-e? Ha 
erre is válaszolt, akkor megmondjuk, hogy 
csak azért kérdeztük, mert nem tudunk va
lamit biztosan és még eddig senki sem tu
dott pontos választ adni. 

Ez a dolog pedig az, hogy nem tudom, 
melyik a helyes kifejezés: 

A nap nyugaton kel fel, vagy: A nap nyu-
goton kel fel. Ha a barátunk azt válaszolja, 
hogy a nyugaton a helyes, akkor felvilágo
sítjuk, hogy kissé beugrott, mert: 

a nap keleten kel fel. 
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MÁS KEZÉVEL 

Az asztalra teszek egy poharat tele vízzel 
és ráhelyezem a kalapom. 

Kijelentem, hogy ki tudom inni a vizet a 
pohárból anélkül hogy a kalaphoz én hoz
záérnék. 

Egy-két hókusz-pókuszt csinálok és pár 
bűvös szót mormogok. S aztán kijelentem, 
hogy sikerült, kiittam a vizet. 

Erre a társaság egyik tagja ellenőrizni 
akarja, hogy igaz-e és felemeli kíváncsian a 
kalapot. Erre én hirtelen odanyúlok s nyu
godtan megiszom a most már szabadon álló 
pohár vizet. 

A feltétel az volt, hogy én nem nyúlok a 
kalaphoz. 

GORILLA 

A formája társasjáték ennek a tréfának, 
de voltaképpen nem egyéb beugratásnál. 
Akkor sikerül legjobban, ha ismerős, össze
szokott társaságba idegen téved. A sze
gény, gyanútlan vendéget pompásan meg
tréfálhatjuk vele. 

A játékvezető megmagyarázza az idegen
nek - nevezzük őt Pistának - hogy gorillát 
fognak játszani. Valaki kimegy, ezalatt 
bent a társaság kijelöl egy játékost, az lesz a 
gorilla. Behívják a kint lévő játékost, majd 
a játékvezető intésére az egész társaság egy-
szerre torkaszakadtából üvölteni kezd. A 
behívott játékosnak ki kell találnia, hogy ki 
a gorilla. Esetleg abból, hogy ki üvölt leg
jobban. Ha eltalálta, akkor a legközelebbi 
játékban az megy ki, aki a gorilla volt, ha 
nem találta el, újra neki kell kimennie. 

Kezdjük tehát a játékot - mondja a játék
vezető. - Pista, te vagy az új fiú, te menj ki 
először. 

-Pista kimegy. Egy perc múlva behívják és 
a játékvezető intésére az egész társaság 
üvöltésbe tör ki. Akire Pista rámondja, 
hogy da gorilla, az magára vállalja és ki
megy. Mindenki gratulál Pistának, hogy 
ilyen hamar beletanult a játékba. Azután 
valakit kijelölnek gorillának és behívják a 
kint lévő játékost. A játékvezető ekkor azt 
mondja, az előbb nem üvöltöttetek elég 

hangosan. Majd int és Pista a játék »szabá-
lyai« szerint üvölteni kezd, a többiek a leg
teljesebb csendben maradnak, mert ezt be-
szelték meg Pista beugratására. 

Az egyedül üvöltő, majd zavartan elhall
gató fiú olyan ellenállhatatlanul furcsa ha
tást tesz, hogy a társaság harsogó nevetésbe 
tör ki. Pista okos fiú, nem sértődős és miu
tán rájön, hogy beugratták, ő is együtt ne
vet a többiekkel. 

VÉLETLENSÉG 

Nem kell más hozzá, mint egy vékony da
rab szappan, egy tükör s az, hogy pár percig 
egyedül maradhassunk a szobában. Ezalatt 
az idő alatt az üveg szokásos törésének meg
felelő (egy pontból kiinduló s vége felé vé
konyodó) vonalakat rajzolunk a tükörre a 
szappannal. 

Azután megvárjuk, hogy valaki belépjen 
a szobába... 

A vége vagy nagy nevetés, vagy egy pár 
pofon. 

(A szappant azután nedves ruhadarabbal 
le lehet törölni. A pofont nem!) 
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Árnykép 
Valóságos kis házi mozit csinálhatunk két kezünkkel és egy asztali lámpával vagy gyer

tyával. 
Lehetőleg fehér, esetleg más világos színű, sima falat keresünk ki, amelyet elég erősen 

meg tudunk világítani (legjobb, ha a lámpa 2-3 lépésre van a faltól). Két kezünket úgy 
tartsuk a lámpa és a fal közé, hogy kezünk árnyéka élesen, világosan, nem torzítva, látható 
legyen a falon. 

Ha kezünket és ujjainkat különböző helyzetekbe hozzuk, érdekes, mulatságos képek 
egész sorozatával szórakoztathatjuk önmagunkat és a nézőket. 

Türelemmel, kitartással gyakoroljátok be az itt következő sorozatot és ha ezeket már 
jól tudjátok, próbáljátok mozgással élénkíteni a képeket. Kalimpáljon a nyuszi a lábacs
káival, nyitogassa a kutya a száját stb. 

Ha azután nagyon ügyesek vagytok már, akkor bizonyára magatok is szebbnél szebb 
új árnyképeket fogtok kitalálni. 

Őzike Néger 
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Kakadu 
Kutya 

Nyuszi 

Kínai int Elefánt 

Zerge Farkas 
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Hol az orrod, hol a füled? 

(Azoknak ajánlom ezt a játékot\ akik ügyesen tudnak már árnyképet csinálni!) 

Ha megkérdezed pajtásaidat, tudják-e, hol az orruk és hol a fülük, valamennyien ne
vetni fognak és kérdéseidet együgyűnek fogják tartani. Erre te add nekik a következő fel
adatot: 

Álljatok szétterpesztett lábbal és ezután két tenyereteket üssétek a combotokhoz (1. 
ábra), azután csapjátok össze a kezeteket (2. ábra), végül keresztbetett kézzel közeledjetek 
a fejetekhez és a kívül levő bal kezetekkel fogjátok meg jobb fületeket és belül maradt 
jobb kezetekkel fogjátok meg orrotokat (3. ábra). Ezután újra üssétek meg tenyereitekkel 
a combotokat (1. ábra), majd tapsoljatok (2. ábra), harmadszor pedig ismét keresztezzék 
egymást a kezeitek és (4. ábra) a bal kézzel orrotokat, jobb kézzel bal fületeket fogjátok 
meg. Az orr- és fülkeresés és nem találás nagy nevetést és mulatságot okoz. 

Leghelyesebb, ha ti jól begyakoroljátok a fentieket s pajtásaitoknak azt mondjátok, 
csináljátok utánam. Ha már lassan utánatok tudják csinálni, gyorsítsatok, s elhibázzák. 
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Száz kérdés 
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Gyufa 
Most fogtok csak csodálkozni, gyerekek! Megmutatom nektek, mi mindent tud egy 

egyszerű, közönséges doboz gyufa, illetve mi mindent fogtok tudni egy pár szál gyufa segít
ségével. 

Egy egész társaságot elszórakoztathat az, aki ezt a részt figyelmesen átolvassa. (A he-
lyes megoldások a 103-104. oldalon találhatók!) 

Rakjatok ki gyufából a rajz szerint hat 
négyzetet. Ezután vegyetek el négy gyufát 
úgy, hogy csak négy négyzet maradjon és 
minden gyufa valamelyik négyzethez tar
tozzék hozzá. Tehát ne maradjon úgyneve
zett kilógó gyufa! (Gyengébbek kedvéért 
megjegyezzük: négyzet az, amelyiknek 
minden oldala egyenlő nagy s szögei derék
szögek.) 

Olyan bűvésztrükköt mutatunk most, 
amihez egy kis előkészület kell. 

Keressetek ki egy olyan zsebkendőt, ami
nek elég széles a szegélye ahhoz, hogy a sar
kán beledugjatok egy gyufát, éppen annyi
ra, hogy a gyufa teljesen el legyen takarva. 
Az így előkészített zsebkendőt zsebre tesz-
szük és olyan ártatlan arccal vesszük elő, 
amikor a mutatványra kerül a sor, hogy 
senki se gondolhasson a kis csalásra. 

Felszólítjuk egy pajtásunkat, hogy te
gyen a kendő közepébe egy gyufát, azután 
összehajtogatjuk a kendőt, de úgy, hogy a 
kendő sarkában levő gyufa körülbelül a kö
zépre kerüljön, a másik gyufát pedig észre
vétlenül egészen alulra ejtjük. Ezt persze 
ügyesen, feltűnés nélkül kell csinálni. (Lásd 
a jobb oldali ábrán alul levő pontozott gyu
fát!) 

Most odatartjuk a pajtásunknak az össze
hajtogatott kendőt és felszólítjuk, tapo
gassa ki a kendőn át a középen levő gyufát 
és törje el. Persze neki a szegélybe tolt 
gyufa lesz a keze ügyében, azt töri el és nagy 
lesz a meglepetése, ha a kibontott kendő
ben ott találja a gyufáját épen, egészben. 

Fokozhatjuk a hatást, ha felszólítjuk a 
pajtásunkat, mielőtt beteszi a gyufát, je
lölje meg azt karcolással, színes ceruzával, 
vagy más módon, nehogy azt higgye, hogy 
kicseréltük mutatvány közben. 
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jel. A széttört gyufákat rakjátok azután a 
rajz szerint csillag alakba. A középre, ahol 
a rajzon A betű látható, csöppentsetek egy 
csöpp vizet, de úgy, hogy az a töréshelyeket 
mindenhol érintse. 

Érdekes új ábrát fogtok kapni. 

Távolítsátok el a középről a középső gyu
fát anélkül, hogy ahhoz hozzányúlnátok. 

A gyufákról kevesen tudják, hogy olyanok, 
mint a rossz gyerekek. Futnak a szappan elől, de 
cukorral mindenhova el lehet azokat csalogatni. 

Vegyetek két tálat - mindkettőt töltsétek meg 
színig vízzel. Az első tálban a víz közepére fek
tessetek csillag alakban gyufákat. (A legközepén 
1 pengős nagyságú lyukkal.) Azután vegyetek 
egy darab puha (könnyen olvadó) szappant - azt 
hegyezzétek meg. Ha a középen a vízbe tartjá
tok, a gyufák - csakúgy, mint a rossz gyerekek -
széjjelszaladnak. Viszont ha a másik tálba a gyu
fákat csillag alakban a szélére rakjátok úgy, 
ahogy az első tálban látjátok, s ha abba kocka
cukrot mártotok be, a gyufák a cukorhoz fognak 
gyűlni. 

E jelenség magyarázatát abban leli, hogy az ol
vadó szappan a vízfelületen helyezkedik el - és a 
tál széle felé irányuló mozgást okoz, viszont a cu
kordarab beszívja a vizet, és így a víz felületén 
egy, a központ felé irányuló áramlás keletkezik. 

Törjetek el öt szál gyufát a közepén, de 
csak annyira, hogy a két rész ne váljék széj-

Az itt látható csónakba egyszerre két fél 
gyufa fér. (Tehát egy fejes és egy fej nélküli, 
vagy: két fejes, vagy: két fej nélküli.) 

Vigyük át mind a hatot a túloldalra azzal 
a feltétellel, rvogy egyik parton se legyen 
soha több fejes gyufa, mint fejetlen. (A csó
nakban levő gyufa azon a parton levőkhöz 
számít, ahol éppen kikötött. Egyenlő számú 
fejes és fejetlen maradhat egyszerre ugyan
azon a parton.) 

Rakjátok ki gyufából a rajzon látható 
idomot és azután vegyetek még 8 gyufát, 
melyekkel az idomot négy egyenlő területű 
és ugyanilyen alakú kisebb idomra kell osz
tani. 
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Rakjátok ki 24 gyufából ezt "a figurát. Ha 
ez megvan, oldjátok meg a következő fel
adatokat: 

a) vegyetek el nyolc gyufát, hogy csak két 
négyzet maradjon; 

b) vegyetek el hat gyufát, hogy három 
négyzet maradjon; 

c) vegyetek el négy gyufát, hogy öt négy
zet maradjon. 

Fő feltétel, hogy minden megmaradó 
gyufának valamely négyzethez kell tartoz
nia. 

Ezek a gyufák az asztalon fekszenek, 
azaz hogy a 2 alsó az asztalon, a felső pedig 
rajtuk. 

A felsőt anélkül kell az alatta levők alá 
tenni, hogy azokhoz vagy az asztalhoz hoz
zányúlnánk. 

»Többet ésszel, mint erővel«. 

11. 

Végy egy félig telt gyufaskatulyát és egy rövi
debbre tört gyufával szorítsd le a bent lévő gyufá
kat a skatulya fenekéhez úgy, mint az a rajzon lát
ható. A keresztbe fektetett gyufa a gyufaszálak 
alsó egyharmadánál legyen úgy, hogy ha a gyufa
skatulyát csak félig húzzuk ki, akkor a keresztbe 
fektetett gyufa ne látsszon ki. Az így előkészített 
gyufaskatulyát tegyük zsebre és azután a társa
sághoz menve adjuk fel ezt a feladatot: 

Tessék a gyufaskatulyát fordítva tartani és azt 
kinyitni úgy, hogy a gyufák ne hulljanak ki a ska
tulyából. Erre persze senki sem mer vállalkozni, 
mire mi elővesszük az előre elkészített skatulyát, 
félig kihúzzuk és megmutatjuk, hogy rendes gyu
fák vannak benne. Ezután becsukjuk a dobozt, 
megfordítjuk s újra kinyitjuk; persze a leszorított 
gyufák nem fognak a skatulyából kiesni. 

Miután így bemutattuk ügyességünket, egy 
észrevétlen ujjmozdulattal a keresztbe fektetett 
gyufaszálat félrelökjük és ezután az egész skatu
lyát nyugodtan átadjuk a társaságnak megvizsgá
lás céljából. Persze nagy lesz a csodálkozás és 
csak az a baj, hogy a mutatványt nem lehet megis
mételni. 

Egy kis türelemmel, egy kis ügyességgel 
fel tudjátok építeni ezt a kis hidat. 

Másodszor majd könnyebben megy! 

Három gyufát vegyetek el, hogy 3 négy
zet maradjon s minden gyufa hozzátartoz
zék valamelyikhez. 
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Egy gyufához szabad hozzányúlni s más
hová tenni, hogy az ábra »egy«-gyel legyen 
egyenlő. 

kö-Tizennégy gyufa alatt pontosan a 
zépen fekszik egy szál gyufa. 

Fel tudjátok ezeket emelni egy újabb 
gyufa segélyével? 

Igen. Az új gyufát pontosan az alul levő 
gyufával párhuzamosan kell a 14 gyufára 
helyezni s azután az alsó gyufát megfogni s 
az egészet felemelni. 

Lásd jobboldalt! 

Négy szál gyufát úgy tehetünk az asztalra, 
hogy egyiknek a feje se érintse azt. 

Rakjátok ki gyufából a rajz szerint a 
négyzetet egy átlóval. Ha ez megvan, pró
báljatok három gyufát elvenni és kettőt hoz
zátenni, hogy ugyanilyen ábrát kapjatok. 
Gyufát eltörni nem szabad. 

17. 

Úgy kell a hatszor hat gyufából 6 darabot 
elvenni, hogy mind a vízszintes, mind a füg
gőleges sorokban páros számú gyújtó ma
radjon. 

Függőleges helyzetben meg tudunk állí
tani egy szál gyufát. 

Ennek az egyszerű módja az, hogy tenye
rünket megelőzőleg vékonyan benyálazzuk 
s a gyufa fejét észrevétlenül hozzáértetjük, 
mielőtt fel akarjuk állítani. Az ábrán lát
ható módon felállított gyufát nyugodtan 
elengedhetjük, nem dől el. A kísérlet csak 
fehér vászon asztalterítőn mutatható be. 
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19. 21. 

A feladat: az eltört gyufa által a cérnaszá
lon tartott papírlapot anélkül kell maga
sabbra hozni, hogy akár a gyufaskatulyá
hoz, akár a gyufához, akár a cérnához vagy 
akár a papírhoz hozzányúlnánk, vagy akár 
ráfújnánk apapírra. 

Hat szál gyufából 4, azaz négy egyenlőol
dalú háromszöget lehet összeállítani. Hogy 
hogyan, az a ti dolgotok. De egy kis próbál
gatással s leleményességgel könnyen (?) fog 
menni! 

22. 

Hármat kell elvenni, egyet hozzátenni, 
hogy ugyanilyen ábránk legyen! 

Megoldás: Egy csepp vizet ejtünk a törési 
helyre s erre a gyufaszál fel fog emelkedni. 

A fenti öt gyufát az asztalról egyenként 
vegyétek fel. A legfelsőt a két kisujj átok
kal, a következőt a gyűrűsujjatokkal, úgy
hogy a végén mind az öt gyufa ujjaitok kö
zött legyen egymással párhuzamosan. 

Nehezen ment? 

Rakjátok ki gyufából ezt a rajzot. 15 
gyufa kell hozzá. Most próbáljatok 9 gyufát 
elvenni a 15-ből, hogy mégis 10 maradjon. 

Lehetséges ez? 

FELELŐSSÉG NÉLKÜL! 

A társaság egyik tagjától elkérjük a ska
tulya gyufáját. A gyufákat kiszórjuk az asz
talra, kicsit sorba rakjuk, egyik-másikat fel
emeljük, majd visszatesszük (ez mind azért 
történik, hogy a figyelmét eltereljük) s azt 
mondjuk: 

- Vegye a bal kezébe az üres skatulyát, 
bal mutatóujjal tolja ki a belsejét. Vegye 
azt jobb kezébe s próbálja összenyomni; 
nem tudja. 

Az illető nagy erővel megpróbálja, és 
'persze sikerül neki összetörni. Ezután ártat
lan arccal megkérdezzük: 

- É s most mibe teszi a gyufát? 
(Ha a másik fiú erősebb, akkor ezt a vic

cet nem tanácsos vele megcsinálni!) 
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Rejtvényiskola 
Kicsiknek, nagyoknak egyformán kedves szórakozásuk a rejtvényfejtés. Különösen 

mióta az amerikaiak feltalálták a »cross\vord puzzle«-t. a keresztrejtvényt, azóta a rejt
vényfejtés nemcsak szórakoztató, hanem ismeretterjesztő időtöltéssé is vált. Hány idegen 
szó. hány fogalom, történelmi esemény, híres ember, fontos találmány stb. vált azóta köz
ismertté, mióta a keresztrejtvények megfejtése ezeknek megismerésére rávezette a rejt
vény fej tök nagy tábofát. 

A rejtvényfejtés ma már sok embernek szükséges szellemi sportja lett. Találó az az 
elnevezés, hogy »jejfonia«, mert edzi, erősíti az értelmet. 
, A rejtvényfejtésnek - mint mindennek a világon - vannak fortélyai, és ezúttal e forté
lyokra akarunk rámutatni, melyek megkönnyítik majd a rejtvények megfejtését, és így 
talán meg is növelik kedveteket, hogy az elme sportjával"többet foglalkozzatok. 

A rejtvények egyik fő csoportja a betű- és képrejtvények. Megmutatunk nektek egy 
pár ilyen rejtvény kapcsán néhány fortélyt, amit a jövőben jól fel tudtok majd használni. 

Égy betűrejtvényt úgy kell megfejteni, hogy az ábráróí leolvasható betűkhöz elöl, kö
zépen vagy hátul hozzáolvassuk a rejtvény fortélyát, ami lehet egy betű vagy több, néha egy 
szó is. (PL: n, per, alatt, fölött stb.) 

A képrejtvényeknél ugyanez az eljárás, mindössze az a küönbség, hogy ott először ki kell 
találni, hogy mit ábrázol a kép, mert néha több jelentése lehet egy rajznak. (Pl.: egy szék 
lehet: szék, ülő, tárgy, bútor, pihenőhely stb.) 

A legegyszerűbb és gya- (az osztás latin jelölése) je- mára, tehát a törtjel itt a 
kori forma ily rejtvények- lent; a megfejtés Opera. »ra« szótagot jelenti, 
ben a törtjel. Ez többfélét Ez a rejtvény: Egy pár példa a fentiekre: 
jelenthet. 

Ennél a rejtvénynél -
melynek megfejtését persze 
mindnyájan azonnal tudjá
tok (Róna) - »n« betűt je
lent a tört jel. 

— é 
nem azt jelenti: Atonbal, 
hanem: Balaton. Tehát a 
törtjel »on«. A törtjelnek 
további jelentése az alábbi 
rejtvényből látszik. 

Ennél már a törtjel per-t Ennek a megfejtése: ka-
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= Egyenruha, mely rejt-
- vényből mindjárt azt is meg

tanulhatjuk, hogy egy betű 
nemcsak magát a betűt, ha
nem azon kívül még e&y-et 
(mert 1 van belőle) is jelent-

















Budapest 
Területe: 19,444 hektár. 
Kerülete: 79,2 km 

Legmagasabb pontja: 
Erzsébet kilátó 529 méter 

magasan van a tenger színe 
fölött. Az Országház 105, a 
Királyi Palota 155, az Opera 
106 méter magasan van. 

Leghosszabb utcái: 
Beltelken: 

Aréna út 
Bécsi út 
Bimbó utca 
Üllői út 
Andrássy út 

3 230 
2 850 
2 720 
2 351 

m 
m 
m 
m 

2 313 m 

Kültelken: 
Jászberényi út 7 281 m 
Hungária körút 7 091 m 
Kerepesi út 6 636 m 
Jánoshegyi út 6 181 m 

Dunahidak hossza: 
Újpesti híd 
Margit híd 
Összekötő 

vasúti híd 
Lánchíd 
Ferenc József 

híd 
Erzsébet híd 

670 m 
607 m 

394 m 
375 m 

331 m 
290 m 

Népesség száma: 
1720. évben 
1831. " 
1869. " 
1890. " 
1900. "• 
1906. " 
1910. " 
1917. " 
1920. " 
1930. " 
1934. " 

12200 
102000 
280349 
506384 
733358 
791748 
880371 
991725 
928996 

1006184 
1039853 

MIKOR VAN HÚSVÉT? 
A tavaszi napéj egyenlő

séget követő holdtölte utáni 
első vasárnap. 

DÉLI HARANGSZÓ 
Úr színeváltozásának ünne

pét a katolikus egyház Hunyadi 
nándorfehérvári diadalának 
emlékére üli meg. Az ő harcai
nak emléke a déli harangszó is. 



ELEKTROMOSSÁGI 
MÉRTÉKEGYSÉGEK 

Ampere (A) az elektromos 
áramerősség egysége. 1 ampere 
olyan változatlan erősségű ára
mot jelent, amely az ezüstnitrát 
vizes oldatán áthaladva másod
percenként 0,00118 gramm 
ezüstöt választ ki lecsapódás 
alakjában. 

Ohm (íl) az elektromos el
lenállás egysége. 1 ohm az az el
lenállás, amelyet az 1 mm : ke
resztmetszetű és 106,3 cm hosz-
szú higanyszál 0 °C-on az elekt
romos árammal szemben tanú
sít. 

Volt (V) az elektromotoros 
erő egysége. 1 volt az az elekt
romotoros erő, amely 1 ohm el
lenállású vezetőben 1 ampere 
erősségű áramot létesít. 

Watt (W) az elektromos tel
jesítmény egysége. Egy watt az 
a munkateljesítmény, amelyet 
1 ampere erősségű áram 1 volt 
feszültségkülönbözet mellett 1 
másodperc alatt végez. 

EGYÉB MÉRTÉKEK 

Kalória az a melegmennyi
ség, mely 1 liter 4 °C hőmérsék
letű vizet egy fokkal felhevít. 

Sebességet a másodpercen
ként méterben (m/sec) vagy az 
óránként kilométerben -(km/ 
óra) megtett távolsággal mér
jük. 

HOSSZÚSÁGOK 

Közepes lábhossz 0,25 m 
Közepes lépéshossz 0,50 m 
Rendes nyomtáv a 

vasutaknál 1,435 m 
Dűlőút közepes szé

lessége 2,5 m 
Személyautó köze

pes hossza 3 m 
Országút közepes 

szélessége 5 m 
Személyvonati va

gon közepes hossza 15 m 
Gyorsvonati vagon 

közepes hossza 22 m 

FOLYÓK HOSSZA 

Duna 2860 km 
Volga 3600 km 
Niger 4180 km 
Kongó 4650 km 
Amazonas 5570 km 
Nílus . 6500 km 
Mississippi 6750 km 
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ALAGUTAK HOSSZA ÉRDEKES SZÁMOK 

Semmering-alagút 
(az első vasúti 
vonal, az Alpo
kon át, 1854) . . . 4,27 km 

Tauern-alagút 
Ausztriában 
(1908), 8,23 km 

Arlberg-alagút 
(1883) . . . . . . . . 10,25 km 

Mont Cenis alagút 
(1871) 13,68 km 

St. Gotthard-alat»út 
Svájcban (1882) . 14,99 km 

Simplon-alagút 
Svájcban (1913) . 19,73 km 

MAGASSÁGOK 

Lépcső közepes 
magassága . . . . 15 cm 

Székek (ülőhelyek) 
rendes magas
sága 50 cm 

Asztal közepes 
magassága . . . . . . . 80 cm 

Átlagos magasságú 
férfi 1,75 m 

Szobaajtó közepes 
magassága . . . . 2,25 m 

Közepes szobama
gasság 3 m 

Városi ház közepes 
magassága (föld
szint, 3 emelet és 
padlás 20 m 

Templomtorony kö
zepes magassága . 30 m 

A New York-i sza
badságszobor 
(a világ legna
gyobb szobra . . . 74 m 

Kölni dóm 160 m 
Eiffel-torony Pá

rizsban . * . . , . . . 300 m 
Lakihegyi rádióle

adó antenna tor
nya 300 m 

A legmagasabb fel
hőkarcoló (1931), 
Empire-Statc-
Building . . . . . . 381 m 

A két Bolyai, Farkas és Já
nos, apa és fiú, a világ legkivá
lóbb mennyiségtantuöosai közé 
tartoznak. Utóbbi az abszolút 
geometria megalkotásával új 
korszakot nyitott e tudomány
ban. 

•x 

Figyeljük meg az 1 2 3 4 5 6 7 8 9 számsor 1-gyel, 2-vel, 
3-mal, 4-gyel stb. való szorzatait. Igen érdekes rendszeres el
változásokat, számcsoportokat és ismétlődéseket kapunk: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 4 6 9 1 3 5 7 8 

3 7 0 3 7 0 3 6 7 
4 9 3 8 2 7 1 5 6 

5 - 6 1 7 2 8 3 9 4 5 

Eredeti számsor. 
Minden számjegy csak egy

szer fordul elő. 
Ismétlődő számcsoport (370). 
Minden számjegy csak egy

szer fordul elő. 
Minden számjegy csak egy

szer fordul elő. 
Ismétlődő számcsoport (740). 
Minden számjegy csak egy

szer fordul elő. 
Az utolsó két számjegy kivéte

lével az eredeti számsor 
megfordul. 

9 - 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 Csupa egyes s egy nulla. 
10- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A z eredeti számsor. 

Tessék ezt folytatni 11-gyel, 12-vel stb. szorozni-min
dig igen érdekes számsorokat kapunk. (PL: a 18-cal való 
szorzat: 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 . ) 

7 4 0 7 4 0 7 3 4 
8 6 4 1 9 7 5 2 3 

8 - 9 8 7 6 5 4 3 1 2 

/ 
LABIRINTUS 

Hogyan jut ez a rokonszenves állat a legrövidebb úton 
a »Start« szótól az alul levő üres helyre? 
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Társasjáték 

Azt hiszem, mindnyájan tudjátok, mit ertünk társasjáték alatt. Két vagy több 
gyermek közös szórakoztatására szolgálnak ezek és a sikerükhöz nem kell más, mint 
a résztvevők jókedve, ügyessége, na meg esetleg egy pár darab papír és eeruza. Te
hát nem azokról a játékokról lesz szó, amiket üzletben kell venni (például lóverseny, 
földrajzi játékok stb.) és amikhez a játékszabályok mellékelve varinak, sem a külön
böző baba játékokról, boltosról stb., amit minden gyermek ismer. 

Az első három rész játékai különösképpen alkalmasak szobában való játszásra, 
vagy a szabadban, akkor, ha fogócskában, bújócskában már kifáradva szívesen leül
tök és inkább csak az agyatókkal dolgoztok. Á legtöbb játékot játszhatjátok ketten 
vagy hárman is, de minél többen vagytok, annál mulatságosabb lesz az. 

Sok játékot még szórakoztatóbbá tesz az, hogy aki elhibázza, annak zálogot kell 
adnia, vagyis át kell adni a játékvezetőnek valami, lehetőleg kisebb tárgyat, ami az 
övé. (Például: hajcsat, fésű, gyűrű, zsebkés stb.) A játék végén aztán ezeket a tárgya
kat csak akkor kapja vissza, ha valami mulatságos »büntetést« szenved el. Ez a »zá-
logkiváltás«. A társasjátékok végén arra is megtanítlak benneteket, hogyan lehet a 
zálogokat érdekesen, szórakoztatóan kiváltani. 

Az itt következő játékokból az ügyesebb gyerekek kis változtatásokkal mindig 
újat tudnak csinálni úgy, hogy a társaság sohasem unhatja meg őket. Ilyen változtatá
sokra több játéknál külön figyelmeztetni foglak benneteket. 

Ahhoz, hogy a társaság jól szórakozzék, fontos, hogy egy játékvezetőt válassza
tok. Ennek nem kell éppen felnőttnek lennie. Választhatjátok magatok közül is. 

Milyen legyen a jó játékvezető? Először is sok játékot kell ismernie. Ha ennek a 
könyvnek a segítségével játszik a társaság, akkor a játékvezető olvasson át egy játé
kot figyelmesen és ő tanítsa meg rá a társaságot. Azután ismernie kell a társaság 
tagjait. Körülbelül tudnia kell, ki mennyit tanult, mit tud, milyen erős. Mert a túl 
könnyű játék éppen olyan unalmas, mint a túl nehéz. Ez utóbbit kevesen értik meg, 
tehát keveseket érdekel. A játékvezetőnek jó megfigyelőnek kell lennie. Meg kell 
éreznie a társaság hangulatát. Hangos, nevetős játék után jusson eszébe, hogy a túl 
sok nevetés is fáraszt és ajánljon valami csöndesebb, nyugodtabb foglalkozást. 

Jó mulatást! 
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Első rész (A kicsik játékai) 

Ebben a részben kilenc társasjátékot ta
láltok. Valamennyi olyan könnyű, hogy a 
legkisebb gyerekek is játszhatják. Ha egész 
kicsik játszanak, legyen a játékvezető vagy 
nagyobb gyerek vagy felnőtt. Az első öt já
ték játszható minden előkészület nélkül, 
csak az utolsó háromhoz kell segédeszköz, 
ami azonban csaknem mindenhol kéznél 
van (egy darab spárga vagy egy gyűrű; szé
kek; valami eldugható tárgy). 

Figyelmeztetek azonban mindenkit arra, 
hogy nincs az az egyszerű játék, amivel, ha 
ügyes a játékvezető, nagyobb gyerekek 

1. BUMM! 

A társaság tagjai körben leülnek és 1-től 
kezdve számolnak, úgy, hogy mindenki egy 
számot mond. Tehát az első kezdi: Egy!A 
második: Kettő! stb. Akinek hetet kell mon
dania, az nem mondja ki a számot, hanem 
ehelyett azt mondja: Bumm! Megint megy 
körbe a számolás, de 14 helyett újra bum

vagy akár felnőttek is el ne szórakozhatná
nak egész délután. 

Ennek a résznek valamennyi játékához 
jó, ha legalább 5-6 tagú társaság van együtt, 
de minél többen vannak, annál jobb. 

A »Bumm«, »Fekete, fehér, igen, 
nem...«, »Haragszom rád« és minden ha
sonló játéknak, ahol a gyors gondolkozás a 
fő, nagyon gyorsan kell peregnie, különben 
unalmassá válnak. A játékvezető ügyeljen 
arra, hogy a játék frissen, élénken, fennaka
dás nélkül menjen. 

mot kell mondani, és így tovább minden 
héttel osztható számnál és minden olyan 
számnál is, amiben 7 előfordul. Tehát pl.: 7, 
14, 17,21,27,28,35,37stb.-nél. 

Persze választhatunk más számokat is. 
Ha pl. a négyest választjuk, akkor bummot 
kell mondanunk: 4, 8, 12, 14, 16 stb. he
lyett. 

Aki elhibázza, zálogot ad. 
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2. AMERIKÁBÓL JÖTTÜNK... 

A társaság körbeül. Két gyerek kimegy a 
szobából és odakint megbeszélnek egy fog
lalkozást, amit majd odabent meg fognak 
személyesíteni. Például: »ruhát varrni«. 
Ennek a kezdőbetűi: r, v. Ezután bemen
nek a szobába, a kör közepére állnak, meg
hajtják magukat és egyszerre mondják: 
» Amerikából jöttünk, mesterségünk címere: 
r, v!« Azután mozdulatokkal mutatják a ru
havarrást, esetleg egy-egy szót is szólnak 
egymáshoz, amivel megkönnyítik a társa
ság dolgát, pl.: »Vigyázz, nehogy eiszűkít-
sedí« Vagy: »Siess, mindjárt jön a hölgy 
próbálni!« 

Aki a társaságból először eltalálja, hogy 
»ruhát varrni« és ezt bemondja, az a győz
tes. Ezzel vége is van a játéknak. 

Az, aki a megfejtést eltalálta, választ egy 
párt magának és az megy ki a legközelebbi 
fordulóhoz. 

[Ilyen foglalkozásokra lehetgondolni: ut
cát kövezni (u. k.), levelet írni (l. í.), kenye
ret dagasztani (k. d.), szobát seperni (sz. s.) 
stb.J 

3. FEKETE, FEHÉR, IGEN, NEM.. 

Egyszerű, közismert játék, amely azon
ban alaposan próbára teszi a játékosok 
gyors gondolkodóképességét. 

A játékvezető a legkülönbözőbb kérdé
seket teszi .fel a társaság tagjainak, ame
lyekre azoknak gyorsan, helyesen kell fe
lelniük, anélkül hogy ezt a négy szót: fekete, 
fehér, igen, nem, kimondanák. A kérdező 
persze igyekszik olyan kérdéseket adni, 
amelyekre szinte lehetetlen mással vála
szolni. Aki sokáig gondolkozik vagy ki
mondja a négy tilos szó valamelyikét, az zá
logot ad. 

Példák: 
Kérdés: Szeretsz sétálni? 
Felelet: Szép időben. 
Kérdés: Milyen színű a mennyezet? 
Felelet: Hószínű. 
Kérdés: Szeretnél zálogot adni? 
Felelet: Kérlek, ha kívánod. Stb. 

4. HARAGSZOM RÁD! 

A gyermekek körben ülnek. Pali egy 
összecsomózott zsebkendőt vagy egy labdát 
dob Lacinak és ezt mondja: »Haragszom 
rád!« 

Laci megkérdezi: »Miért?« 
Pali válaszol: »Mert nem segítettél leckét 

csinálni.« 
Lacinak most gyorsan valami megfelelő 

mentséget kell kitalálni és válaszolni, pl.: 
»Nem értem rá.« - Laci most tovább dobja a 
labdát a társaság egy másik tagjának, pl. Ili
kének és fentiek szerint folytatják a játékot. 
A labda nem egymás után kerül a gyerme
kekhez, hanem tetszés szerinti sorrendben, 
tehát meglepetésszerűen. - Sok helyen úgy 
is játsszák a játékot, hogy a »mentség« he
lyett azt válaszolják: »Ez nekem úgy tet
szik !« 

Dobálás helyett rá is lehet mutatni arra, 
akivel a párbeszédet le akarjuk folytatni. Ha 
igazán haragusztok valakire a társaságban, 
ne használjátok fel ezt az alkalmat arra, hogy 
ezt ily módon közöljétek vele, mert esetleg 
szóváltás lesz belőle, ami azután a magatok 
és mások hangulatát is elronthatja. 

Aki nem felel helyesen, vagy aki sokáig 
gondolkozik, az zálogot ad. 

5. HOGY TETSZIK? 

Egy résztvevő kimegy, ő lesz a kérdező, a 
bent maradtak pedig megállapodnak egy 
tárgyban, amit a kérdezőnek majd ki kell 
találnia. Ha ketten játsszák, akkor persze 
nem kell kimenni, az egyik gondol magában 
valamit, a másik kérdez. (Ez minden kettes
ben játszott kitalálós játéknál így történik.) 
Legyen a feladott tárgy péléául: alma. 

Behívják a kérdezőt, aki négy kérdést te
het fel, éspedig: 

Hogy tetszik? Hol található? Mire hasz
nálható? Van-e valami különös ismertető je
le? A kérdéseket egyenként mindenkinek 
felteszi. Először végigkérdez mindenkit, 
hogy Hogy tetszik? Az válaszol helyesen, 
aki igazat mond ugyan, de mégsem úgy, 
hogy feleletéből mindjárt ki lehessen talál
ni, hogy miről van szó. Az alma például tet
szik úgy, ha piros, gömbölyű, édes, nagy 
stb. Ezek közül a kérdésre mindenki csak 
egyet felel, de mindenkinek mást kell mon
dania, mint az előzőknek. Következik a kö
vetkező kérdés: Hol található? 

Feleletek: kertben, fán, üzletben, kamrá
ban stb. 

így megy a játék mindaddig, amíg a kér
dező kitalálja, hogy miről van szó. Akinek 
a feleleténél eltalálta, az lesz a következő 
játékban a kérdező. Ha már mindenki felelt 
mind a négy kérdésre, és a kérdező nem ta
lálta ki a feladott tárgyat, akkor újra neki 
kell kimennie. 
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6. KIKI MAGA MESTERSÉGÉT 
FOLYTASSA... 

Egészen kis gyermekeknek való játék, 
bár ha nagyon gyorsan megy és ha a játék
vezető ügyes, nagyobbak is elszórakozhat
nak vele. 

A társaság leül egy asztal köré, mindenki 
felteszi az asztalra a kezét. Mind együtt 
mondják: »Kiki maga mesterségét folytas-
sa...« Ekkor a játékvezető gyorsan közbe
vág és pl. azt mondja: »Repül a madár«. Eb
ben a pillanatban valamennyi kéz felemelke
dik. Újra leteszik a kezeket és ugyanígy 
folytatják, azzal a különbséggel, hogyha a 
játékvezető olyat mond, ami nem igaz, pl. 
»Varr a kutya«, akkor a kezek az asztalon 
maradnak. Aki habozik, rosszkor emeli fel 
vagy az asztalon hagyja a kezét, az zálogot 
ad. 

7. CSEM-CSEM GYURU 

A játékosok körbe ülnek és ökölbe szorí
tott kezeiket szorosan egymás mellett he
lyezik el, úgy hogy a kezek egy zárt kört ké
peznek. (Egy a kör közepére áll.) Valaki a 
játék elején a kezébe vesz egy gyűrűt vagy 
más apró tárgyat és azt'a játékosok a szoro
san egymás mellett lévő kezekben lehetőleg 
észrevétlenül továbbadják. Közben mon
dogatják vagy éneklik: Csem-csem gyűrű, 
aranygyűrű, kinél van az aranygyűrű? 

A kör közepén álló játékosnak ki kell ta
lálni, "kinél van a gyűrű. Ez rendszerint ak
kor sikerül neki, ha valamelyik játékos ki
csit feltűnőbben akarja továbbadni. Akinél 
a gyűrűt megtalálták, az áll a következő já
tékban a kör közepére. 

Lehet,úgy is játszani, hogy olyan hosszú 
spárgát, amely éppen elfér az öklök által ké
pezett körben, a két végénél összecsomóz-

•nak és ezt a spárgakört mozgatják a kezek
ben, persze szintén rejtve, körbe-körbe. 
Ilyenkor azt kell kitalálni, hol a csomó. 

8. MIKI EGEREK 

Legalább nyolc-tizén játsszák, kertben 
vagy szobában, ahol sok, lehetőleg egy
forma vagy hasonló szék áll rendelkezésre. 

Tegyük fel, hogy tizenegy tagú a társaság. 
Az egyikük lesz a játékvezető. A többiek 
lesznek a kis Miki egerek. Kilenc (tehát az 
egerek számánál eggyel kevesebb) támlás 
vagy karosszéket (amire tehát a támla felől 
nem lehet ráülni) felállítanak egymás mellé 
egyenes sorba, úgyhogy minden második 
székre az egyik oldalról lehessen leülni. A 
tíz gyerek kézenfogva körülugrálja a széke
ket és közben mondogatják vagy éneklik: 
»Nincs itthon a macska, táncolnak az ege
rek.« Egyszerre a játékvezető elkiáltja ma
gát: 

»Hazajött a macska!« 

Erre gyorsan mindenki elengedi a szom
szédja kezét és siet bebújni az egérlyukba, 
azaz leülni a hozzá legközelebb eső székre. 
(Székeket a helyükről elvenni vagy megfor
dítani nem szabad.) Egy valaki marad, aki 
nem talál helyet, hiszen egy székkel keve
sebb van. Ő aztán kimarad a játékból. 

Ezután egy széket elvesznek és addig 
folytatják a játékot, amíg már csak ketten 
küzdenek az utolsó székért. Aki erre le tud 
ülni, az nyerte a játékot. Legjobb, ha a já
tékvezető háttal áll a társaságnak, akkor 
nem vádolhatják részrehajlással. 

Ha zongora van a szobában, és van vala
ki, aki zongorázni tud, akkor ez lesz a játék
vezető. Zongoraszóra táncolják körül az 
egerek a székeket, és amikor a zene hirtelen 
abbamarad, akkor igyekszik mindenki 
gyorsan leülni. 

9. TŰZ, VÍZ 

A társaság egy tagja kimegy, a többiek el
rejtenek a szobában valami kisebb tárgyat, 
azután behívják a keresőt. Ennek az a fel
adata, hogy az eldugott tárgyat megtalálja. 
A társaság segíti őt munkájában. Ha egé
szen rossz irányban keresgél, azt kiabálják 
»Víz.« Ha jobb irányba tér: »Hideg.« Ha 
még közelebb megy: »Meleg.« Azután: 
»Forró.« Ha már egészen a rejtekhelynél 
van: »Tűz!« 

Ha zongora van a szobában és van valaki, 
aki zongorázni tud, akkor a kiabálás elma
rad. Helyette a zongorázó segít úgy, hogy 
ha rossz helyen jár a kereső, halkan játszik, 
minél közelebb ér a rejtekhelyhez, annál in
kább hangosodik a zene. 

Ha megtalálta a tárgyat, ő választ ki vala
kit a társaságból, aki kimegy, amíg a töb
biek elrejtenek valamit. 
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Második rész (Nagyobbaknak) 

Tizenegy játék van ebben a fejezetben, 
helyesebben tizenegy címét adtam a leír
taknak, de ezeknek annyi változatára taní
talak meg benneteket, hogy ennek a rész
nek a segítségével ötvenféleképpen is tud
tok játszani. 

A legtöbb játékot már 6-8 éves gyerekek 
is játszhatják. Több játék van azonban, ami 
annyira megnehezíthető, hogy még felnőt
teknek is komoly fejtörést okoz. A játékve
zető feladata olyan könnyűvé vagy nehézzé 
tenni a játékot, amint azt a résztvevők kora 
és tánultsága megkívánja. A könyv ebben is 
segítségére lesz. A legtöbb játéknál rámu-

10. A HOTTENTOTTÁK KIRÁLYA 

Először abban állapodik meg a társaság, 
hogy melyik betűt nem szereti a hottentot
ták királya, pl. nem szereti a »k« betűt. 

Most a játékvezető azt mondja: A hotten
tották királya éhes, mit adsz neki ebédre? A 
sorban az első felel: Levest. Utána a máso
dik: Húst. A harmadik: Tésztát. A negye
dik: Gyümölcsöt. Az ötödik (ha keveseb
ben vannak, az utolsó után újra az első jön 
sorra): Tejszínhabot. Stb. Tehát mindent 
adhatunk neki, ami ennivaló és amiben a 
»k« betű nem fordul elő. Aki sokáig gondol
kozik, vagy elhibázza a választ (pl. tököt 
vagy kávét adna szegény királynak), az zá
logot ad. 

Ha már hárman adtak zálogot, a játékve
zető új kérdést ad fel. PL: A hottentották ki
rálya unatkozik. Mivel szórakozzék? Jó fe
leletek: Sétáljon, lovagoljon, menjen szín
házba, moziba stb. Kabaréba, vagy a kert
jébe persze riem mehet, mert azokban elő
fordul a »k« betű. 

Más kérdések: Mit olvasson a király? 
(Lapot, levelet stb., de nem képeskönyvet.) 
Hova utazik a király? (Magyarországra, ha
za, szabadságra stb., de nem Törökország
ba.) Hol lakik a király? Stb. 

Ha nem találunk újabb kérdést, válasz
tunk egy másik betűt a »k« helyett és elölről 
kezdjük a játékot. 

11. BETŰK ÉS SZÓTAGOK 

Sok változata van. A lényeg az, hogy 
mindenkinek egy-egy szót kell mondania, 
amelyben egy meghatározott betű, vagy 

tattam arra, hogyan lehet azt könnyebbé 
vagy nehezebbé tenni. 

Segédeszközre csak két játéknál van 
szükség. Az » Emléke zz«-né\ papír és ce
ruza kell a játékvezetőnek, a »Titok«-ná\ 
pedig szintén papír és ceruza, de minden 
résztvevő számára. 

Az első öt játék betűkkel, szótagokkal, 
szavakkal foglalkozik. 

Ezeknek, de a többi játéknak is a szóra
koztatás mellett hasznuk is van: gyorsítják 
a gondolkozásotokat, bővítik a szókincsete
ket és megtanítják még a legszórakozottabb 
gyereket is figyelni. 

szótag előfordul. Legfeljebb egy fél percig 
szabad gondolkozni, aki ezalatt nem mond 
semmit, vagy rossz szót mond, vagy olyat, 
amit már mondtak előtte, az zálogot ad. 

1. Választanak egy betűt és mindenki
nek sorban kell egy-egy olyan szót monda
nia, ami a kiválasztott betűvel kezdődik. Ez 
olyan könnyű, hogy inkább úgy szokták ját
szani, hogy pl. csak híres embereket, vagy 
csak földrajzi fogalmakat stb. szabad mon
dani. (Pl.: B-vel: bútor, bárd, bánat stb. 
Híres emberek: Bach, Bonaparte, Babits 
stb.) 

2. Minden szónak a- kiválasztott betűvel 
kell végződnie. (B-vel: rab, láb, veréb stb.) 

3. Minden szóban kétszer (esetleg há
romszor) kell a kiválasztott betűnek előfor-
dulnia.HB-ve\: baba, babrál, rebarbara stb.) 

4. Az első mond egy szót, a másodiknak 
egy olyan szót kell mondania, amely az első
nek utolsó betűjével kezdődik stb. (Például: 
baba, agár, rét, túró, óra stb.) 

Meg lehet mindezeket nehezíteni úgy, 
hogy minden szó csak egy szótagos lehet, 
vagy csak két szótagos lehet, három szóta
gos, vagy csak egy fogalomkörből való (lásd 
1.) stb. Esetleg ki lehet kötni, hogy tulaj
donneveket nem szabad mondani es hogy 
ragozott szavak nem érvényesek. 

Mindezek a játékok játszhatók szótagok
kal is. Ezt már csak példákkal magyaráz
zuk. 

1. Bátyú, balog, baka, barát stb. 
2. Rába, kába, iromba, suba stb. 
3. Kari-ma, ma-kacs, kacs-karin-gó, gó-

ré stb. 
Persze ezt a szótagos játékot is éppen úgy 

lehet változatossá tenni, könnyíteni, nehe
zíteni, mint a betűs játékot. 4 
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A leghelyesebb, ha először a legköny-
rtyebb fajtával kezdjük és ha abba már úgy 

I belegyakoroltuk magunkat, hogy hosszabb 
ideig senki sem csinál hibát,' akkor nehezít
jük fokozatosan. 

12. FELELJ! 

A játékvezető a társaság minden egyes 
tagjához sorban tetszés szerinti kérdéseket 
intéz, amelyekre a kérdezetteknek azonnal 
értelmes feleleteket kell adniok. A felelet 

I külső formája azonban bizonyos szabályok
nak van .alávetve. Ezt a játékot is többféle
képpen játszhatjuk. 

A feleletnek ugyanazzal a betűvel kell kez
dődnie, mint a kérdésnek, de nem szabad 
ugyanazt a szót felhasználnunk, mert így túl 
egyszerű, tehát unalmas is volna a játék. 
PL: »Szeretsz sétálni?« Rossz felelet: »Sze-
retek«. Jó felelet: »Szép időben igen.« 

2-
A feleletnek ugyanannyi szóból kell áll

nia, mint a kérdésnek. PL: Szívesen játszol 
velünk? - Itt is rossz felelet az, hogy Szíve
sen játszom veletek. Egészen új szavakat 
kell keresnünk, pl.: A legnagyobb öröm
mel. (3-3 szó.) 

3, 
A felelet minden egyes szavának azzal a 

betűvel kell kezdődnie, amivel a kérdés kez
dődött. PL: Mit csináltál tegnap? - Mamá
nak mókusokról meséltem. Ez már nehe
zebb játék, itt nem kell az igazsághoz ra
gaszkodnunk, a fő, hogy gyorsan jó felele
tet adjunk. 

Még sok változatát lehet ennek a játék
nak találni. Ha már az egyes formákba jól 
begyakoroltuk magunkat és nagyon ügye
sek vagyunk, akkor nehezítjük úgy a játé
kot, hogy összekötünk két vagy több sza
bályt. PL: az 1. és 2. kombinációja: A fele
letnek ugyanazzal a betűvel kell kezdődnie, 
mint a kérdésnek és ugyanannyi szóból is 
kell állnia. 

PL Hová fogsz innen menni? - Haza kell 
gyorsan sietnem. (4-4 szó.) 

Aki sokáig gondolkozik, vagy hibásan 
felel, az zálogot ad. 

13. CSAK A VÉGÉT! 

A társaság első tagja mond egy összetett 
szót. A másodiknak egy olyan összetett szót 
kell mondania, amelyiknek az első tagja 
azonos az első szó második tagjával. És így 
tovább. 

PL az első azt mondta: Vaskapu. A máso
dik: Kapufa. A harmadik: Favágó. Tovább: 
vágószerszám, szerszámolaj, olajlámpastb. 

Aki sokáig gondolkozik, hibás szót 
mond, vagy olyat, amit már mondtakelőtte, 
zálogot ad. 

14. TESSÉK BETŰZNI! N 

Ennek a játéknak gyakorlati hasznát ve
hetitek akkor, ha egy nehezen érthető szót 
vagy nevet kell telefonon közölnötök vala
kivel. A szó minden egyes betűje helyett 
mondunk egy olyan szót vagy nevet, amely 
a megfelelő betűvel kezdődik. Persze vi
gyázni kell arra, hogy ekkor már könnyen 
érthető szavakat keressünk ki. A telefon
könyv közöl egy táblázatot, amelyben az 
abc minden egyes betűje helyett ír egy szót, 
többnyire keresztnevet. Itt adjuk a tábláza
tot. 

Azokat az összetett betűket, amelyek a 
táblázatban nem fordulnak elő, külön be
tűzzük. PL: sz = s mint Sarolta, z mint Zol
tán; ny = n és y. 

A betűzés így történik: 
Betűzzük azt a szót: Balaton. 
B mint Bálint, a mint Anna, 1 mint Lajos, 

a mint Anna, t mint Tibor, o mint Ottó, n 
mint Napóleon. 

Ha már gyakorlottabbak vagyunk, egy
szerűen csak a neveket mondjuk egymás 
után: Bálint, Anna, Lajos, Anna, Tibor, 
Ottó, Napóleon. 

Okos dolog, ha a betűzésbe társasájáték 
formájában jól begyakoroljuk magunkat. 
Nagy hasznát veheti az, akinek gyakran van 
dolga telefonnal, de annak is nagyon hasz
nos, aki nincsen egészen tisztában a helyes
írás szabályaival, mert a betűzésnél mind
járt kibújik a szeg a zsákból. Ettem, az nem: 
Erzsébet, Tibor, Erzsébet, Mária, - hanem: 
Erzsébet, Tibor, Tibor, Erzsébet, Mária, te
hát két »t«! 
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Kétféleképpen játszunk 

1. A játékvezető rámutat az egyik játé
kosra és mond egy szót, amit a kiválasztott 
játékosnak gyorsan le kell betűznie. 

2. A játékvezető rámutat egy játékosra, 
s közben betűz egy szót. A játékosnak rög
tön meg kell mondania, milyen szó volt az. 
(Pl.: Ottó, Lajos, Vilma, Anna, Dénes, 
Ádám, Sarolta: olvadás.) 

Van ennek a játéknak másik formája is, 
melynek kevesebb a gyakorlati értéke, de 
érdekesebb. 

A feladat az, hogy egy szót kell betűznünk 
olyan szavakkal, amelyek minél szorosabb 
kapcsolatban álljanak a betűzendő szóval. 
Itt megállapodás dolga, hogy az összetett 
betűket egy vagy két szóval betűzzük-e. PL: 
asztal = abrosz, szoba, tányér, abrosz, le
ves. (Szoba helyett, ha az »sz« betűt külön 
betűzzük, mondhatunk sótartót és zenegé
pet is. Ez utóbbi ugyan nem egészen kifo
gástalan, remélem, ti jobbat találtok.) 

Nagyon érdekessé teszi, de egyúttal meg 
is nehezíti a játékot, ha olyan szavakkal be
tűzünk, amelyek együtt egy mondatot ad
nak. Itt attól függ a játék nehéz volta, hogy 
mennyire ragaszkodunk ahhoz, hogy a 
mondatnak rendes értelme is legyen, vagy 
esetleg össze is függjön a betűzendő szóval. 

A legkönnyebb, ha csak nyelvtanilag el
fogadható mondatot kívánunk és nem sokat 
törődünk az értelmével. Pl.: barát ~ buta 
arcú rabló ádázul támad. 

A szóval összefüggő értelmű mondat: 
baba = bájos arccal békésen alszik (ha alvó
baba)! 

A játék menete egyébként ugyanaz, mint 
a telefonbeszélgetés első formájánál. 

Aki hibázik, zálogot ad. 

15. EMLÉKEZZ! 

Minél többen játsszák, annál érdekesebb 
és nezezebb. Ebben a példában az egysze
rűség kedvéért azt tételezzük fel, hogy hár
man játsszák: Éva, Zsuzsi, Ági. 

Éva mond egy tetszés szerinti szót. 
Zsuzsa ismétli és hozzámond egy újabb 
szót. Ági ismétli az eddigi két szót és mond 
egy újat. Éva ismétli az eddigi három szót 
és ő is mond egy újat. A szavakat mindig ab
ban a sorrendben kell elmondani, ahogy 
eredetileg elhangzottak. Például: 

Éva: Asztal. 
Zsuzsa: Asztal, kalap. 
Ági: Asztal, kalap, lámpa. 
Éva: Asztal, kalap, lámpa, medve. 
Zsuzsa: Asztal, kalap, lámpa, medve, te

rítő. 

És így tovább. Ha valaki hibát ejt, zálogot 
ad. Aki annyira belezavarodik, hogy nem 
tudja helyesen elmondani a sort (ami 10 
szón felül már egyre nehezebb), az kimarad 
a játékból. Addig folytatják, amíg végül 
csak egy játékos marad. 

Viták elkerülése végett célszerű, ha a já- , 
tékvezető nem vesz részt a játékban, hanem 
minden új szót sorrendben felír. Ő azután 
ellenőrzi, hogy helyesen mondják-e a szó
sort a játékosok. 

Természetes, hogy ezt a játékot nemcsak 
tárgynevekkel, hanem híres emberek neve
ivel, földrajzi tulajdonnevekkel (pl. váro
sok), keresztnevekkel stb. is lehet játszani. 

16. HASONLÍT? 

A társaság egyikt agja, pl. Mici odadob 
egy zsebkendőt vagy egy labdát egy másik 
játékosnak, pl. Klánnak. Ha nincs kéznél 
könnyű és dobálható tárgy, akkor ehelyett 
rámutathat az egyik játékos a másikra, vagy 
a nevét mondhatja. Egyúttal két főnevet is 
megnevez, pl.: »Acél és üveg.« Klárinak 
azonnal felelnie kell, mégpedig azt kell 
mondania, miben hasonlít ez a kettő egy
máshoz. Például azt felelheti: »Kemény.« 
(Ugyanis az acél is, az üveg is kemény.) 
Most Klári dobja a zsebkendőt Lilinek és 
azt mondja: »Tanár és diák«. Lili felel: 
»Ember«. (Mind a kettő ember.) Ezután 
Lili dobja tovább a kendőt Zsuzsinak s 
mondja: »Bot és ceruza«. Zsuzsi felelete: 
»Két vége van». És így megy tovább. 

Ha már így sokat játszottunk, megálla
podhatunk abban a kérdésben, hogy miben 
különbözik a kettő. Pl. az acél nem átlásztó, 
az üveg igen, tehát a válasz: »Átlátszóság«. 

Minél rövidebbek a kérdések és a felele
tek, annál gyorsabb és érdekesebb a játék. 
A ki sokáig gondolkozik, vagy hibásan felel, 
zálogot ad. 

17. KITUDJA? 

A társaság körbe ül, középre ül a játékve
zető és valakitől megkérdezi: Mi gömbö
lyű? A kérdezettnek gyorsan válaszolnia 
kell. Azt mondja pl.: A labda. A játékve
zető most nagyon gyors ütemben felteszi 
ugyanezt a kérdést a társaság többi tagjai
nak is. Nem kell sorban kérdeznie, hadd 
érje a kérdezettet egy kicsit váratlanul a 
kérdés. Aki sokáig habozik a válasszal, 
vagy hibásan felel vagy olyat mond, amit 
már előtte valaki más mondott, zálogot ad. 

Ha már mindenki felelt az első kérdésre, 
akkor újabb kérdést tesz fel a játékvezető, 
pl.: Mi kék? Azután: Mi folyékony? Mi 
szegletes? Mi szilárd? Mi könnyű? Stb. 



18. KERESD A . . . 

A társaság egyik tagja kimegy, ő lesz a ki
találó. A bentmaradtak megállapodnak egy 
közmondásban. Pl.: »Ki mint vet, úgy arat.« 
Kiosztják a szavakat. A sorbán az első 
kapja a »ki« szót, a második: »mint«, a har
madik: »vet«, negyedik: »úgy«, ötödik: 
»arat«. Ha kevesebben vannak, pl. hárman, 
akkor kiosztják az első három szót, azután 
újra kezdik. Tehát az első kapja meg a ne
gyedik szót is: »úgy«, a második az utolsót: 
»arat«. 

Behívják a kitalálót, aki tetszés szerinti 
kérdéseket intéz a társaság tagjaihoz. Min
denkinek úgy kell válaszolni, hogy a rá ki
osztott szó benne legyen a feleletben. Ha a 
fenti közmondásnál az első kérdés: Nehéz 
közmondást adtatok fel? Az első felel: Nem 
hiszem, hogy van, ki ezt nem ismeri. Most a 
másodikhoz fordul a kérdező: Hogy áll a ru
hám? Feletet: Mint madárijesztőn a frakk 
(nem éppen udvarias felelet, de szabálysze-
rű). 

Ha csak hárman vannak, akkor a harma
dik után a kérdező újra az elsőhöz fordul. 
Ha végig nem találja ki, újra ő megy ki, ha 
kitalálta, akkor annak kell kimennie, akinél 
rájött a feladott közmondásra. 

Vigyázni kell arra, hogy olyan közmon
dást válasszunk, amiben nincsenek feltű
nően különleges szavak. Pl. ne válasszuk 
ezt a mondást: »Ki mint veti ágyát, úgy 
alussza álmát«, mert az »alussza« szót igen 
nehéz a válaszba belefűzni. Az viszont a fe
lelők egyéni ügyességén múlik, hogy a kér
déses szót mondatszerkezettel és hangsúllyal 
olyan jelentéktelennek tüntessék fel, hogy az 
a kérdezőnek fel se tűnjék. 

Játszhatjuk a játékot ismert verssorokkal 
is. A kitalálónak meg kell mondanunk, 
hogy közmondást vagy verset adtunk-e fel. 

19. SZEREPOSZTÁS. 

Csak nagyobb társaságban mulatságos a 
játék és csak akkor, ha a játékvezető 
nagyon ügyes. 

Először megállapodunk abban, hogy mit 
választunk a játék színhelyéül. Vegyük pél
dának a »kávéház«-at. 

A társaság minden egyes tagja kap egy 
nevet, mégpedig egy olyan személynek 
vagy tárgynak a nevét, ami a kávéházban 
előfordul. Legyen az egyik pincér, a másik 
kávé, a harmadik tejszínhab, a negyedik 
zsemlye, a többi kifli, csésze, tányér, tálca, 
asztal, szék, tükör, kenyeres, trafikos, fizető 
stb. Mindenkinek jól meg kell jegyeznie a 
nevét. 

A szereplők körbe ülnek, a játékvezető a 
kör közepére áll vagy ül és mesélni kezd. El
meséli, hogy bement egy kávéházba, leült 
egy kis asztal mellé egy kényelmes székre, 
hívta a pincért stb. Tehát elmond egy mesét, 
ami a kávéházban történik és minél gyak
rabban beleszövi azokat a tárgyakat, ame
lyeket a játékosok megszemélyesítenek. 
Akinek a szerepét említi, az feláll, meghajtja 
magát és újra leül. Ha a mesélő azt mondja, 
hogy kávéház, mindenkinek fel kell állnia. 

Máskor választhatjuk színhelynek az er
dőt. Ekkor a játékosok erdei fák, virágok, 
madarak és más állatok nevét kapják. 

Játszhatunk ugyanígy állatkertet (állat
kerti állatok, őr, ketrec stb.), cirkuszt (bo
hóc, kötéltáncos, igazgató, törpe, állatok 
stb.), iskolát ( tanító, diák, tábla, kréta, 
könyv, füzet stb.), kirándulást (villamos, 
hátizsák, hegy, völgy, erdő, mező, mene
dékház stb.) és még sok mindent. 

Fontos az, hogy a játékvezető ne akadoz
zék, hanem érdekesen, folyamatosan me
séljen. 

Aki elfelejt felállni vagy rossz kor áll fel, az 
zálogot ad. 

Példának leírok egy mesét, aminek a 
színhelye a sétatár. 

Tízen játszanak, a tíz szerep: Micike, 
rossz gyerek, jó gyerek, kisasszony, labda, 
karika, őr, gyep, pad, virág. 

A ferde betűs szavaknál csak az áll fel, 
akinek az a szó a szerepe, a vastagbetűs sé
tatérnél mindenki feláll. 

Micikét elvitte a kisasszonya a sétatérre. Micike 
szívesen ment, mert a sétatéren nagyszerűen le
het labdával és karikával játszani. Azt is szereti, 
hogy szép zöld gyep van ott és sok tarka virág. 
Igaz, hogy a gyepre lépni szigorúan tilos, jaj an
nak, aki mégis rálép és meglátja Sípos bácsi, az 
őr. Virágot sem szabad letépni, de Micike szíve
sen gyönyörködik benne messziről is. 

Megérkeztek a sétatérre, a kisasszony leült egy 
padra, odaadta Micikének a labdáját és azt mond
ta: Most játsszál szépen, Micike, addig én vigyá
zok a karikádra. Ott volt a sétatéren egy jó gye
rek, aki azonnal odament Micikéhez és megkér
dezte, játsszanak-e együtt. Micike örömmel ráállt 
és labdázni kezdett a jó gyerekkel. Nagyon jól 
mulattak, nagyokat nevettek, úgyhogy a rossz 
gyerek, aki mindenkit megvert és ezért az egész 
sétatéren már senki sem akart vele játszani, meg
irigyelte őket. Átszalad a sétatér másik oldalára, 
ahol az őr volt, és árulkodni kezdett: Sipos bácsi, 
kérem, ott két kislány labdával játszik és mindig 
beesik a labdájuk a gyepre és kihozzák és mind 
letapossák a szép virágokat, meg a padra is rááll-
nak, amit nem szabad. Az tfrnem szívesen hallga
tott a rossz gyerekre, mert tudta, hogy az milyen 
irigy, de kötelességből mégis vele ment. Megállt 
egy fa mögött úgy, hogy Micike és a 70 gyerek nem 
láthatták. Azok éppen a padhoz szaladtak és el-
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kérték a kisasszonytól a karikát, mert a labdát 
már megunták. Azután játszottak a karikával, 
olyan csendesen és illedelmesen, hogy senkit sem 
zavartak. Az őr haragosan fordult a rossz gyerek
hez: Erre a két kedves gyerekre árulkodtál te? 
Menj innen és többet meg se lássalak a sétatéren! 
Úgyis tudom, hogy ami kár gyepen, virágban 
esik, annak te vagy az oka. A rossz gyerek szé
gyenkezve elsompolygott, Micike pedig vidáman 
játszott a sétatéren estig, amikor a kisasszony ha
zavitte. 

20. TITOK 
(SZEKRETER) 

Annyi darab papír és ceruza kell hozzá, 
ahányan a játékban részt vesznek. 

Nagyon sok változata van. Például az 
egyik: 

1. Személyleírás. Mindenki maga elé 
vesz egy darab papírt és felír rá egy fiú- vagy 
lánynevet, de senkinek sem mutatja meg, 
hogy mit írt. Azután behajtja a papírt, hogy 
az írást eltakarja és továbbadja jobb oldali 
szomszédjának. Tehát most mindenki előtt 
fekszik egy darab papír, aminek a felső 
széle be van hajtva. Erre felírja, hogy az ál
tala gondolt személynek milyen a haja. 
Újra behajtják a papírokat és továbbadják. 
Most a szem leírása következik. Azután a 
ruha, cipő, kalap, kabát. Mikor kész a teljes 
személyleírás, mindenki felbontja az éppen 
nála lévő papírt és felolvassa, ami rajta áll. 
Ilyenek jönnek ki: Sári; haja: fekete és ég
nek áll; szeme: kicsi és zöld; ruhája: frakk; 
cipője: turistabakancs; kalapja: huszárcsá
kó; kabátja: estélyi belépő stb. A játékve
zető ötletességétől függ, milyen kérdéseket 
diktál, hogy a játék minél mulatságosabb és 
változatosabb legyen. 

2. Hasonlóan megy a rímjáték. A papír 
felső szélére egy mondat kerül, behajtjuk a 
papírt, láthatóan odaírjuk az utolsó szót és 
hogy háfíy szótagból áll a mondat és tovább
adjuk. Most egy olyan mondatot kell írni, 
mely annyi szótagból áll, mint az előbbi, és 
amelynek az utolsó szava rímel a láthatóan 
felírt szóval. Ugyanekkor írunk egy újabb 
mondatot, az egészet behajtjuk, ráírjuk az 
új mondat utolsó szavát és a szótagszámot 
és továbbadjuk stb. A végén a sok összefüg
géstelen mondatból a legkacagtatóbb költe
mények lesznek. Például: Nyári éjjel süt a 
hold, Máma rosszul megy a bolt. Végy háro
mértpaprikát, Szeretem a Marikát stb. 

3. Kérdés-felelet. Laci felír egy kérdést, 
behajtja, továbbadja Babának, aki leír egy 
feleletet és egy újabb kérdést. Mici feleletet 
és kérdést ír stb. Persze, senki sem tudja, 
hogy voltaképpen mire is kell felelnie, ezért 
a végén ilyeneket olvashatunk: Sári miért 
szereti a cicáját? Mert az megcsinálja he
lyette a leckét. Vagy: Pista miért nem szeret 
sétálni? Mert nem ízlik neki a spenót. 

4. Rajzos titok. Mindenki rajzol egy fejet 
és egy nyakat, azután behajtja a papírt úgy, 
hogy csak a4nyak két vonalának alsó fele lát
szódjék. Ehhez rajzol hozzá a következő 
egy törzset derékig, két karral. Az ezután 
következőnek marad a törzs alsó része, az 
utolsónak a lábszárak és lábak. Az egész pa
pír kibontásakor mulatságosnál mulatságo
sabb alakokat találunk. 

Mint látjuk, mindezen játékok közös vo
nása, hogy a keletkező, közösen készített 
»írásmű« egyes részletei a játék folyamán 
titokban maradnak. Ilyen alapon még sok
féle változatát találhatjátok ki ennek a mu
latságos játéknak. 



Harmadik rész (Nagyoknak) 

Három nagyon érdekes, mulatságos és 
mindemellett tanulságos játék tartozik 
ebbe a fejezetbe. Kicsinyek is játszhatják 
mind a hármat, de igazán érdekessé csak 

21. BARKOCHBA 

Egy elfelejtett, de nagyon érdekes já
tékra tanítlak most benneteket, ami a szó
rakozásnak, gondolkozóképességnek, fan
táziának szinte korlátlan lehetőséget nyújt. 
Azért szánok rá több helyet, mert jó volna, 
ha mindenki megértené, megszeretné, s 
újra divatba a jönne ez a szellemes játék, 
amelynek egyszerűbb alakja a legkisebb 
gyermekek számára is szórakozás, nehe
zebb formában pedig hosszú ideig felnőtt 
társaságoknak is kedvelt időtöltése volt. 

A szabálya roppant egyszerű. Valaki ki
megy, ő lesz a kitaláló. A társaság megálla
podik egy személyben, tárgyban vagy foga
lomban, amit a kitalálónak »feladnak«, 
vagyis amire neki rá kell jönnie. A kitalálás 
úgy történik, hogy egy-egy kérdést intéz sor
ban a társaság tagjaihoz. Ha már mindenki
től kérdezett, újra az elsőhöz fordul stb. 

Az egyetlen megkötöttség az, hogy úgy 
kell feltennie a kérdést, hogy arra igennel 
vagy nemmel felelni lehessen. Semmiféle 
más feleletet, mint igent vagy nemet adni 
nem szabad. Tehát nem lehet például azt 
kérdezni: Ki használja? Hanem a számba
jövő személyeket sorra fel kell említeni. Te
hát pl. Gyermek használja? Felnőtt használ
ja? stb. Ha azt hisszük, hogy kitaláltuk a fel
adott tárgyat, akkor még egy-két kérdéssel 
próbáljunk teljesen megbizonyosodni, 
mert találgatni csak háromszor szabad. 

Öt alapkérdés van. Ezek: Emberi? Álla
ti? Növényi? Ásványi? Elvont fogalom? 
Ezek közül valamelyikbe bármilyen fel
adott szó beletartozik. 

Emberi egy élő, vagy holt személy. Egy 
testrész, érzékszerv, belső szery. Emberi le
het pl. egy betegség stb. 

Állati egy állatfaj, vagy egy élő vagy holt 
állat. Állati minden, ami bőrből, csontból, 
szóval bármilyen állati eredetű anyagból 
készült, pl. a valódi selyem is (selyemher
nyó), a.prémek, és nem szabad elfelejtkez
nünk az állati eredetű festőanyagokról, va
lamint az ételekről sem. (Hús, tojás, vaj, tej 
stb.) 

akkor lesz, ha nagyobbak vesznek részt 
benne. Különösen a »Barkochba« az, 
amely felnőtt társaságokat is hosszú ideig 
elszórakoztathat. 

Növényi minden növény (fa, virág, ga
bona s tb), valamint a növényi táplálékok, 
a fából, vagy más növényi anyagból készült 
tárgyak, a növényi festékek (pl. indigó) stb. 

Ásványinak számít ebben a játékban 
minden, amit az előbbi csoportokba nem 
sorozhatunk bele. Tehát a valódi, természe
tes vagy feldolgozott állapotban lévő ásvá
nyokon kívül még a víz és a levegő is stb. 

Elvont fogalom minden, aminek nincs 
anyaga, kivéve azt a néhány fogalmat, amit 
az »emberi« csoportba tartozik (betegség 
stb.). 

Ha az öt alapkérdés valamelyikére igenlő 
választ kaptunk, akkor azt kell megtud
nunk, hogy a feladott tárgy csak abba a cso
portba tartozik-e. Tehát pl. így ment a já
ték: Emberi? - Nem. Állati? - Igen. Most a 
következő kérdés: Csak állati? ha a felelet: 
nem, akkor tovább Tcérdezünk: Növényi is? 
-Igen. Csak állati és növényi? -Igen. Pl. egy 
üvegajtós szekrény növényi (fa) és ásványi 
(vasszögek, üveg). 

Ha teljesen tisztáztuk, melyik csoportba 
vagy csoportokba tartozik a feladott tárgy, 
akkor még egy fontosat kell megtudunk, 
hogy ugyanis egy bizonyos valamiről van-e 
szó, vagy nem. Fel lehet ugyanis adni pl. 
azt, hogy: asztal, de fel lehet adni azt az asz
talt is, ami ott áll a szobában, vagy bárme
lyik más asztalt is, amit a társaság és a kér
dező ismernek. 

Ha mindezek a dolgok tisztázva vannak, 
akkor el is jutottunk addig a pontig, amikor 
a kitalálót át kell engednünk saját lelemé
nyességének. További szabályokat nem le
het felállítani, itt már mindenkinek magá
nak kell egy rendszert találnia a kapott fele
letek szerint. 

Irányításul azért még leírok egy pár 
szempontot. Például ha rájöttünk, hogy a 
feladott tárgy növényi, akkor meg kell tud
nunk, természetes állapotban van-e vagy fel
dolgozva. Ha feldolgozva, akkor kézzel-e 
vaSy gyáriig- Használati cikk-e, vagy luxus
cikk stb. 

Legnehezebb a kitaláló dolga, ha elvont 
fogalmat kell kitalálnia. Itt meg kell tudnia, 
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milyen tárgykörben kérdezősködjék to
vább. Lehet pl.: nyelvtani fogalom, föld
rajzifogalom, játék, szórakozás stb. 

Nagyon fontos a játék szórakoztató volta 
szempontjából az, hogy csak olyan tárgyat 
vagy fogalmat adjunk fel, aminek a tulaj
donságaival, hovatartozóságával az egész 
társaság feltétlenül tisztában van, mert ahi-
bás feleletek teljesen megzavarhatják a ki
találót. 

Ha kisebb gyermekek játsszák, csak egé
szen egyszerű dolgokat adjanak fel "A szo
bában levő tárgyakat, vagy: egy ismert sze
mélyt, vagy állatot, vagy valami szem előtt 
lévő, lehetőleg egyféle anyagból készült tár
gyat. (Kulcs, sín, házszám stb.) 

A játék olyan változatos, hogy különösen 
alkalmas kettesben való játszásra is. 

Álljon itt a játék menetének a megisme
résére egy egészen egyszerű példa. K a kér
dező, A, B, C a játékosok. A feladott tárgy: 
Apuka borotvája. (A borotva fa nyele növé
nyi, pengéje ásványi.) 

K: Emberi? A: Nem. 
K: Állati? B: Nem. 
K: Növényi? C: Igen. 
K: Csak növényi? A: Nem. 
K: Ásványi is? B: Igen. 
K: Tehát csak növényi és ásványi? C: igen. 
K: Feldolgozott állapotban van? A: Igen. 
K: Gyárilag dolgozták fel? B: Igen. 
K: Használati cikk? C: Igen. 
K: Mindenki használja? A: Nem. 
K: Egy bizonyosra gondoltok? B: Igen. 
K: Ismerem a tulajdonosát? C: Igen. 
K: Gyermek használja? A: Nem. 
K: Férfi használja? B: Igen. 
K: Lakásban használja? C: Igen. 
K: Evőeszköz? A: Nem. 
K: Fürdőszobában használja? B: Igen. 
K: Apukáé? C: Igen. 
K: Apuka borotvája! 

A kérdező C felelete után kitalálta a fel
adott tárgyat, most C megy ki. 

Ha első olvasásra kissé nehéznek találjá
tok ezt a játékot, ne ijedjetek meg. Vigasz
talásul elmesélem, milyen, szinte lehetet
lennek látszó feladatokat is megoldottak 
már olyanok, akik sokat játszottak bar-
kochbát, tehát már gyakorlatuk volt benne. 
Kitalálták már azt a tüskét, amelyik afutbal-
lomon két éve nyáron lyukai csinált. Amikor 
még a víz-viccek voltak divatosak (ezek 
mind arról a vízről szóltak, amely állítólag 
egyes emberek fejében van ész helyett), egy 
bácsinak feladták a saját fejében a vizet és 
kitalálta. Karinthy Frigyes,'a kiváló magyar 
író pedig 27 kérdés után rájött, hogy a töb
biek Bárczi Benő anyai öregapjának a házi
orvosát gondolták. Másvalaki citaláta pár 
kérdés után azt a tűt, amelyikkel a gombot 
varrták az ingemre. 

Persze ilyen nehéz dolgokat csak akkor 
szabad feladni, ha olyan társaság játszik, 
amelyik már hónapok óta gyakorolja a bar-
kochbát. 

22. KIVAGYOK? 

Inkább nagyobbak részére való játék, 
akik jól ismerik a történelemnek és az iro
dalomnak ismertebb alakjait. 

Ha kisebbek akarják játszani, esetleg át
alakíthatják úgy, hogy a társaság minden 
egyes tagja által ismert rokonokat, ismerő
söket vagy mesealakokat szerepeltetnek a 
játékban. 

A játéknak voltaképpen csak két cse
lekvő tagja van, a többiek inkább mint né
zők szerepelnek. Legyen ez a két személy: 
Éva és Gyuri. Éva kimegy és a társaság 
megállapodik abban, hogy ő lesz pl. Júlia (a 
Rómeó és Júliából). Ezt mindenki tudja, 
Gyuri is. csak Évának nem mondják meg. 
Mikor Évát behívják, kimegy Gyuri és 
megállapodnak, hogy ő lesz pl. Ádám, az 
első ember. Ezt meg Gyurin kívül tudja 
mindenki, Éva is. 

Most behívják Gyurit is. A társaság sze
repe ezzel be is fejeződött. Ők csak ülnek a 
két játékos körül és nevetnek, hogy meny
nyire igyekszik mindkettő kitalálni azt, amit 
kívüle mindenki tud, és gyakran milyen mu
latságos tévedésekbe esik egyik-másik. 

A feladat az, hogy a két játékosnak ki kell 
találnia, milyen szerepet osztottak rá. Ez 
így történik: 

Éva és Gyuri beszélgetni kezdenek. Éva 
úgy beszél Gyurival, mintha Ádámmal be
szélne, Gyuri úgy beszél Évával, mintha Jú
lia lenne előtte. De persze egymás nevét 
nem mondják ki, és általában igyekeznek 
egymás feladatát megnehezáteni. Pl. Éva 
nagy hibát követne el, ha így kezdené a be
szélgetést: Úgy tudom, maga az első ember 
a földön. - Akkor Gyuri mindjárt tudná, 
hogy ő Ádám, megnyerné a játékot, és Évá
nak új párt kellene választania és újra ki
menni.. 

Leírjuk példának, hogyan folyik le helye
sen ez a játék. 

Éva: Milyen jó magának, hogy ilyen gyönyörű 
helyen lakhatik! (Célzás a paradicsomra.) 

Gyuri: Nem csodálom, ha ön, akinek ilyen szo
morú az élete, irigykedik rám. 

Éva: Na azért maga sem olyan irigylésre méltó, 
nem tudja megbecsülni a jólétet, vigyázzon, ha
mar vége is lesz a gondtalan szép világnak a maga 
számára. 

Gyuri: Szóval akkor mindketten sajnálatra 
méltóak vagyunk. Mert az se éppen kellemes, ha 
az ember áldatlan családi háborúság áldozata 
lesz, mint ön. 

74 



Éva: Igaza van, de még szomorúbb, ha valakit 
a saját engedetlensége dönt bajba. 

Gyuri: Azért jó lenne, ha a szülők néha keve
sebb engedelmességet követelnének. Például, ha 
a maga szülei belátták volna, hogy magának joga 
van a boldogsághoz, akkor áldásukat adták volna 
házasságához, ugyanígy tettek volna fiatal szerel
mesének szülei is, és semmi baj nem lett volna. 

Gyuri most egy kicsit sokat beszélt, Éva 
rájön, hogy ő Júlia és a játék véget ért. 
Gyuri új párt választ és új játék kezdődik. 

23. TEÁSKANNA 

A társaság körbe ül, a kör közepére a 
földre tesznek két díványpárnát, amin majd 
a két »teáskanna« ülni fog. (Lehet székre is 
ülni, de úgy mulatságosabb.) 

Ketten kimennek, és megállapodnak 
egymás között egy olyan szóban, amelynek 
két értelme van. Pl.: kosár. (Ennek egyik 
értelme a rendes, csomagoláshoz, szállítás
hoz használt kosár, a másik pedig tulajdon
képpen egy kérés visszautasítását jelenti. 
Azt mondjuk: »kosarat kapott« például, aki 
kínál bennünket valamivel, amit nem foga
dunk el, vagy »kosarat kapott« a visszauta
sított kérő.) 

Mondjuk, János és Pista vannak kint. 
Most János választja magának az egyik ér
telmet, pl. a visszautasítást jelentő kosarat, 
Pistáé a másik értelem. 

Bemennek, leülnek a párnákra és beszél
getni kezdenek. Mindegyik a maga kosará
ról beszél, de azt a szót, hogy »kosár«, nem 
mondja ki egyik sem, ehelyett azt mondják: 
»teáskanna«. Tehát megindul a játék. 

János: Az én teáskannámnak nem szo
kott örülni az, aki kapja. 

Pista: Az én teáskannám nagyon hasz
nos. 

János: Az én teáskannám sok sértődés 
okozója lehet. 

Pista: Az én teáskannámat sokan annyira 
szeretik, hogy ha elutaznak, akkor is ma
gukkal viszik. 

így megy tovább a játék, amíg valaki a 
társaságból rá nem jön, hogy miről van sző. 
De aki rájött, az sem mondja ki hangosan, 
hanem odafordul pl. Pistához és így szól: A 
te teáskannádat műhelyekben szokás fonni? 
Ebből Pista látja, hogy a játékos tényleg el
találta, miről van szó. Igennel felel, mire az, 
aki kitalálta, odaül hozzájuk a földre, kivá
lasztja magának Pista vagy János »teáskan-
náját« és ezentúl ő is belekapcsolódik a be
szélgetésbe. Ha a társaság egy másik tagja 
is rájött a kétértelmű szóra, az is így jár el, 
és addig megy tovább a játék, amíg min
denki kitalálta, hogy kosárról van szó, szó
val míg mindenki a földön ül a »teáskanná-
sok« mellett. - Aki utoljára találta ki a rej
tett szót, az társat választ magának a követ
kező játékohoz és kimennek. Bejövetelük 
után újra kezdik az egészet. 

Játszópajtások tízparancsolata 

Minden játékot csak olyan helyen játsz-
szatok, ahol sem magatokban, sem má
sokban, sem a berendezési tárgyakban 
kárt nem tehettek. Tehát ne labdázza
tok, ne fogócskázzatok zárt szobában, 
mert a labda ablakot vagy más, még 
dlrágább dolgot is eltörhet, tönkre te
het, a fogócskánál pedig bútordarabba 
ütközhettek és kárt tehettek magatok
ban. Szobában csendes játékot kell ját
szani, tehát olyat, melynél asztal körül 
ülhettek, vagy más módon helyezked
tek el. Ha mégis mozogni akartok a 
szobában, játsszatok oly játékokat, 
melyek sem heves mozgást nem köve
telnek, sem nagy zajt nem okoznak. 

Ha szabadban vagyok - kertben, me
zőn, erdőben -, ott is gondoljatok min
dig arra, hogy ne okozzatok kárt". Kert
ben vigyázzatok a növényekre, mezőn 
sík, árok- és kőmentes helyet keresset-
tek ki, nehogy elbotoljatok, az erdőben 
pedig ne lármázzatok nagyon, mert ez
zel elzavarjátok az erdők hasznos la
kóit. 
Játék közben is vigyázzatok egészsége
tekre. Szaladós játékot elég 30-40 per
cig játszani, azután fél óráig játsszatok 
valami csendesebbet. Ha szaladástól 
felhevültetek, tegyetek leülés előtt még 
a legnagyobb melegben is, valami ruhát 
a hátatokra (figyeljétek meg a komoly 
sportolókat: kötött ujjast húznak pihe-

75 



nés előtt). Ha melegetek van, ne igya
tok hirtelen hideg vizét, hanem fújjá
tok először ki magatokat és azután las
san, kortyonként igyatok. 

4. Ha valamelyik kispajtástok túl gyorsan 
kifárad a játékban, túlságosan izzad, 
vagy hamar lihegni kezd, figyelmeztes
sétek erre idősebb testvérét, nevelőjét 
vagy szüleit. Talán ezzel nagyobb baj
nak veszitek elejét. 

5. A játék azért van, hogy testeteket és 
szellemeteket edzzétek és ápoljátok és 
az időt kellemesen eltöltsétek. Ezért 
kerülni kell a játékban minden felesle
ges versengést és ellenségeskedést, 
mert ez elrontja a hangulatot. Ne válo
gassatok a játszópajtásokban. Minden 
tiszta, egészséges gyerekkel személyi 
válogatás nélkül játszani kell és ha vi
selkedése ellen kifogástok van, azt ne 
ti bíráljátok el, hanem szóljatok a já
tékvezetőnek, vagy valamely jelenlevő 
idősebb hozzátartozónak. Ha valakivel 
haragban vagytok - akkor igyekezze
tek azzal kibékülni, de a játék tarta
mára okvetlen felejtsétek el a haragot. 
Az, aki azt mondja: »Én ezzel nem ját
szóim - nagyon megjárhatja, mert 
megtörténhetik, hogy ő marad ki a já
tékból. 

6. Ha játszani mentek, vigyeketek maga
tokkal mindig valami játékszert (labda, 
ütő, karika, zsinór, papír, ceruza) és ne 
bízzatok abban, hogy »a másik majd 
úgyis hoz«. Az nem baj, ha sok játék
szer van kéznél — viszont már sok mu
latságot elrontott az, ha nem volt elég 
belőle. A játékszer arra való, hogy 
használják, tehát ne féltsétek másoktól 

a tiéteket, hiszen ti is használjátok a 
másét. 

7. Tartsátok rendben a játékokat; mossá
tok meg a labdát játék után és töröljé
tek szárazra, az építő- és kirakóköve-
ket rakjátok a dobozába rendben, a hi
ányzó darabokat mindjárt keressétek 
meg, mert az elszórt darabok szemétbe 
kerülhetnek. 

8. Tartsátok rendben ruházatotokat. A 
játékhoz is megfelelő ruha kell, éppen 
úgy, mint a sporthoz. Mozgással, szala-
dással egybekötött játéknál ne legyen 
rajtatok felesleges kabát, kendő, ami 
akadályozna. Sokan szeretnek mezít
láb játsznai. Ez nagyon jót tesz a fej
lődő lábaknak, de csak az tegye, aki 
edzve van hozzá. Ha mezítláb játsztok, 
jól nézzétek meg a játszóteret, nincs-e 
üvegcserép, szeg stb. elszórva, ami 
megsebezheti a lábatokat. A levetett 
ruhát, cipőt rendesen rakjátok el, hogy 
ne szóródjanak szét és ne vesszenek el. 

9. A napsugár egészséges, de csak módjá
val. Játszóteretek ne legyen egészen 
napos, meleg időben keressetek árnyé
kos helyet. Túl erős nap rosszullétet, 
gyors kimerülést, napszúrást okozhat. 

10. Ha játék közben valaki megsérül, az 
azonnal forduljon felnőtthöz, esetleg 
orvoshoz. Vérző sebeket ne nyálazza-
tok, ne szívjatok és ne mosogassatok. 
Ha nincs felnőtt a közelben, csak a seb 
környékét tisztítsátok le és a vérző se
bet tiszta kendővel szorosan kössétek 
le. Ha jódtinktúrát tudtok szerezni, az
zal kenjétek be a sebet. A jódtinktúra 
kissé csíp, de a legjobb fertőtlenítő 
szer. 
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Negyedik rész (Játék a szabadban) 

Ha alkalmunk van rá és az idő is megengedi, menjünk ki a szabadba játszani. Még 
télen is játszhatunk rövidebb ideig a szabad levegőn, hólabda-csata, fogócska közben nem 
is érezzük a hideget, csak arra vigyázzunk, hogy ha kimelegedtünk és abbahagyjuk a játé
kot, utána ne maradjunk a hidegben, hanem menjünk fűtött vagy legalább hidegtől, széltől 
védettebb helyre pihenni. 

A nagyvárosi gyermeknek is van alkalma szabadban játszani, arra valók a sétaterek, 
ligetek, de még kellemesebb, ha szabad napokon kirándulhatunk a város környékére és 
olyan rétet választunk játszótérnek, ahol nem »tilos a fűre lépni«. 

A fiúk között újabban elterjedt »sportszellem« nagyrészt megszüntette a durvaságo
kat, verekedéseket, ők is tudják, hogy az ügyességet sokkal jobban meg kell becsülni, mint 
a nyers erőt. Minthogy a fiúk általában nagyobbak és erősebbek, mint az ugyanolyan korú 
leányok, tehát testi erőt kívánó játékoknál állítsátok úgy össze a társaságot, hogy egy-egy 
csapaton belül a leányok 1-3 évvel idősebbek legyenek a fiúknál. 

Ha nagyrészt egykorú gyermekek vannak együtt, akkor okosabb, ha külön játszanak 
a leányok és külön a fiúk. Amikor ugyanis a fiúk még bírják a játékot, a leányok szégyellik 
bevallani, hogy fáradtak s inkább túlerőltetik magukat. Ez pedig komoly betegségek oko
zója lehet. 

Ugyanez áll a társaság átlagos életkoránál 2-3 évvel vagy még többel fiatalabb fiúpaj
tásaitokra is. Ne zárjuk azért ki a »kicsiket« a játékból, de ne is csúfoljuk őket, ha hama
rabb kifáradnak, mint mi. Kedvesen figyelmeztessük őket, hogy okosan tennék, ha pihen
nének egy kicsit. Jusson eszünkbe, hogy kisebb korunkban mi is gyengébbek és ügyetle
nebbek voltunk. 

Sok, szabadban való játéknál csapatokra 
oszlik a társaság. Vitatkozások, veszekedé
sek elkerülésére legjobb az egyes csapatok 
tagjait sorsolással kijelölni, például a követ
kezőképpen: . 

Kivevés: Először két kapitányt választa
nak, lehetőleg azokat, kik a legügyesebbek 
a játékban. Ha nem tudnak megegyezni, 
ezeket is ki lehet sorsolni. - Most a két kapi
tány egymással szembe áll, elővesznek egy 
kétfilléres!, amit az egyik kapitány magasba 
dob, úgyhogy a pénz a levegőben pörögjön. 
A másik ekkor »fej«-t vagy »írás«-t kiált. 
Ha a pénz úgy esett, ahogy a másik előre 
mondta, pl. írás-ra, akkor az választ először 
egyet a gyerekek közül. Aki feldobta a 
pénzt, választ másodiknak. Ha nem találta 
el, hogy esik a pénz, akkor fordított sor
rendben választanak. Most másodszor, har
madszor stb. dobják fel a pénzt és minden 
feldobás után egy-egy gyereket választ 
mindkét kapitány a csapatába. Ha páratlan 
számú gyerek verődött össze, akkor egy fél
reáll egy játék (kb. 30 perc) tartamára, vagy 
vigyáz a kabátokra, vagy vitás esetekben bí
ráskodik. Új játék esetén ezt a félreállított 

fiút elsősorban kell bevenni és akkor egy 
másik pihen. Célszerű minden játék után a 
fentiek szerint újra megalakítani a csapato
kat. 

Lehet sorsolni két gyufával vagy ágacská
val is. Az egyik gyufa végéből letörünk egy 
darabot, hogy rövidebb legyen, mint a má
sik, és az egyik kapitány úgy fogja a két gyu
fát a markába, hogy azoknak csak a feje lás-
sék ki, tehát ne lehessen látni, melyik a rövi
debb. A másik kapitány húz egy gyufát. Ha 
a hosszabbat húzta, ő választ először, ha a 
rövidebbet húzta, akkor előbb a másik vá
laszt. 

Ha egyes gyerekeket kell kijelölni, lehet 
versenyfutást rendezni. Például csapatjáték 
előtt az egész társaság versenyt fut és az a 
két gyerek, aki legelőbb ér a célhoz, lesz a 
két kapitány. 

EGYSZERŰ LABDAJÁTÉKOK 

A labdázást, mikor két gyerek dobja egymás
nak a labdát, sokféleképpen lehet érdekesebbé 
tenni. Először a labdát 2 méterről dobjuk és min
den sikerült eikapás után a labdakapó egy-egy lé
péssel lép hátrább. 
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Sokan úgy labdáznák, hogy a kapó hol az 
egyik, hol a másik labdát felemeli, illetve féf lá
bon állva kapja el a labdát. Ez a mód fejleszti az 
ügyességet, mert módot ad még arra is, hogy a 
félredobott labda után ugrálhassunk fél lábbal. 
Teljesen térdepelve való labdázás nem nagyon jó 
szórakozás, mert ennél nem annyira a kapó, mint 
a dobó ügyességén múlik a játék. 

Azok, akik már ügyesebbek, két labdával 
játszhatnak egyszerre. Ennek az a módja, hogy 
mindkét gyermek kezében van egy-egy labda és 
ezeket ugyanazon pillanatban egymás felé dob
ják. Persze - hogy a labdázás így sikerüljön - az 
egyiknek magasabban, a másiknak mélyebben 
kell dobnia a labdát, nehogy a két labda a levegő
ben összeütközzék. 

Ha több gyerek labdázik együtt, akkor lehet 
körbeállni és előbb egy labdával egymásnak, sor
ban dobni, azután minden másodiknak, vagy 
össze-vissza. Ha több labda van, akkor 2-6 labdá
nak egyidejű és bizonyos rendszerben való dobá
sával igen érdekes, csillagszerű alakokat lehet 
elérni. Az ily játékokat azonban jól be kell gya
korolni és a labdákat ütemesen és egyszerre - bi
zonyos magasságot mindig pontosan betartva -
kell dobni. 

A labdázást sokan futójátékokkal kapcsolják 
össze. Ilyen pl. az úgynevezett labdafogójáték. 
Tíz-húsz gyermek nyitott nagy körben áll fel és 
kisorsolnak maguk közül egy futót. A futó ke
zébe veszi a labdát, a kör közepébe áll és egy
maga labdázik egy ideig, oly képpen, hogy a lab
dát jó magasra többször feldobja. Egyszerre a 
labdát aztán valamelyik gyerekhez dobja, akinek 
az a feladata, hogy a labdát elkapja és a futót 
megközelítve azt megdobja. A futónak csak a kö
rön belül vagy közvetlen a körön kívül körös-kö
rül szabad szaladni, persze annyiszor változtathat 
irányt, ahányszor neki tetszik. Ha tetszik, a gyer
mekek közben egy rövid kis dalt énekelnek kar
ban , és mire a dalnak vége van - vagy ha nem éne
kelnek, a játékvezető vezényszavára - a futó el
foglalja a körben az őt üldöző gyermek helyét és 
az üldöző lesz most a futó. Persze, ha az üldöző 
eltalálta a futót, akkor visszamegy eredeti he
lyére és a futó újra a kör közepére áll és elölről 
kezdődik a játék. 

HOL AZ OLLÓ? 

Kiválasztunk egy helyet a szabadban, 
ahol több fa szegélyez egy szabad teret. 
Eggyel többen játsszák, mint ahány alkal
mas fa van. Egyik lesz a »fogó«. A gyerme
kek mindegyike odatámaszkodik egy-egy 

fához (mindenki másikhoz) és a fogó sorra 
járja őket azzal a kérdéssel: »Hol az olló, 
komámasszony?« Ezalatt azok a gyerme
kek, akiknek a fogó háttal áll, folyton cse
rélgetik helyeiket, azaz fáikat egymással. A 
fogó pedig igyekszik valamelyiket, aki ab
ban a pillanatban nincsen fánál, megérin
teni a kezével. Fánál álló gyereket érinteni 
nem szabad. Minél többen cserélnek helyet 
a gyerekek, annál mozgalmasabb a játék és 
annál több alkalma van a fogónak valakit 
megérinteni. Ha egy gyereket a fogó meg
érintett, akkor ez lesz a fogó - a régi fogó 
pedig fához áll. 

De ha játék közben a fogónak sikerül egy 
olyan fához jutni, amelyik mellett abban a 
pillanatban nem áll senki, akkor is meg
szűnt fogó lenni. Ilyenkor az lesz az új fogó, 
akinek nem jutott fa. 

KETTŐ EGY PÁR 

Nagy térségen 20-30 gyermek játssza. 
A gyermekek nagy nyitott körben állanak fel, 

párosával, mégpedig úgy, hogy minden párban az 
egyik gyerek mögé áll a másik. A gyermekek arc
cal a kör közepe felé fordulnak és egész idő alatt 
csak befelé nézhetnek, tehát nem forgathatják fe
jüket jobbra vagy balra. Ezután ki kell sorsolni 
egy fogót és egy futót. A futó elindul, de mindig 
csak a kör külső kerületén szaladhat, persze oly 
irányban, amilyenben akar. A fogó igyekszik a 
futót utolérni, de ez csak addig köteles szaladni, 
míg az álló gyermekek kara lassan. 30-ig számol 
vagy egy nótának egy-két sorát elénekli. Ha $z 
megtörtént, a futó valamelyik pár háta mögé áll
hat és ebben a pillanatban ennek á párnak az első 
embere lesz a futó és a fogó ezt igyekszik megfog
ni. Ha a szóban lévő pár első embere nem elég 
gyors, vagy nem veszi észre, hogy a párja háta 
mögé állott az előbbi futó, akkor a fogó megfog
hatja őt még álltában is. A megfogott futó lesz a 
játék folytatásakor a fogó. A győztes régi fogó 
bármely pár háta mögé állhat és akkor annak a 
párnak az első embere kezd el futni. 
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(A rajzon - helyszűke miatt - csak 3 fiú látható.) 

A gyerekek választanak egy »király«-t. 
Ez a király elővesz egy darab papírt és ceru
zát és sorra egymás alá felírja a gyermekek 
által maguknak választott nemzet nevét, 
pl. magyar, német, svéd, dán, orosz, francia 
stb., stb. Ezután ásnak egy kis mélyedést és 
abba beletesznek egy labdát. Minden gye
rek a labda köré áll, kinyújtott kézzel úgy, 
hogy mikor a »király« az ő nemzetnevét szó
lítja, mielőbb kézbe tudja fogni a labdát, 
amelyikkel valamelyik gyermeket igyekszik 
megdobni. Természetesen a többi gyerek, 
abban a pillanatban, hogy hallja, hogy nem 
őt szólították, széjjelszalad, hogy ne talál
hassák el. Ha a szólított eltalált valakit, ak
kor az illető kap egy pontot (a király az il
lető nemzet-név mellé tesz egy pontot), ha 
nem, akkor az kapja a pontot, aki rosszul 
dobott. Ezt most így folytatják mindaddig, 
míg valakinek 10 pontja van. Ez kiáll a já
tékból - és a játék további folyamán sorra 
kiáll mindenki, akinek 10 pontja lett. Aki 
legutoljára marad a játékban, az lesz a ki
rály, a régi király pedig felvesz egy nemzet
nevet és beáll a többi gyermek közé, a labda 
köré s kezdődik egy új forduló. 

HOLDJÁTÉK 

6-10 gyermek játszhatja, napsütésben, 
egy terebélyes fa alatt. Egy gyermek áhold, 
akinek a fa árnyéka alól nem szabad kimoz
dulnia, mert hiszen a hold a napon nem lát
szik. A többi gyerek a napos részen a fa ko
ronájának árnyékát körültáncolja és igye
keznek az árnyékfolton úgy keresztülsza
ladni, hogy a hold ne érintse őket. Ha a hold 
valamelyik gyereket megérintette, szerepet 
cserélnek: a megérintett gyerek lesz a hold. 

KAPUNYITÓ 

10-20 gyermek körben feláll s egymás ke
zeit fogják. Egy gyermek - a fogó - a kör
ben marad és körülfut, majd váratlanul va
lakit megérint. A megérintett erre kiválik a 
körből (helyét nyitva hagyják) és szaladni 
kezd a kör mentén kívül, a fogó meg igyek

szik utolérni. Az üldözött kétszer kerüli 
meg a kört és ezután visszaállhat a helyére, 
ha addig a fogó meg nem érintette. Ez eset
ben a fogó ismét a kör közepére kerül. Ha 
az üldözöttet a fogó közben megérintette, 
akkor az üldözöttből lesz a fogó, a régi fogó 
pedig beáll a körbe. 

Sok helyen ezt a játékot úgyis játsszák, 
hogy az üldözött helyét nem hagyják nyitva, 
hanem addig kergetik egymást, míg a játék
vezető azt nem kiáltja: »kaput nyitni«. Ek
kor a kört egy helyen szétnyitják (rendesen 
ott, ahol éppen az üldözött van) és helyet 
adnak az üldözöttnek, hogy a körbe állhas
son és a fogó elől ezzel megmenekülhessen. 

FEHÉR ÉS FEKETE 

A társaság két csoportra oszlik. Mindkét 
csoportban egyenlő számú játékos legyen. 
Mindkét csoport egyenes sorba áll, a sorok 
egymással szemben, 5 lépés távolságban he
lyezkednek el. A játékvezető sorsolással 
vagy akár anélkül is, kinevezi az egyik cso
portot feketé-nek, a másikat fehér-nek. 
Kezdődik a játék! 

A játékvezető érthetően, hangosan elki
áltja az egyik csoport színét. Például azt ki
áltja: Fehér! Akkor a fekete csoport tagjai 
megfordulnak s gyors futással menekülni 
kezdenek, a fehér csoport pedig, amelyet a 
játékvezető a kiáltással üldöző-nzk neve
zett ki, utánuk rohan. Az üldöző csoport 
igyekszik minél több menekülő feketét fog
lyul ejteni, ami egyszerű megérintéssel tör
ténik. A megérintett játékos félreáll. 

A játékvezető egy perc után leállítja a já
tékot és felírja, hány foglyot ejtett az ül
dözőcsapat. 

Ezután újra felállnak egymással szem
ben, mint az előbb. A foglyok is beállnak. 

Addig folytatják a játékot, amíg minden 
csoport egyforma sokszor volt üldöző, pél
dául tíz játékból ötször a fehér, ötször a fe
kete. Azután összeszámolják a játékvezető 
cédulájáról, hogy melyik csoport hány fog
lyot ejtett összesen. Akinek több foglya 
volt, az a győztes csoport. 

KIS MÉTA 

Körülbelül 30-40 méter oldalú négyzetet 
jelölünk ki, oly formán, hogy a négyzet 
minden sarkára egy kis zászlócskát tűzünk, 
vagy ha ez nincs, akkor egy-egy botot, 
melyre zsebkendőt kötünk. 

Legjobb 10-10 fiúból összeállítani a két 
csapatot, de nem baj, ha valamivel többen 
vagy kevesebben is vannak. A két csapat 
feláll a négyzetben úgy, hogy az egyik csa
pat a négyzet egy sarkára áll, ez lesz a »sar-

79 



kos« csapat, a másik csapat tagjai a négyze
ten belül egyenletesen elszórva. A sarkos 
csapat első tagja eldobja a labdát, de úgy 
kell dobnia, hogy az a négyzeten belül essék 
le. Aki a labdát eldobta, elkezd szaladni a 
négyzet másik sarka felé. A cél az, hogy 
körös-körül visszajusson eredeti helyére. 
Mindaddig szaladhat, amíg akar - tehát a 
négyzet négy oldalán körös-körül - de vi
gyáznia kell, mert ha a labdát az ellenfél egy 
tagja elkapja, akkor az akár helyből, akár a 
négyzeten belül utána szaladva, megdob
hatja. Ha a futót eltalálták, ki kell állnia. 
Ezért csak addig célszerű szaladni, míg a 
labda a levegőben van. A futó a négyzet 
bármely sarkán megállhat: ott védve van. 
Ezután a sarkos csapat második tagja dobja 
lel a labdát és ő is rögtön futásnak indul, de 
ugyanakkor tovább futhat az első dobó is, 
aki tegyük fel, akkor már a második sarok
ban pihent. Az ellenfél minden futó sarkos 
gyerekre dobhat. (Kivéve, ha a sarkon 

Ha sok zálog gyűlt össze a különböző tár
sasjátékok folyamán (zálogot lehet adni az 
/, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 19-es 
számú játékoknál, amelyeknél ezt külön ki 
is emeltem), kezdődhet a legmulatságosabb 
szórakozás, a zálogkiváltás. A bevezetés
ben már megírtam, mi ennek a lényege. 
Most csak annyit, hogy az összegyűlt zálo
gokat egy rakásra tesszük és letakarjuk egy 
bendővel vagy kabáttál, ami éppen kéznél 
van. Valaki benyúl a kendő alá és megfog 
egy zálogot, de nem veszi ki. A játékvezető 
mond egy záíogkiváltási módot, mire az, aki 
a zálogot választotta, kiveszi azt a kendő 
alól és felmutatja. A zálog tulajdonosának 
teljesítenie kell a játékvezető kívánságát és 
akkor visszakapja zálogát. Ha a feladatot 
nem tudja vagy nem akarja teljesíteni, a zá
log visszakerül a kendő alá és később majd 
újra sor kerül rá. Persze okosabb és mulat
ságosabb, ha senki sem kényeskedik, ha
nem elvégzi a kirótt feladatot. 

Ha a társaság sok zálogkiváltási módot is
mer, akkor a játékvezető helyett a társaság 
tagjai adhatnak fel büntetéseket. Persze aki 
a kiváltási módot megjelöli, az is csak azu
tán tudja meg, kinek a zálogáról van szó. 

Tehát: aki a kendőhöz van beosztva, 
megkérdezi: Mit csináljon az, akinek a zálo
gát a kezemben tartom? 

Feleletek: 
1. Mondjon mindenkinek egy igazságot 

(de ne kellemetlent!). 
2. Adjon fel mindenkinek egy rejtvényt. 
3. Adjon mindenkinek egy jó tanácsot. 
4. Minden játékos mutat valami furcsa 

»áll«.) Ha a sarkos csapat egy negyedét már 
megdobták, vagy rossz dobás miatt kiállí
tották, akkor a másik csapat lesz a sarkos -
és a sarkosok mennek a négyzet belsejébe. 
Akkor is helyet cserél a két csapat, ha az 
első sarkon elfogyott a dobó, vagyis ha nem 
sikerült egy sarkosnak sem a négyzet mind 
a négy oldalán végigfutni és az eredeti sa
rokra visszatérni. Futni csak egyenes irány
ban szabad, tehát egyik zászlótól egyenesen 
a másikig. Ha a feldobott labda nem a négy
zeten belül esik le, akkor a futónak vissza 
kell térnie a dobósarokra és a dobást megis
mételni. Ha a harmadik dobás is rossz, ak
kor ez a játékos kiáll. Célszerű a játékhoz 
egy idősebb gyereket vagy felnőttet bírónak 
felkérni. Természetesen, ha az egyik sarkos 
fiúra dobott labda a négyzeten kívül kerül, 
akkor a belül levők közül egyik kiszaladhat 
érte, de ez alatt az idő alatt a sarkosok vígan 
szaladnak a négyzet körül, s valószínűleg 
legtöbb visszajut a kiinduló pontra. 

vagy nehéz mozdulatot, amit a kiváltónak 
utánoznia kell. 

5. Üljön le a földre és álljon fel újra, 
anélkül, hogy a kezével segítene. 

6. Mondjon el egy verset. 
7. Emeljen fel bekötött szemmel valamit 

a földről. 
8. Mondjon egy jó tréfát. 
9. Fütyüljön el egy dalt nevetés nélkül 

(persze a társaság igyekezzék szegény áldo
zatot nevetésre ingerelni). 

10. Mondja el egy víg kalandját (lehet az 
kitalált is). 

11. Olvasson fel egy könyvből vagy új
ságból sebesen visszafelé. 

12. Feleljen igazat a társaság minden 
tagjának egy-egy kérdésére (ne kérdezzünk 
kellemetlen dolgokat, mert elromlik a han
gulat!). 

13. Felváltva vágjon egymás után ötször 
szomorú, majd vidám arcot. 

14. Utánozza nevetés nélkül azt a három 
állatot, amelyet a játékvezető megnevez. 

15. Mondja el gyorsa az abc-t visszafelé. 
(Abc helyett választhatjuk a napok vagy hó
napok nevét.) 

A társaság leleményességétől függ, hogy 
ezeken kívül még hányféle büntetést talál 
ki. Van sok társasjáték, amit fel lehet hasz
nálni zálogkiváltási feladatra. Pl.: mindenki 
kérdez tőle valamit és úgy kell felelnie, 
hogy a válasz a kérdés első betűjével kez
dődjék. Nézzétek át figyelmesen ebből a 
szempontból is a betűkkel, szótagokkal 
való játékokat és a különböző nyelvgyötré-
seket. 

Zálogkiváltás 
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Érdekel? 
SEBESSÉGEK 

Rajziskola 
Ugye, magatok se hinnétek, hogy remek Miki ege

ret, repülőgépet, sőt még tányérajkú négert is tudtok 
rajzolni? Pedig tudtok bizony, ha az itt következő rajzo
kat figyelmesen átnézitek és ezeknek a módszerével 
kezdtek hozzá. 

Először egy hasonló formájú, egyszerű, könnyű 
alakot rajzoltok, például egy kört (ezt csak halványan, 
hogy később a felesleges vonalakat könnyen ki lehessen 
radírozni). A második lépés az utána következő ábráról 
az újabb vonalakat a körhöz hozzárajzolni, például egy 
egyenest, egy függőlegest, egy pontot s még két kis 
görbe vonalat. A harmadik lépés a harmadik ábra új vo
nalai s azután pedig a negyedik ábráéi. Ezután a vékony 
és fölösleges vonalakat kiradírozva kész a zsoké. 

Aki még gyakorlatlan, az kezdje azokon a rajzo
kon, ahol az első ábrát körzővel és vonalzóval megraj
zolhatja. 

Meglátjátok, hogy egy-kettőre ügyes rajzoló lesz 
belőletek! 

Körből - zsoké 

Uborkából - törpe 
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TERÜLET 

1 d m 2 - 100 cm2 

1 m2 = 100 dm2 

1 ár = 100 m2 

1 kataszteri hold = 1600 
négyzetöl = 5755 m2 

1 magyar hold = 1200 
négyzetöl - 4316 m2 

HOSSZÚSÁG 

centiméter (cm) * 10 milli
méter (mm) 

méter (m) = 100 cm 
kilométer (km) = 1000 m 
mérföld = 7500 m 
tengeri mérföld (csomó) = 

1852 m 
földrajzi mérföld = 7420 m 
angol mérföld = 1609 m 
angol yard = 914 m 
angol láb = 305 mm 
hüvelyk (coll) = 25,4 mm 
lláb(12hüvelyk)==31,6cm 
öl (6 láb) = 189,6 cm 

HÍRES ÉVSZÁMOK 

1440. Gutenberg feltalálja a 
könyvnyomtatást. 

1492. Columbus felfedezi 
Amerikát. 

1582. XIII. Gergely pápa be
vezeti a mai naptárt. 

1596. Galilei megállapítja az 
esés törvényeit. 

1697. Richárd elkészíti az 
első zsebórát. 

1752. Franklin feltalálja a 
villámhárítót. 

1782. Montgolfier léggömb
bel felszáll. 

1807. Fulton gőzhajója 
megkezdi a személy
forgalmat. 

1825. Megnyílik az első vas
útvonal. 

1877. Edison feltalálja a fo
nográfot. 

1895. Zeppelin bejelenti 
léghajó-szabadalmát. 

1897. Marconi 7 kilométer 
távolságra drót nélkül 
táviratoz. 

1909. Blériot átrepüli a La 
Manche-csatornát. 

1925. Megkezdődik a ma
gyar rádióközvetítés. 

1927. Lindbergh átrepüli az 
Atlanti-óceánt. 
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MEDDIG ÉLNEK AZ 
ÁLLATOK? 

Évek 

Pók 1 
Bogarak 1-4 
Madarak 3-30 
Méh 5 
Mókus 7 
Nyúl 7-8 
Bárány 10 
Háziszárnyas . . . 10 
Kukacok 10 
Róka 15 
Aranyhal . . . . . 15 
Fácán 15 
Pacsirta . . . . . . 15 
Kecske . . . . . . . . 15 
Tyúk 15-20 
Majom 16-18 
Macska 18 
Tehén 20 
Disznó 20 
Galamb 20 
Farkas 20 
Kutya 12-30 
Kanári 24 
Tigris és leopárd . 25 
Ló 25-30 
Szamár 25-50 
Veréb 40 
Teve 50-60 
Oroszlán 60 
Gólya 70 
Varjú 100 
Sas Í00 
Papagáj 100 
Holló 100 
Hattyú . . . . . . . 100 
Elefánt 150-200 
Krokodil 300 
Teknősbéka . . . . 350 
Cet 500 

RAJZISKOLA 

LEGNAGYOBB 
SZIGETEK 

Grönland 
Új-Guinea 
Borneo 
Madagaszkár 
Baffin-sziget 
Szumatra 

2170100 km2 

768000 km2 

735000 km2 

585000 km2 

467000 km2 

410000 km2 

Négyzetből - ökörfej 

Kunyhóból - hóember 

Körből - zsoké 

Körből - Bonzo-kutya 
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MORSE ABC RAJZISKOLA 

Névnapok 

Ábel, jan. 2. 
Ábrahám, aug. 16. 
Adalbert, szept. 27. 
Ádám, szept. 9., dec. 24. 
Adél, jan. 29. 
Adorján, márc. 5. 
Ágnes, jan. 21. 
Ágoston, máj. 28., aug. 28. 
Ágota, jan. 11., febr. 5. 
Ákos, febr. 27. 
Aladár, febr. 20., márc. 11. 
Alajos, jún. 21. 
Albertina, ápr. 29. 
Albin, márc. 1., dec. 16. 
Alfonz, aug. 2.,okt.30. 
Alfréd, febr. 23. 
Álmos, febr. 20. 
Ambrus, dec. 7. 
Amália, júl. 10., okt. 7. 
y4/iűsztáz, aug. 17. 
Anasztázia, ápr. 15. Húsvéti tojásból - nyuszika 
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RAJZISKOLA 

Kaktuszból - bácsi 

Négyszögből - paprikajancsi 

Négyszögből - bohóc 

Tojástartóból - kislány 

S betűből - gyík 
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Háromszögből - tányérajkú néger 
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Idő- és távolságmérés segédeszközök nélkül 
1. 

Egy meleg nyári vasárnapon nagy gye
rektársaság rándult ki az erdőbe. Egyszerre 
csak a távoli hegyek fölött felhők borították 
az eget és alig fordultak vissza, hogy haza
menjenek, egy nagyot villámlott, majd egy 
idő múlva mennydörgést is hallottak. 

Magduska, egy félénk kislány, sírni kez
dett. Megijedt, hogy ott.éri őket az erdőben 
a vihar. Gyuri, a legnagyobb és legokosabb 
fiú a társaságban megvigasztalta: 

»Ne félj, Magduska^ a vihar még nagyon 
messze van.« 

»Honnan tudod?« 
»Kiszámítottam abból az időből, ami a 

villámlás és a mennydörgés közt eltelt. A 
fény ugyanis olyan gyorsa'n halad (300000 
km-t tesz meg másodpercenként), hogy ve
hetjük úgy, mintha idő sem kellene a hala
dásához. A hang viszont egy másodperc 
alatt csak kb. 330 métert tesz meg. Azt tud
juk, hogy a valóságban a villámlás és a 

mennydörgés egyszerre történik, tehát ab
ból, hogy mennyi idő telik el a villám meglá
tásától addig, amíg a mennydörgést meg
halljuk, kiszámíthatjuk, mennyire van tő
lünk a vihar. Az előbbi villám után 46 má
sodperc múlva hallottuk a mennydörgést, a 
másodpercek számát megszoroztam a hang 
sebességével és ebből kiszámítottam, hogy 
kb. 15 kilométert (pontosan 15180 métert) 
tett meg a mennydörgés hangja, míg fü
lünkhöz ért, vagyis a vihar kb. 15 kilométer
nyire van innen. Tehát, amíg ideér, mi ké
nyelmesen hazamehetünk. Azt is meg lehet 
így állapítani, hogy közeledik-e a vihar és 
milyen sebességgel. Ha ugyanis a legköze
lebbi villámlás és mennydörgés közt sokkal 
kevesebb idő fog eltelni, mint 46 másod
per akkor jó lesz szaladni, mert a vihar 
erősen közeledik, de ha esetleg csak 50 
vagy még több másodperc múlva követi a 
mennydörgés a villámot, akkor akár nyu
godtan itt is maradhatunk, mert a vihar tá
volodik. « 
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A villámlás és mennydörgés közti időt fi
gyelhetjük másodpercmutatós órán, de 
sokkal egyszerűbb és majdnem teljesen 
pontos eljárás az is, hogy nyugodtan, 
egyenletesen számolunk tizenegytől fölfelé 
(azért 11-től, mert ezek a számok: egy, 
kettő stb. nagyon rövidek és így a kelleténél 
gyorsabban számolnánk). Ha se túl lassan, 
se túl gyorsan nem számolunk, egy-egy 
szám kiejtése 1 másodpercig tart. Ezt az el
járást jó begyakorolni, ha hozzájutunk egy 
másodpercmutatós órához, mert alkalom
adtán jó hasznát vehetjük a tudományunk
nak. 

2. 

Legközelebb az országúton sétált együtt 
a társaság, mikor az út felett lévő vasúti hí
don gyorsvonat robogott át. A híd messze 
volt tőlük, de azért jól hallhatták a vonat za
ját. 

Egy kisebb fiú, Palika, csillogó szemek
kel, büszkén mondta: 

»Jól megjegyeztem ám, amire a múltkor 
az erdőben tanítottál minket, és most kipró
báltam. Mikor a vonat ráment a hídra, szá
molni kezdtem tizenegytől felfelé, és addig 
számoltam, amíg meghallottam a zakato
lást. Tizennégyig jutottam el, tehát 4 má
sodperc telt el közben. Eszerint a hídnak in
nen 1320 méterre (4 x 330) kell lennie.« 

Gyurka bólintott. 
»Ha jól számoltál, így is van - mondta -

és mindjárt ellenőrizhetjük is. Innen a hídig 
egyenesen vezet az út, tehát leléphetjük a 
távolságot. A felnőttek 75 centiméteres lé
pésekkel járnak, az én lépésem (egyszer le
mértem) kb. 60 cm. Tehát 2200 lépést kell a 
hídig tennem, ha az valóban 1320 méterre 
van innen.« 

A próba sikerült, alig néhány méter kü
lönbség volt Palika számítása és a valóságos 
távolság között, ami ilyen nagy távolságnál 
nem lényeges. 

3. 

Séta közben egy folyóparthoz ért a társa
ság és nyomban megindult a vita, milyen 
széles lehet a folyó. Gyurka megszólalt: 

»Megtanítlak benneteket, hogyan lehet 
egy folyó, vagy bármely más el nem érhető 
pont távolságát megállapítani minden kü
lönösebb segédeszköz nélkül. Csak egy 
ilyen sapka kell hozzá, mint az enyém, ami
nek ellenzője van, vagy egy kalap, aminek 
a karimája helyettesíti az ellenzőt.« (Az el
lenzős sapkát sokan »sildes« sapka néven is
merik.) 

Gyurka a folyópartra állt, szemben a 
túlsó parttal és fejét kissé meghajtotta, úgy

hogy a sapka ellenzőjének szélét és a túlsó 
partot éppen egyvonalban látta, Majd óva
tosan, merev testtel és nyakkal jobbra for
dult, addig, amíg úgy látta, hogy az ellenző 
széle elérte az innenső partot. Ezt a pontot 
megjegyezte magának és azután lelépte a 
távolságot, mely e pont és azon hely közt 
volt, ahol állott: - Ez a távolság egyenlő a 
folyó szélességével. 

Negyvenötöt lépett, tehát nyugodtan ki
jelenthette, hogy a folyó kb. 27 méter széles 
(45 • 60 = 2700 cm = 27 m). 

SZAPPANBUBORÉK 
(Tanács) 

A buborékkal való játszásra, azt hiszem, 
nem kell senkit tanítani, mindenki fújt már 
a végén bevágott és felhajtogatott szalma
szálon át szappanbuborékot. 

Csak egy tanácsot akarok adni. Éspedig: 
egy liter vízbe körülbelül 2,5 deka szappa
non kívül 2 deka cukrot istegyetek. így sok
kal szebb és erősebb lesz a buborék. 

Azt hiszem, nem kell bővebb magyarázat 
ahhoz, hogyan tud két fiú egy harmadikat 
kényelmesen vinni. Úgy fogja meg egymás 
kezét két fiú, ahogy a fenti rajzon látható, s 
aztán a harmadik barátotok csak ráül a ki
tűnő székre. 
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Hiba van a kréta körül, vagy: Jani levele 
Ketves Szergesztő bátsy! Örömei tudat-

tom hoty mekfelytetem a 7-ten mindenn 
rejtvént és a melékeltt papiroschon küldöm 
be. Remélllem nints bene sémi hiba. Nemm 
sekitet senki sem. Sőtt arra is vityáztam 
hogy poccákot se ejcsek mert tölttő tolal irr-
tam a levelett és én márr 2-sodik elemmista 
vagyok és jó tannuló voltam már asz elshő 
oztájba is. Kaptam ajánték könyveit is. az 
eztendő vekén. Nagyonn szép mesék vóttak 
bene. Az idén eljötem ide a balatonhosz 
nyaralni és minten nap fürdünk és már 
szépp barna vagyok a sok strantolásstul. 
Kapptam egj mesés könyvett, mej így kesz-
dődik: 

Eccer voltt hol nemm voltK volt egszer 
eggy nagyonn hirres királ. Ének a király-
nakk ollan naggy birrodalma volt, hogy a 
nap 3-mszor kelltfel bennne. Sok 1000-r ka-
tonája, sok-sok ágyúja, reppülőgéppe és ha-

dihalyója is volt neki. A hiress királ mék sem 
volt boltok. Tuggyátok-e hogy mi hiánzot a 
boldokságához? Egysszerűen az, hogy nem 
volt nekki fia. Lánya volt 13-rom. Egyikk 
szeb volt mint a mássik, de fia egy se volt. 
Pedik a fijára szerété volna hatyni az órszág-
lyát. 

Azongivül Pétter barátomtól Levelet 
kaptamm, amelik tele van sujtóhibákkal. 
Tességit a levél: 

Kedves Janikám! 
Márr épen Levelet akartam Neked írnni, 

amigor bejöttek a puztáról kotsival és kivi
tek benünket a cséppelést nézni az ervin bá
csihoz. Az ervin bátsi az a magasszakállas 
nagybácsim, akkinek a fényképje otand lók 
az utzai szobábban. És hád így elmaratt a le
vél írás. Pedik ászt akartam Neked mekírni, 
hogy úly rádijót vetünk amelyik retentő ér
dekes csak asz a baj, hogy minddég itthon 
volt étik valiaki, s nem vót alkalmunk szét-

szenni áztat. Mosd másd nemis 
irok, merd jönek a kláriék és 
bisztosan hindázni akarnak és 
én elakarom rontani a hintát 
mer már nem szeretem a klárit. 

És írjál hosszú levelet csókol 

Péter! 

Ugye sokk hiba van bene? 

És egyútal 2 képet is rajzol
tam itend oldalt és kezzit csó
kolja: 

JANI. 

(KERESSÉTEK MEG A HIBÁKAT!) 
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Számtan 
Mondd Palkó barátom, szereted te a számtanórát? A számokat? Igen? Nem? 
Mindkét esetben olvasd el és tanulmányozd át a következő oldalakat és azután vagy 

még jobban fogod szeretni, vagy pedig egyszerre meg fogod kedvelni a számtant. 

A 9-es szám 

Hogyan lehet előre tudni egyes 
számtani feladatok eredményét? 

A kilences számnak egész különös saját
sága van. Ha bármelyik más.számmal kap
csolatban valamilyen műveletet végzünk 
vele, az erdményre mindig rányomja bélye
gét. Azt mindenki megtanulta az iskolában, 
hogy az a szám, amelyikben a számjegyek 
összege 9 vagy 9-nek a többszöröse: mindig 
osztható 9-cel. Ebből az egyszerű tényből 
következik az a sok számtani fej torna, ami
ről az ember eleinte azt hiszi, hogy holmi 
boszorkánykodás, vagy legalábbis rendkí
vüli matematikai képesség kell a megfejté
séhez. 

írass fel egy háromjegyű számot, fordít
tasd meg és vonasd ki a nagyobból a kiseb
be, anélkül hogy te odanéznél 

973 vagy 821 vagy 705 
-379 -128 -507 

Kérdezd meg a kivonás eredményének csak 
az utolsó számát és egy pillanat alatt rává
god a titokban lefolyt számolási műveletnek 
teljes végeredményét. 

Hol itt a boszorkányság? 

Nézd meg jól a három kivonásnak a vég
eredményét. Nem tűnik fel valami? De
hogynem! Láthatod, hogy a középső szám 
mind a három esetben 9. Elárulhatom, hogy 
minden számnál ugyanígy áll a dolog. Ezen
kívül pedig a 9-től jobbra és balra álló szá
mok összege is 9-cel egyenlő. A három 
számjegy összege tehát kivétel nélkül min
den esetben 18 lesz. Tehát, ha csak a leg
utolsó számot mondják meg, akkor is azon
nal tudni fogod, hogy a második szám 9, az 
első pedig 9-ből levonva az utolsó szám. 

Ha utolsó számként az 5-öt nevezik meg, 
akkor a szám 495 lesz, ha az utolsó szám
jegy: 1, akkor 891, ha az utolsó szám 2, ak
kor 792. 

Tessék csak kipróbálni! 
Ezeknek a tényeknek az alapján egy iga

zán nagyszerű bűvészmutatványt tudunk 
végezni. Előre megmondjuk, vagy leírjuk, 
hogy mi fog kijönni. írass le egy olyan há
romjegyű számot, amelynek utolsó jegye 
kisebb a legelsőnél. Fordíttasd még ezt a 
számot és vonasd ki az eredetiből, úgy, mint 
az előző játéknál. (Természetesen te köz
ben hátat foradítasz.) Pl. 

853 
-358 
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A kapott számot ugyancsak fordíttasd 
meg és add hozzá a kivonás eredményéhez: 

495 
+ 594 

1089 

Minden ilyen műveletnél mindig az }089-
es szám fog kijönni. így az ember előre meg 
tudja mondani az eredményt, még mielőtt 
tudná, hogy milyen számokkal fogják vé
gezni ezt a műveletet. Hogy fel ne tűnjön 
azonban a dolog a megfejtőnek, illetve an-
nak, akinek ezt a feladatot adjuk, a leghe
lyesebb, ha a második alkalommal az ered
ményt megszoroztatjuk valamilyen szám
mal, nehogy mindig 1089 jöjjön ki. Pl.: 

Először: 

1089 - 3 « 3267 

Természetesen 1089-et el is lehet osztani, 
mindenesetre azonban ajánlatos ezt a mű
veletet előbb titokban elvégezni, hogy gon
dolkodás nélkül rá tudjuk vágni az ered
ményt, még mielőtt az »áldozat« elkezdené 
a számolást. A legjobb, ha a játék megkez
dése előtt felírjuk az eredményt egy papírra 
és odaadjuk egy semleges harmadiknak. 

TÖBBJEGYŰ SZÁM 

írass le két 4 vagy többjegyű számot egy
más alá. PL: 

83276 
31054 

Ehhez a két számhoz még több számot 
hozzá fogunk adni, de már jóelőre megtud
juk mondani az eredményt: 283274. Most a 
két szám alá odaírunk egy harmadikat: 

68945 

és megkérünk valakit a társaságból, hogy ő 
is írjon fel egy számot: 

19911 

ehhez még gyorsan odaírjuk a következő 
számot: 

80088 

most pedig összeadatjuk az egész számsoro
zatot: 

83276 
31054 
68945 
19911 
80088 

283274 

Tehát az előre megmondott számmal 
azonos az eredmény. Az eredményt úgy 
kapjuk meg, hogy a legelső szám elé egy 2-
est írunk és az utolsó számból 2-t levonunk. 

Hogy milyen számokat adunk össze, 
hogy hogyan keressük ki ezeket a számo
kat, ezt már rátok bízom. Ha 5 helyett 7 szá-
motadatunk össze, akkor az eredményt úgy 
kapjuk meg, hogy ha az első elé először egy 
3-ast írunk, azután ugyancsak 3-t vonunk le 
az utolsó tagból. 

A társaságból valaki felírja: 
és: 

En felírom : 
Újból az előbbi partner . : 
Én következem : 
Az előbbi . : 
Végül én : 

Összesen: 

76578 
23456 
76543 
19087 
80912 
39990 
60009 

376575 

Remélem észrevettétek a trükköt! Min
den szám alá nektek olyan számokat kell 
írni (vastag betűsek), amelyek a fölötte le
vőket 9-re egészítik ki. pl.: 

31054 alá 
68945-t kell írni 

99999 

Megértettétek az egész bűvészkedést? 
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Erre azt monajuk: az erdmény 4. 
A maradék ugyanis mindig annak a szám

nak a fele, amit mi adunk hozzá. Ha ezt sok
szor akarjuk valakivel megismételtetni, ak
kor mikor már tudjuk az eredményszámot, 
mint pl. itt a négyet, akkor adassunk hozzá 
még egy számot, vagy kettőt, tehát pl. a 
négyhez még tizenhetet, és akkor mondjuk 
azt, hogy eredményképpen 21:et kapott. 

De akkor sem jön rá könnyen az illető, ha 
minden alkalommal más-más (páros!) szá
mot adunk hozzá s a végeredmény annak a 
fele lesz (16: 2 - 8 , 2 4 : 2 = 12). 

STIMMEL! 

Mikor már egy-két kitalálással meggyőz
tük áldozatunkat csodálatos képességeink
ről, újra azzal fordulunk hozzá: gondolj egy 
számot! Ezt megszóroztatjuk kettővel, de 

ha az áldozat nem erősebb, mint mi, akkor 
akár 10 percig is végeztethetjük vele a leg
különbözőbb műveleteket, majd megkér
dezzük az eredményt. 

Az áldozat bemond egy számot, mire mi 
helyeslően bólintunk és azt mondjuk: 

- Stimmel! 
(Utána ajánlatos elszaladni jó messzire.) 

MÉG EGY BEUGRATÓ 

Ezt csak fiúval lehet megcsinálni. Azt 
mondjuk, hogy ki fogjuk számítani, hogyan 
fogják hívni a feleségét. 

Pl. Kiss Gyurit akarjuk beugratni. 
Különféle számtani műveleteket végezte

tünk vele hosszú ideig, majd tudós arccal 
szemlélve az eredményt, bemondjuk, hogy 
feleségét Kiss Györgyné-nek fogják hívni. 

(Ezután sem árt, ha elszaladunk!) 
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Melléklet és megfejtések 
Gratzer József: 

SICC c. könyvéhez 

Sokszor előfordul, hogy akár a magatok 
mulatságára, akár mások szórakoztatására 
színielőadást szeretnétek rendezni. 

Ilyenkor persze felmerül a kérdés: »Mit 
adjunk elő?« 

Válaszunk a következő: 
A legtöbb ilyen előadásra alkalmasak 

azok a mesék, amelyeket minden szereplő 
jól ismer. Ehhez csak egy ügyesebb gyerek 
kell, aki párbeszédes formára írja át a me
sét. Például a Piroska és a farkast három je
lenetben lehet megjátszani. Az elsőben a 
mama elküldi Piroskát. A másodikban Pi
roska és a farkas találkoznak ez erdőben. A 
harmadik jelenet magában foglalja mind
azt, ami a kunyhóban történik. Persze, amit 
nem tudtok megjátszani a színpadon, mint 
például azt, amikor a farkas megeszi a nagy
mamát és Piroskát, az a »színfalak mögött« 
történik. Vagyis menekülés, illetve kerge-
tés közben mindhárman kiszaladnak és csak 
a farkas jön vissza, a hasát simogatva és 
mondva: »Hm, de jó ebédem volt, megettem 
mind a kettőt!« 

Ezt csak példának hoztam fel, de sokkal 
okosabbnak tartom, há azokat a meséket, 
melyekben gyilkosságok, szellemek vagy 
egyéb ijesztő dolgok fordulnak elő, kihagy
játok a játékból. 

Xki volt már gyermekszínházban, az tud
ja, hogy újabban törpék, boszorkányok, 
tündérek és más kitalált alakok helyett in
kább olyan dolgokat játszanak, amik való
ban megtörténhetnek. Annyi minden vi
dám és szomorú, érdekes és tanulságos do
log fordulhat elő az életben! Próbáljátok in
kább azokat színpadra vinni. 

Ha láttatok már igazi, hosszú színdarabot 
sok szereplővel és jól megjegyeztétek a me 
séjét, azt is felhasználhatjátok. Ha kevesen 
vagytok, a nem fontos szerepeket kihagyjá
tok. Kimaradhatnak a mellékes jelenetek 
is. A főbbeket játsszátek csak el, és ami 
közben történt, azt valamelyik szereplő né
hány mondatban »elmeséli« - Úgy, mint 
előbb a farkasról írtam. 

A díszleteket és jelmezeket egyszerűen 
meg lehet oldani. Erdőnek elég például egy 
pár cserepes növény, vagy egy darab zöld 
posztó, esetleg zöld papír a földön. Ügye
sebb gyerekek nagy ív papírra festhetnek is 
díszleteket. Aki állatot játszik, az papír
álarcot készíthet magának, vagy sapkára 
varrott kis fülekkel jelzi, hogy ő mit ábrá
zol. 

Nagyon ajánlom nektek előadásra a kü
lönböző beugratókat (azokat már párbeszé
des formában is írtuk le), az Ezermestert, a 
Száz kérdést és - ha van egy pár egyforma 
bototok vagy pálcátok - a gyufatrükkök egy 
részét is. Ha gyufa helyett a botokat hasz
náljátok, könnyért állíthatjátok azokat úgy, 
hogy a nézőközönség jól lássa, mit csinál
tok. 

A beugratókat és ezermester-dolgokat ne 
gyorsan egymás után játsszatok, mert úgy 
nem elég hatásosak. Adjatok mindegyik
nek egy-egy keretet, azaz vegyétek körül 
egy kis mesével. Mint látjátok, a száz kér
dés közül egyből (a gyertyák) a Fejtorna 
című darabban egész kis jelenet lett. Példá
nak következzék itt két kis színdarab, ezek
nek a mintájára a SICC ötleteinek felhasz
nálásával magatok is tudtok majd újakat 
írni. 
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Fejtorna 
Előadták a Rádióban 1933-ban 

(Történik egy szobában) 
Szereplők: Konferáló, Bálint, Feri, Zoltán, Klári, Pali. 

KONFERÁLÓ: Hölgyeim és Uraim! A 
szereplők egymást fogják ugratni ügyes kis 
elmesportokkal. Tessék figyelni. Súgni nem 
szabad! 

BÁLINT: Mondd, Feri, meg tudnád-e 
mondani, hogy hány lágy tojást tud megenni 
egy óriás éhgyomorra? 

FERI: Mit tudom én. Sokat! 
BÁLINT: Egyet. 
FERI: Hogyan? Miért? 
BÁLINT: Mert a másodikat már nem éh

gyomorra eszi. 
ZOLTÁN: Én is akarok kérdezni vala

mit. Szoktál-e cigarettavégeket gyűjteni? 
FERI: Igen. 
ZOLTÁN: Hány cigarettavégől tudsz 

egy cigarettát sodorni? 
FERI: Hétből. Hát te? 
ZOLTÁN: Én is. De meg tudnád-e mon

dani, hogy hány cigarettát tudtam elszívni 
szerdán, amikor negyvenkilenc cigarettavé
get szedtem össze? 

FERI: Hetet. 
ZOLTÁN: Tévedsz. Gondolkozz csak! 
FERI: Hetet. 
ZOLTÁN: Nyolcat. 
FERI: Miért? 
ZOLTÁN: Hetet tudtam sodorni a negy

venkilencből, mert hétszer hét az negyven
kilenc, ezt a hetet elszívtam és mindegyik
ből maradt egy-egy cigarettavég, ebből a 
hétből sodortam egy nyolcadikat. 

FERI: Jaj de jó! De most én is akarok 
kérdezni egyet. Ezt fejtsd meg. Két arab ül 
a sivatagban. Mellettük tevék. Hirtelen 
megjelenik előttük egy szellem és azt mond
ja: »Innen öt percnyire az oázisban kincs 
van elrejtve. Kettőtök közül azé a kincs, 
akinek a tevéje másodiknak ér az oázis
hoz^ 

ZOLTÁN: Másodiknak? 
FERI: Igen. Amint a két arab ezt meg

hallja, felpattannak a tevékre és vágtatnak 
az oázis felé. Aki először ért be, azé lett a 
kincs. Hogy lehet ez, holott a szellem felté
telei szerint jártak el. 

ZOLTÁN: Az elsőé lett a kincs? 
FERI: Igen. 
ZOLTÁN: És nem volt senki más a kö

zelben? 
FERI: Nem. 

ZOLTÁN: Nem tudom. Áruld el. 
FERI: A szellem azt mondta, hogy azé a 

kincs, akinek a tevéje a másodiknak érkezik 
be. Tehát mindkét arab a másik tevéjére 
ült. 

KLÁRI: Az eddigiek közül ez volt a leg
jobb. 

BÁLINT: Miért? 
KLÁRI: Mert van benne szellem. De 

most én kérdezek. Ezt fejtsd meg, Feri! Ha 
hat égő gyertyából négyet eloltasz, mennyi 
marad? 

FERI: Hatból négyet? Kétszer nyo^c az 
tizenhat, meg négy az húsz. Kettő marad. 

KLÁRI: Könnyű volt kitalálni. Ezt már 
ismerted. 

FERI: Nem. 
KLÁRI: Azért, mert rosszul mondtad! A 

kettő tövig ég s a négy eloltott marad meg. 
FERI: Hogy ezt nem tudtam! 
PALI: Hát azt tudod-e, hogy a török szul

tán miért viselt piros-fekete nadrágtartót? 
FERI: Na mért? Na mért? 
PALI: Hogy le ne essék a nadrágja. 
FERI: Most én kérdezek egy nehezet, de 

nagyon nehéz, nagyon komplikált. Vi
gyázni tessék. Figyelem. Ha egy tégla súlya 
egy kilogramm és egy fél tégla, milyen ne
héz két tégla? 

ZOLTÁN: Hogyan? Nem értem. Ismé
teld csak el. 

FERI: Ha egy . . .jaj elfelejtettem! De 
tudok egy másikat, figyelj ide, Klári. Ha ezt 
eltalálod, többé nem kérdezek. Egy néger 
ül a tóparton. Érted Klári? Egy fekete né
ger. 

KLÁRI: Értem. 
FERI: Egyszerre valaki vállára teszi a ke

zét és így szól: »Te a fiam vagy és én nem 
vagyok az apád«. Ki volt az illető? 

FERI: Honnan tudtátok? 
KLÁRI: Tegnap hallottuk. 

(Függöny.) 
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Többet ésszel, mint erővel 

Vidám történet egy felvonásban 

Szereplők: Pista, Feri, Pali, Lili, Alizka, Erdőkerülő. 
Színhely: Egy kis tisztás az erdő közepén. 

I. JELENET 

Pista: Na, végre megérkeztünk. Itt va
gyunk az erdőben a tisztásnál. 

Alizka: Hol van itt az erdő? 
Pista: Itt van körös-körül... 
Alizka: Azok csak fák, az nem erdő. 
Pista: Várjál, majd lepakolunk, azután 

megmutatom neked az erdőt. 
(Kezdenek lepakolni. Nagy terítőt raknak 

le, hátizsákokat.) 
Pali: Mikor fogunk enni? 
Alizka: Te mindig csak a gyomrodra gon

dolsz, amikor kiránduláson vagy. 
Pali: Én a kirándulásra a gyomromat is 

elhoztam, te talán otthon hagytad? 
Alizka: Nem, sajnos, én az uszonnámat 

hagytam otthon. 
Pista: Ki jön velem majd ibolyát szedni? 
Lili: Én nem. 
Pali: Én sem. 
Pista: Hát akkor minek jöttetek ki az er

dőbe? 
Lili: Ha ibolyát akarok, veszek az utcán 

tíz fillérért. 

II. JELENET 

Feri (nagy hátizsákkal, egy bottal s teljés 
felszereléssel jön, alig liheg): Jaj, de fáradt 
vagyok, ti meg úgy siettetek, hogy alig ér
tem a nyomotokba... 

Pista: Jössz velem ibolyát szedni? 
Feri: Nem. Én olyan fáradt vagyok, hogy 

mindjárt lefekszem aludni. 
Pista: Azt otthon is megcsinálhatod. 
Alizka: Pista, mutasd már meg az er

dőt... 
Pista: Gyere velem akkor ibolyát szedni. 
Alizka: Szedjünk itt ibolyát... 
Pista: Itt nincs, csak az erdőben van. 
Pali: Hozd ide Pista Alizkának az erdőt. 
Alizka: Hát tündérek és manók vannak-e 

ebben az erdőben? 
Lili: Hogyne, a te kedvedért a tündérki

rály egész házanépével szintén idejött ki
rándulni. 

Pista: Tündérek csak a meseországban 
vannak, ebben az erdőben őzek vannak. 

Alizka: Hívd ide őket. 
Pista: Nem kiskutyák azok, hogy csak fü

tyülni kell nekik. Gyere velem, megkeres
sük őket. 

Lili: Megyek én is. 
Feri: Az őzekre én is kíváncsi vagyok... 
Pali: Én maradok... 
Alizka: Hogyne, azután megeszed, míg 

odavagyunk, az összes elemózsiát... 
Pali: A tiédet nem, mert te otthon felej

tetted. 
Alizka: Akkor én is itt maradok. 
Pali: Akkor pedig én megyek a többiek

kel. 
Alizka: Jó mulatást!* 
Pista: Na, gyerünk. Vigyázz Alizka min

denre. (Elmennek. Alizka ledül a térítőre és 
elalszik.) 

III. JELENET 

Erdőkerülő (jön): Hát ez miféle szabály
talanság? Tilos területen idegenek járnak. 
(Odamegy Alizkához, aki felriad.) 

Alizka: Jaj, bizonyosan a tündérkirály a 
bácsi? 

Erdőkerülő: Nem én. Itt az erdőben kis
király vagyok, de nekem is parancsol az ura
ság, akié az erdő. 

Alizka: Akkor talán varázsló? 
Erdőkerülő: Jó, hogy nem vasorrú ba

nyának néz engem a kisasszonyka, vagy 
hétfejű sárkánynak. Még csak elvarázsolt 
királyfi sem vagyok... 

Alizka: Hát akkor mit keres errefelé a bá
csi? 

Erdőkerülő: Én az ilyen kislányokat ke
resem, akik letapossák a gyepet, kergetik a 
madarakat és szemetelnek, rendetlenked
nek... hát a kisasszonykáék mit keresnek 
itt? 

Alizka: Én az erdőt. 
Erdőkerülő: Nem kell azt keresni, el sem 

veszett. A többiek hol vannak? 
Alizka: Őzeket keresnek. 
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Erdőkerülő: Ebben az erdőben nem sza
bad járkálni. 

Alizka: Miért nem szabad? 
Erdőkerülő: Mert ez vadászterület és 

megtörténhet, hogy odatévednek, ahol lö
völdöznek a vadakra. 

Alizka: HéXezb*). 
Erdőkerülő: Mégpedig nagy, mert én 

most elviszem a cók-mókot a zálogba és 
csak akkor adom vissza, ha megfizetik a bír
ságot. ' 

Aliz ka (hangosan sir): Ne vigye el a bá
csi! Jaj, jaj! Legalább az uszonnát hagyja 
itt...jaj,jaj... 

Erdőkerülő: Mi van uzsonnára? 
Alizka: Én az enyémet otthon hagytam, 

de a többiek szalámit hoztak meg körözött 
liptóit. 

Erdőkerülő: Az finom, azt szeretem... 
Alizka: Én is... és mi lesz most, ha elviszi 

a bácsi... jaj... jaj... 
Erdőkerülő: Ha elviszem, meg is eszem. 

IV. JELENET 

(Pista és a többiek szaladva jönnek.) 
Pista: Mi történt itt? Miért sírsz Alizka? 
Alizka: Mert ez a bácsi szereti a körözött 

liptóit... 
Pali: Azért sírsz? 
Alizka: Igen, a mienket akarja megen

ni... 
Lili: Abból pedig nem eszik... 
Pista: Igaz ez, erdész bácsi? 
Erdőkerülő: Még a szalámit is meg

eszem... 
Feri: Akkor én mit eszem? 
Erdőkerülő: Ott a réten van sóska, azt 

szedhetnek. 
Feri: A szalámit jobban szeretem... 
Erdőkerülő: Én is... Na, nem ijesztgetek 

tovább senkit, nem eszem meg sem a körö
zöttet, sem a szalámit, mert az nekem tilos, 
hanem beviszem az egész társaságot a dutyi
ba... 

Pista: Ettől még én is megijedek... 
Alizka: Akkor inkább a szalámit egye 

meg a bácsi... 
Pali: Te könnyen beszélsz, te otthon 

hagytad az uszonnádat... 
Pista: Hát ez baj... hogyan lehetne itt se

gíteni? 
Erdőkerülő: Hát, hogy lássa a fiatalúr, 

hogy én nem vagyok rossz ember, elenge
dem a társaságot, ha három kérdésemre vá
laszolni tudnak... 

Pista: Rendben van. Kérdezzen erdész 
bácsi. 

Erdőkerülő: Hát mondják meg, hogy 
meddig fut a nyúl az erdőbe? 

Lili: Amíg ki nem fárad... 
Feri: Nem, ezt én tudom. A nyúl az er

dőbe az erdő közepéig fut, mert aztán már 
kifelé fut az erdőből... 

Erdőkerülő: Helyes, az ifiúr eltalálta... 
Pista: Mi a második kérdés? 
Erdőkerülő: Hát tudják-e, hogy mi az, 

ami akkor is megy, amikor áll? 
Alizka: Az óra. Az akkor is jár, amikor 

megállt, ha a gazdája viszi. 
Erdőkerülő: Nem az, mert akkor nem az 

óra megy, hanem a gazdája... 
Lili: A ringlispíl. Az egy helyben áll és 

mégis megy... 
Erdőkerülő: Az sem, mert az körben fo

rog... 
Fen: A nap, meg a hold, meg a csilla

gok... 
Erdőkerülő: Azok sem, mert azok is mo

zognak ... 
Pali: A meggy, ami a fán terem... 
Erdőkerülő: Az bizony, az mindig megy, 

pedig a fán van... igaz, hogy két gé betűvel 
írják. 

Pista: Hát ez már nehezebb kérdés volt, 
de szerencsésen kitaláltuk... 

Alizka: Mi lesz a harmadik kérdés? 
Erdőkerülő: Mondják ki öt egymásután 

következő hétköznap nevét úgy, hogy 
egyikben se legyen r betű. 

Feri: Hétfő, kedd, szer...da... 
Pista: Nem jó, szerdában van r betű... 
Lili: Péntek, szombat, vasár...nap. 
Erdőkerülő: Ez sem, jó. Vasárnap nem is 

hétköznap és r-betű is van benne. 
Pali: Azt hiszem, én kitaláltam. 
Többiek: Halljuk... halljuk. 
Pali: Nagypéntek, nagyszombat, húsvét, 

húsvét hétfő, kedd... 
Erdőkerülő: Jó volna, de... 
Pista: De? 
Erdőkerülő: De majdnem mind ünnep

nap, s nem hétköznap. 
Pista: Hát akkor én megmondom. 
Erdőkerülő: Rajta! 
Pista: Tegnapelőtt, tegnap, ma, holnap, 

holnapután... 
Erdőkerülő: Ez már igen... 
Többiek: Éljen... éljen Pista... 
Pista: Akkor elmehetünk? Nem me

gyünk a dutyiba? 
Erdőkerülő: Mi az, hogy elmehetnek? Itt 

maradhatnak és játszhatnak... 
Pali: De előbb uzsonnázunk! 
Alizka: Szalámit és körözött liptóit... 

(Kezdenek kipakolni.) 
Pista: Az erdész bácsit is megkínáljuk. 

(Függöny.) 
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Festőiskola 

A számokat (1-től kezdve) sorrendben kössétek össze vastag egyenes vonalakkal. 
Ezután mindkét rajzot fessétek ki különböző színűre. 
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Festőiskola 

A számokat (l-től kezdve) sorrendben kössétek össze vastag egyenes vonalakkal 
Ezután mindkét rajzot fessétek ki különböző színűre. < 
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Megfejtések 

OPTIKA (27-32. oldal) 

27. oldal: 
Vadevezősök: A vízszintes a hosszabb. 

28. oldal: 
Palkó búbánata: A három barát sátra nem 

egyenlő (az alsó oldal hosszabb), viszont 
Palkó sátra tényleg az, tehát valamivel ma
gasabb az övékénél. Melyik nagyobb: A 
rajzon a férfi és a fiú egyforma magas; az 
életben persze a férfi magasabb. 

29. oldal: 
Egyenesek: AB egyenes ugyanolyan 

hosszú mint DC. Papagáj: Kócos pápasze
mes öregúr. 

30. oldal: 
Négy egyenes: A négy egyenes pontosan 

párhuzamos egymással. Páros vagy párat
lan: Hol 6, hol 7 kockát látunk. 

31. oldal: 
Chaplin: A 8-iknak »fehér« az inge. 

32. oldal: 
Körrészek: Egyforma hosszúak. Melyik a 

folytatás?: A pontozott. Két középső egye
nes: Párhuzamosak. Vonalzók: Egyforma 
hosszúak. Kalapok: A felső kalap alsó széle 
a hosszabb. Hat léc: Egyforma hosszúak. 

SZÁZ KÉRDÉS (46-47. oldal) 

1.8.2. Zoro. 3. Ko.fa. 4.3 perc alatt, mert 
egy pohárból egyszerre csak egy fiú ihat; ha 
60 pohárba lehetne kitölteni a tejet, akkor 
1,5 perc alatt tudnák kiinni. 5. Petőfi Sán
dor. 6. Ha 3 egymás mellett álló nyuszi felé 
megy. 7. Tréfa. 8. Tomori Pál kalocsai ér
sek. 9. Az anyja. 10. Nem (Edison). 11. 4, 
mert a többi elég. 12. Szent István. 13. Ha 
valaki egy órát tesz a feje tetejére. 14. Mert 
akkor nem vennék meg tple. 15. Gárdonyi 
Géza. 16. Lovasrendőr. 17. Egy se, mert a 
többi a lövés zajára elrepül. 18. Fekete se
reg. 19. Ajtó. 20. Árnyék. 21. Himnusz. 22. 
3 alma volt a fán eredetileg. Ugyanis a rázás 
utáni pillalatban egy volt a fán, egy a leve
gőben (esés közben), egy a földön, tehát 
mindenütt csak egy alma volt, nem pedig al
mák. 23. Kossuth Lajos. 24. 777-ben. 25. 
11, 26. 1 kiló. 27. Ágy. 28. 12. 29. Kerék
nyom. 30. 3L 31. Sehol, mert csak a füvet 
kaszálják. 32. Kék és sárga. 33. Aludt tej. 

34. Athenaeum. 35. 30. 36. Egyet se, mert 
ugrik. 37. Ázsia. 38. Lehet, ha a segéd
jegyző a jegyző fia, vagy a segédjegyző fele
sége a jegyző lánya. 39. Kolumbusz Kristóf. 
40. 50 és 35. 41. Po. 42. Van. 43. Tél. 44. 
Amerika. 45. A Fekete-tengerbe. 46. A 
Noé bárkájában. 47. Ungarn. 48. Egyik 
sem, mind a kettő egy kiló. 49. Párizsban. 
50. 24 kiló. 51. Balaton. 52. Hatot. 53. Lon
don. 54. Kettő. 55. Lehet: 5 cigány játszott 
(hangszeren). 56, Lindbergh. 57. Hogy le 
ne essék róla. 58. Finnország. 59. Te ma-

tad. 60. S. O. S. 61. Egyet, mert a másodi-
at már nem éhgyomorra eszi. 62. II. Jó

zsef. 63. Ugyanakkor van Nagyszombat vá
rosában nagypéntek, amikor Budapesten. 
64. 900. 65. Lyuk. 66. Egér. 67. És 68. 21. 
69. Rész. 70. Kalapot. 71. Egyenlő messze 
vannak Pesttői. 72. Lila. 73. Igazuk volt. 3 
fiú és 2 lány voltak testvérek. 74. Részvény
társaság. 75. Vasaló. 76. Róka. 77. Svájc. 
78. Duna. 79. 33 333. 80. Búvár. 81. Nem. 
82. Igen, mert a torony teteje nem ugrik. 
83. Ha megfagyott. 84. Petőfi Sándor. 85. 
A Duna. 86. Ollóval. 87. Veszprémből. 88. 
Berlin. 89. Nem. 90. Lajos. 91. Akimásnak 
vermet ás, maga esik bele. 92. Edison. 93. 
20, 30. 94. Egyik sem helyes, mert 5-1-6 
= 11. 95. Gulliver. 96. Amerikában. 97. Fel
írják egy fára: 2 x 2 = 5. Az okos elefánt 
csodálkozásában leül és köztudomású, 
hogy nagy testsúlya következtében nem tud 
fölkelni s így elfogják. 98. Fognak két fiatalt 
s megvárják, míg megöregszenek. 99. Fog
nak négyet s egyet eleresztenek. 100. A Sza
harát beteszik egy szitába s kiszitálják az 
egészet. Ami kiszitálódik, az a Szahara, s 
ami benne marad, azok az elefántok. (Vi
gyázzatok, ha valaki azt állítja, hogy a Sza
harában egyáltalán nincs elefánt, akkor 
igaza van!) 

GYUFA (48-52. oldal) 

1. A legfelső és a legalsó vízszintes sorból 
a középső gyufát kell elvenni. 3. A felső 
gyufát kell megfogni s legalulra tenni. 5. A 
gyufák ötágú csillaggá tágulnak. 6. Átmegy 
egy fejes, egy fej nélküli, visszajön egy fej 
nélküli, átmegy két fejes, visszajön egy fe
jes, átmegy két fej nélküli, visszajön egy fe
jes és egy fej nélküli, átmegy két fej nélküli, 
visszajön egy fejes, átmegy két fejes, vissza
jön egy fejes és átmegy az utolsó fejessel. 
10. A felső gyufát az asztal alá tesszük. 13. 
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A jobb szélső gyufát fent vízszintesre fek
tetve négyzetgyök 1 jelet kapjuk ( = 1). 

16. Elveszünk három gyufát (pl. két oldalt 
és az átlót) és ezeket ugyanolyan formában 
máshova letesszük. Most az eredeti ábrá
ból megmaradt két gyufát kézbe vesszük 
és ezekkel kiegészítjük az új ábrát. Te
hát ugyanolyan ábrát kapunk máshol. 

17, Az első sorból elvesszük az első és ne
gyedik gyufát, az ötödik sorból az elsőt és 
harmadikat. 22. Ugyanúgy kell megcsinál
ni, mint a 16. sz. feladatot azzal a különb
séggel, hogy a felső vízszintes gyufát a he
lyén hagyjuk. 23. Elvesszük az első négyzet 
bal, jobb és alsó oldalát, a középső négyzet 
mind a négy oldalát, végül a harmadik négy
zet jobb és bal oldalát és megmarad: TÍZ. 

REJTVÉNYISKOLA (53-60. oldal) 

1. Ahány ház, annyi szokás. 2. Niagara. 3. 
Badacsony. 4. Kézalatti vétel. 5. Tárgyalás. 
6. Uraság. 7. Az utolsó kenet. 8. Átló. 9. 
Pártfogó. 10. Szelek szárnyán. 11. Zárva. 
12. Szivárvány. 13. Batiszt. 14. Angyal Ban
di. 15. Békési Gáspár. 16. Egy ízben. 17. 
Bennszülött kínai. 18. Bennfentes. 19. 
Csukló. 20. Csupasz. 21. Cifra nyomorúság. 
22. Csodarabbi. 23. Csapnivaló rossz. 24. 
Botcsinálta doktor. 25. Kasszadarab. 26. 
Dobostorta. 27. Serdülő kor. 28. Adoma. 
29. Tengerész. 30. Egyház. 31. Egy füst 
alatt. 32. Kerekecske-gombocska. 33. Ez a 
dolog veleje. 34. Egyes egyedül. 35. Liba, 
vagy Lili, vagy Baba. 36. Egyik tizenkilenc, 
másik egy híján húsz. 37. Egyoldalú. 38. 

Kettős könyvelő. 39. Elfogyott a pénz. 40. 
A cél előtt. 41. Nézeteltérés. 42. Ementáli. 
43. Esetlen óriás. 44. Fekete kávé. 45. Elve
szett paradicsom. 46. Ráktérítő. 47. Fele
kezet. 48. Fércmű. 49. Felső tízezer. 50. Fel 
is út, le is út. 51. Féltékeny. 52. Legfeljebb. 
53. Négyesfogat. 54. Fogolyhús. 55. Hagy
ma. 56. Postafordultával. 57. Tanulófiú fel
vétetik. 58. Agyafúrt. 59. Kutyagol. 60. 
Gyere ki. 61. Gyökér. 62. Hasonló. 63. 
Hátulsó. 64. Háromnegyed három. 65. 
Cserhalom. 66. Hosszúlépés. 67. Gólya vi
szi a fiát. 68. Huzal. 69. Kisbíró. 70. Isme
retlen egyén. 71. Jobbadán. 72. Kerékpár. 
73. Kettős könyvelés. 74. Kétes. 75. Kibú
jik a szög a zsákból. 76. Kiment a divatból. 
77. Kétes egyén. 78. Zeneműkiadó. 79. 
Ezenkívül. 80. Köti az ebet a karóhoz. 81. 
Szó szót követ. 82. Ég és föld között. 83. 
Fennkölt. 84. Négyszemközt. 85. Kapos
vár. 86. Leopárd. 87. Léhűtő. 88. pialóg. 
89. Ötletes. 90. Maradi. 91. Zimankós idő. 
92. Marokkó. 93. Folt, amely tisztít. 94. 
Mindamellett. 95. Képmutató. 96. Zene
bona. 97. Indiszkrét. 98. Nehéz az élet. 99. 
Nincsen rózsa tövis nélkül. 100. Aranyeső. 
101. Adonis. 102. Borravaló. 103. Olló. 
104. Páratlan siker. 105. Kiki a párjával. 
106. Páros jelenet. 107. Ponty. 108. Pontos 
idő. 109. Posta. 110. Lapzárta előtt. 111. 
Oroszlánrész. 112. Segédkezet nyújt. 113. 
Semmirevaló. 114. Két szív egyesül. 115. 
Szemlesütve. 116. Szemrevaló kislány. 117. 
Széles. 118. Takarítónő. 119. Legény a tal
pán. 120. Helytartó. 121. Könyvtár. 122. 
Esztelen szolga. 123. Tanterem. 124. Térí
tő. 125. Több nap, mint kolbász. 126. Tör
vénytár. 127. Záróra után. 128. Nyugaton a 
helyzet változatlan. 129. Tetőtűz. 130. Ro
vatvezető. 131. Végső veszély. 132. Vissza
eső. 133. Felmentvény. 134. Ebonit. 135. 
Húsz árva. 

KÉPREJTVÉNYEK (60-62. oldal) 

1. Vakáció. 2. Igazságos. 3. Holnapután. 
4. Hány ember érezné magát boldognak, ha 
ismerné a csapásokat, miket megkerült. 5. 
Ki korán kel, aranyat lel. 6, Fürdik a holdvi
lág az ég tengerében. 7. Halászbástya. 8. Az 
Isten ad az embernek, de nem dug a tarisz
nyájába. 9. Telefonhírmondó. 10. Csoko
nai Vitéz Mihály. 11. Mátyás király. 



Kedves Olvasó! 

Egy olyan könyvvel kedveskedünk neked és barátaidnak, melyen az elmúlt hat
van év alatt gyerekek százezrei nőttek fel, szórakoztak, játszottak, s közben 
észre sem vették - tanultak is. 

Mikor is volt - mondjuk - 8 éves a nagymamád? Kérdezd csak meg tőle, 
ismeri-e a SICC-et? Ha valaha is találkozott vele, biztos, hogy nem felejtette el. 

Azóta persze, szerencsére, nagyot fejlődött a világ. Körülvesz téged is a sok 
„titokzatos" szórakoztató herkentyű, a távirányítós drótnélküli furmányos masi
nák, a videó . . . Tedd félre egy kicsit őket, és ismerkedj a SICC világával. 
Engedd, hogy meghódítson. Ha itt-ott úgy érzed: „ez is valami? kit érdekel Zep
pelin léghajója Armstrong holdra lépéséhez képest!?" - gondolj arra, milyen 
volt az a világ, melyben nagy- és talán dédszüleid voltak akkorák, mint most 
te. Ők nem „a térre" rohantak a suli után, hanem a „sétatérre" indultak a „kis
asszonnyal" akinek az volt a feladata, hogy vigyázza és jó modorra tanítsa a gye
rekeket otthon is. A boltban pengővel fizettek, s tíz fillér volt egy csokor ibolya. 
A villamosok oldalán csillogó réztábla hirdette, hogy a BESZKÁRT tulajdona 
- az volt a mai BKV elődje. 

A Rekordok könyve évente megjelenik. A SICC-ből mai csúcsokról nem 
értesülsz, de azt megtudhatod, hogy hatvan évvel ezelőtt melyik utca volt a leg
hosszabb a fővárosban, s hogy melyik volt a leghosszabb alagút a világon . . . 
és még számtalan sok érdekességet. 

Jó szórakozást! 


