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[ üMiSsoulában csavarogtam négy 
öt napot, ahol Father De Sraet-
nek, a hires jezsuita atyának az 
iratai közt kutattam. 

Az ötvenesek nagyszerű hitté
rítője és pioneerja "kést másik ba
rátot hozott maga után akkor 
még teljesen vadon Montanába 
és minden hátrahagyott irat azt 
engedte sejtenem, hogy a kettő 
közöl az egyik magyar vdlt. 

Ezt a nyomot űztem, hajszol
tam, ez vitt Helena sisterjeitöl 
a missonlai "baráthoz s Montana 
kies városa olyan kedves tavasz-
szal és a montanai westerner-ek 
olyan kedves emberek, hogy 
majdnem egy hetet ott időztem 

Könnyen tehettem, mert né
hány évvel ezelőtt akármerre 
jártam, a Milwaukee vasútnak 
voltam a szívesen látött vendége. 

Missonlai barátaim tudták, 
hogy mi tart köztük és atiyuga-
ti ember lekötelező szívességével 
segítettek mindenben, ami segí
tett a munkámban. 

Az egyik "kolléga^ ̂  a 
Northern Pacific vasúttársaságot 
képviseli Missoulában, azt kér
dezte tőlem egy este, hogy meg
látogatnám-e a Flat Head re-
zervációt, ahol a hires montanai 
indiánok Trusvéti ünnepre készül
nek-"' '.\ 

A fcnsvét ttfcVan akkor már 
elmúlott, áprilisnak a végén jár
tunk, de természetesen nemcsak 
készséggel, de nagy örömmel fo
gadtam Mt. Campbell ajánlatát 
és másnap reggel neki vágtunk, 
hogy a Flat Head indiánokat 
felkeressük. ' , 

Vagy hnsz mértföldet autón 
mentünk, azután lóhátra kellett 
ülnünk, hogy még vagy tizenöt 
mértföldnyi ntat tegyünk meg a 
Saw-tooth hegycsoport , egyil 
kapaszkodójára. ' 

A Flat Head rezerváció vol
taképen nincs a Bitter Root he
gyekkel védett meleg völgyében 
s az indiánok gazdag földjének 
csak az egyik kinyúló csücske 
érinti a Bitter Root-ot. 

A rezerváció superintendence 
természeteden szívesen fogadott 
bennünket, — a nyugaton min
denütt szívesen látják az embert 
— és nemcsak megengedte, hogy 
az indiánjait felkeressük, hanem 
mindjárt a saját vendégeinek 
tekintet bennünket. ^ f 

Dél felé járt, mikor ^C indián 
teepeek és a log-kabmok közé 
értünk, ahol ünnepi hangulatot 
találtunk. 

Az indiánilfe tényleg Valami 
husvét-féle ünnepet tártottak. 

A superintendent elmagyaráz
ta, hogy a fiat headek katholi-
kusok és a keresztények hús
vétját pontos időben megtartják. 

De mert az ősi hagyományok
hoz ragaszkodnak, május első 
holdján szintén ünnepelnek, hi
szen. elég idejük van az ünnepre. 
(A rezervációkon élő indiánokat 
a kormány "Indian Office"-ja 
mindennel ellátja^ ttolre szük
ségük van.) 

Az ő íiusvétjuk ugyanis nem
csak azt jelenti, hogy a tavasz 
hasadásával a Nagy Szellemhez 
imádkoznak, hanem azt is, hogy 
ilyenkor lesznek a gyerekekből 
a suhancokból kiv^talosao le
gények. 

-<fjpz ugyan ma nem jelent sem 
kötelességet, sem kiváltságot., 
mert ma már nem kell a brave-
eknek a buffalot üldözni, marha
hússal ellátja őket a kormány 
bőségesen, sem a többi törzsek 
ellen nem vonulhatnak háború
ba. 

De azért a auhancok mégis 
legények akarnak lenni és erre 
a célra megtartották az ősi po
gány formákat 

A superintendent nevetett a 
dolgon, én azonban erősen meg
értettem áz indián ifjúságot. 
Mert nem felejtettem még el, 
hogy milyen ünnepélyesen ül be 
a legény Verebélyben a "ban
dába", mikor első évben lesz 
a marék verőből arató éa mikor 
első ízben engedik meg neki, 
hogy vasárnap délután a tizen
két üveg "ser" lefizetése mellett 
a^ legények közé üljön az aaztal-

Bitter 
hoz danplní,' ; 

Verebélyben mindé* "Három 
napokkor" történik meg es mon
dom, azoknak szabad a legény-

-Sorba beülni, akiket a januári 
szerződés-íráskor egész részesnek 
vesznek be aratni. 

A teepeek közti térén e g y  
olyanfajta póztia volt leásva, 
mint amilyent iskolák meg iro
dák előtt itt zászló-nyélnek 
használnak. " 

A hosszú pózna végig ki volt 
rakva virággal A Bitter Root 
völgybén áprilisban már erősen 
tavasz van, májusban már Híg-
ben járnak az emberek. 

A pózna tetején karika van, 
amely forog s a karikába hosszú 
szijak vannak erősítve. Aki a 
szij végét megfogja, az huszon
öt-harminc lábnyi távolságban' 
lehet a póznától, _ mert az elér 
odáig. '• -. • 

A póiítta körül, " talán hatvan-
hetven lábnyi távolságra körben 
ültek a" törzs bölcsei, az öreg 
indiánok, mögöttük ugyancsak 
körben álltak a régi legények. 

Ezek mögött egy másik körben 
azok a nős indiánok álltak, akik 
még nem voltak elég öregek és 
igy a bölcsek közé nem voltak 
felvéve. (Ez külön szertartás, 
amit azonban ősszel, az első 
októberi hold idején szoktak vé
gezni.) 

A küts&körben ültek az asz-
szonyok és a leányok s ezek 
közt helyezkedtek el a gyerekek. 

Az indiánok hallgatag népek, 
csak az asszonyok morogtak 
egyet-egyet, ha valamelyik, gye
rek nyugtalankodott közöttük. 

Mikor a nap delet mutatott, 
megkezdődött a szertartás. 

Ősi, pogány szertartás, amilyen 
ről manapság csak könyvekben 
szoktunk olvasni. 

A bölcsek sorában legalább 
nyolcan elkezdték a dobot per
getni. 

Lassan, tompát*, ünnepélyesen. 
Egy-két perc mulya a hideg 

borzongott a hátunkon,mert ugy 
éreztük, mintha egy haldokló 
nép halotti imádsága, halotti 
indulója zúgna a hegyek közt. 

S miközben a bölcsek a dobot 
verték,szépen, sorban bevonult 
tizennégy öreg indián a pózna 
mellé, akik mindegyike a ke
zénél fogva vezette a fiát egy 
nagy sátorból. 

A fiatal indiánok tizenöt-tizen
hat évesek lehettek. 

Az öregeken is, rajtuk is pok-
ÍTOC volt, de mikor mindannyian 
ott álltak a kör közepén, minden 
gyerek válláról levette az apja 
a pókrocot s akkor láttuk, hogy 
a jövendőbeli legényeken csak 
nadrág van. Deréktői meztelenek 
voltak « a homlokukon egy -egy 
fehér vonal volt rajzolva. ; 

Sejtettem, hogy mi következik, 
de azért mégis megborzadtam a 
legközelebbi látványra. 

A nagy sátorból ki lepett a 
sastollakkal díszített törzsfőnök, 
akinek a kezében keskeny, hosszú 
kés villogott s mögötte egy fia
talabb ember égo parazsat hozott 
egy edényben. 

A dobok gyorsabban kezdtek 
búgni és.peregni, a főnök oda
ment az ifjakhoz s miközben 
csendes imákat njormolt 'magá
nak, minden fiatal ember jobb 
karját átszúrta. 

Ahol a felső kar izma kida
gadt, ott a bőrt először fel
húzta, nehogy az izmokat kell
jen átvágni s igy szúrta át azon 
a keskeny és vékony kést, talán 
egy negyed incs széles szalagot 
vágva a karjukía. Minden vágás 
után a parázsra tette a kését. 

Mikor a főnök egy-egy seb
ből a kést kihúzta, az illető fiu 
apja belefűzött a sebbe egy-egy 
szíjat azokból, amelyek ott lóg
tak a pózna tetején s a fiu az 
átvágott bőrénél fogva oda. volt 
kötve a karóhoz. 

Aki '  a parazsat vitte,  az va
lami kenőcsőt dörzsolt a sebek
re, mikor azokban a szijak bent 
voltak éa a vérzés azonnal meg
szűnt 

Nem tartott tovább , tizenöt 
percnél és a tizennégy suhanccal 
kész voltak, a főnök odaült a 

AMERIKAI MAGYAR HÍRLAP 

bölcsek közt hagyott helyére, 
a parazsat visszavitték a sátor
ba és a tom-tom-ok sokkal sebe
sebben kezdtek peregni. 

A fiuk arcán fájdalmat ter
mészetesen ^senki nem látott, a 
szemeikből könnyek nem jöttek. 
Az indián arca azt hiszem akkor 
se;m mutatn^ fájdalmat, ha vala
melyiknek a karját levágnák-

Mikor a törzsfőnök leült a 
helyére, mikor a dobok elkezd
tek igazán sebes ütemben pe
regni, a legény-jelöftek olyan 
messze fnentek a póznától ami
lyenre a karjukba font szij en
gedte őket és elkezdtek a szí
jon lógva táncolni. 

A régi legények tféyanugy, 
az öregek körén tul, táncoltak. 

A mögöttük álló fiatal nős 
emberek a dobszó mellé énekel
tek, ha lehet a monoton, egy 
tagu szavakból álló és ismétlő
dő kiáltásokat éneknek nevezni. 

A dobok egyre gyorsabban pe
regtek, a fiuk egyre sebesebben 
táncoltak, az első körben ülő in
diánok egy hajszálnyit nem moz
dultak, az asszonyok a testüket 
ülve rángatták, a gyerekek re
megve, félénken a helyükön ma
radtak és ijéd$, szemekkél nézték 
a játékot. \ 

A "tánc" alatt ne tessék se 
valcert, se csárdást képzelni. 

Körbe-körbe ugráltak, ugy a 
Szijakon logó suhancok, mint a 
külső körben táncoló öregebb 
legények és egy félórányi tánc 
nem mutatott semmi változatos
ságot, csupán csak azt, hogy a 
dobszó is, az ének is, a tánc is 
egyre gyorsabb és gyorsabb lett. 

Végre a gyors, de tompa dob
szó, a szintén gyors de éles han
gú nótának szánt üvöltés el
érte a legnagyobb sebességet és 
hirtelen elnémult. 

A gyerekek egyetlen rántással 
letépték magukat a szijakról és 
hirtelen gyűrűbe fogódzva kezd
tek táncolni. A dob tyra meg
szólalt. í . 

Még talán öt percig táncol
tak, tekintet nélkül az ujbó! 
megindult vérzésre, bizonyságául 
annak, hogy a bőrük feltépése 
nem verte őket le a lábukról. 

Mikor a táncnak vége lett, 
a virágokkal diszitett nagy sá
torba vonultak és miután a vér
zést itjra elállították a karjai
kon, a régi legényekkel egy cso
portba AÍltefc az, ünnepi bankéi
hoz. ' 

Amely természetesen kutya-
hussal kezdődött. Mert a bősé
gesen kapott marhahús és a ci
vilizáció dacára a kutyahustól 
nem akar az indián megválni. 

Később beszélgettem egy öreg 
indiánnal és egy pár uj le
génnyel. 

Az öreg ijidiánnak elmond
tam, hogy láttam már North 
Dakotában Sun Dance-ot, ami 
csak abban különbözik az övé
kétől, hogy ott a legényeknek 
a mellén vágják át a bőrt »és 
szélesebb szalagra kötik őket a 
póznákhoz. 

Öreg barátom féllé húzta a 
pokrócát. 

A mellén kéí* inchnyi alapos 
sebhely mutatta, hogy valamikor 
az ő legénykorában náluk .. is ,ez 
volt szokásban. -.X& 

A superintendent azonban el
tiltotta őket régen attól, hogy 
a gyerekeket feleslegesen kínoz
zák és csupán annyit engedélye
zett nekik, hogy az ősi szokást 
ebben a szeliditett formábau 
megtartsák. • 

Azt is betiltották, hogy g |u-
hancokat a tánchoz kellő ala
possággal kifessék, ahojgy azt 
ősapáiktól tanulták és csak a 
homlokukra festett fehér vonal 
jelképezi, hogy a "brave"-ek 
kellőképen kí voltak az ünne
pélyes alkalomra díszítve. 

Az egyik uj legénnyel hosz-
szabb ideig beszélgettem. 

Elmondta, hogy ő a missoulai 
high-schoolt kijárta s hogy föld-
mives iskolába is járt, neki te
hát voltaképen nem sok köze 
lenqe már ezekhez a dolgokhoz. 

De az indiánok kinéznék 
maguk közül, ha ezen a szer
tartáson át nem esne és tette 

A '*»• 
A FEHÉR HÁZ KÜLFÖLDI VENDEGEI 
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Felül, balról: .Richard Kcnnett Canadából, Korekiyo lakahash Japánból, Ramsay MacDonald Angliából, Hans I*uther Németország- , ^ 
• . " — Alul, balról: Herriot, aki Franciaországot képviseli, Augusto Rosso Olaszországból. " ' ; 
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A SZÍ. ERZSÉBET 

A Szent Enssébet Árvaházat 
Magyar Amerika lakossága szi
vébe zárta, ezt mutatják a beér
kező adományok és a sok és szí
ves érdeklődés- ^ 

Hálás szívvel teltelve gondo
lunk ma azokra, akiknek jó szi
ve lehetővé tette, hogv eljussunk 
oda, ahol vagyunk. 

St. Elizabeth Hungarian 
Orphanage 
8428 South Street' 
Detroit, Mich. 

E héten beérkezett adományok: 
A Szt. János Gör. Kath. hit

község műkedvelőinek sziníelő-
adása, Detroit, Mícíi. 22.80, Tuli
pánkert Kath. Árvaházi Szövet
ség, Detroit, Mich. 5.00, Szent 
Imre Herceg Ifjúsági Egylet, 
Toledo, Ohio 5.00, Verhovay Se
gély Egylet 226. fiókja, McKees-
port, Pa. 5,00, Magyar Ref. Be-
tegsegélyző Egylet, Buffalo, N-
Y. 5.00, Révész Kálmán, Pitts
burgh, Pa. 1.00 Mészáros József, 
Pittsburgh, Pa. 1.00, ,Fat1cas Já
nos, Detroit, Mich. 1.ŰQ, Varga 
János. Detroit, Michigan, élel
miszer. 

LEVÉL DAKOTÁBÓL 

hozzá szomorúan — a fehérek 
akkor sem veszik maguk közé 
a rézbőrűt, ha egyetemet végez 
nek. 

-l \ # * * - * v V 
•A- snpérintendentttek és Mr. 

Campbellnek nem volt ez az e-
gész história sem, különös, sem 
érdekes élmény vagy látványos-
ság. { 

ök nevetve jiff bizonyára 
mélységes megvetéssel beszéltek 
a dologról és azt bizonygatták, 
amit a déli ember bizonygat 
mindig a négerről. Hogy a ci
vilizáció nem fog a rézbőrűn és 
ha azt egy kicsit megvakarják, 
kiüt az indián alulról. ^ " í * 

Nem vitatkoztam velük^ 
Azokra a katholikusokra gon

doltam, akik semmiben nem hisz
nek, de akik ájtatos arccal, a 
hagyományokra való tekintettel 
áldoznak és akik nem tartják 
magukat barbároknak, ha a pap 
rá is festi hamvazó szerdán a 
homlokukra a keresztet. 

Azokra a civilizált zsidókra gon 
doltam, akik nem kisebb bar
bársággal a gyerekeket körül 
metélik nyolc napos korukban 
és azokra a szintén civilizált mo
hamedánokra gondoltam, akik 
sokkal több barbárságot tanúsí
tanak a hitükben. 

Én nem tudtam megérteni, 
hogy mit avatkozik, a super
intendent az indián szokásába és 
hitébe és különösen, hogy mit 
tudnak azon nevetni. 

És észembe jutott, hogy ná
lunk, Verebélyben azt xmondják, 
hogy feleslegesen csak a fa
kutyák, (ugy hívják a bátonyi 
bányában a káré<k*t) meg a 
bolondok szoktak vigyorogni — 
nevetni. 

A napokban levelét .hozott a 
posta South Dakotából, ahová 
néhány évvel ezelőtt jó néhány 
campbelli ^:.jiiÍ!>ungStpwni..;C9alád 
vándorolt 
nem jó a soruk a dakotaiaknak, 
ahogy ők irják. (Pedig a farmon 
még ma is jobb dolga van az em
bernek, mint a gyárban. Ott Leg
alább van mit enni, itt az sincs. 
SzeTk.) 

Nincsen pénfeük a farmerek
nek. Nem tudnak a lapért fizet
ni. Hát ne busuljanak. Kapják á 
lapot, niajd megfizetnek, ha jofcb-
ra fordul sorsuk. 

Szántó Józseftől f&tt a lévél. 
Egy része igy szól: y : 

"Önnek tudomása van arr.ól, 
hogy évpken át olvastuk és fi
zettük a youngstovvni magyar la
pot. Most azonban a nehéz vi
szonyok közt mindenhol, ugy itt 
is küzködünk. Akár hogy „igyek
szik, fárad az ember, éppen csak 
hogy meg tud élni a nép, mert 
nincs ára a termésnek. A jószág
félét is, akár nagy, akár kicsi, 
még eladni Is nehéz, mert nincs 
aki megvegye. 

"Egy jó tehén vagy jó ló ára 
20—25 dollár, tejföl két dollár 
öt gallon, nag)r tyúkok 30, 35 
cent, nyolc tucat tojás egy dol
lár, száz fontos malac négy dol
lár, árpa, buza-féle 45 cent egy 
bushel." • ^ • 

Azt is irja Szántó testvér, hogy 
még azoknak is rossz, akik az
előtt hét dollárt kaptak a cu
korrépa tonnájáért, ma csak négy 
dollárt kapitak. Ahol sok van. 

ott mexikóiakkal kell dolgoztat
ni. 
, "Ha megkapnám még egy ke
vés időre a youngstowni magyar 
lapot, mivel n^m tudunk meg
lenni, hogy ne olvassuk, nagyon 
hálásak lennénk. Nagyon meg
köszönöm előre is a szívességét 
Egy pár hónap hijján 18 esz
tendőt töltöttünk ott és most is 
jól esik hírt hallani a youngs
towni magyarságról. ^ 

-Wo*'., 

LAPUNK KAPHATÓ 
Sokan vannak, akik az Ame

rikai Magyar Hirlapot számon
ként szeretnék vásárolni. Egy 
egy szám ára 5 cent és a lap 
kapható a következő helyeken: 

Ress Music Store, 408 West 
Federal Street. * 

Márton Medicine' Store, 
Steel Street. 

Kotach's Market* 2847 Malwv 
, ^ * 

ning Ave.." 

^  J  A RADIANTFIRE 
KÉSZ GÁZ MELEGÍTŐ 

* / 

A gáz Radiantfire oft szolgáltat 
meleget, ahol arra szükség van. ^ 
Vidám, kellemes tüze pillanat; 
nlatt rendelkezésére áll, addigT*-**"'^ 
használja, ameddig kivánja. Rö-: 5\ VJ 
vid vagy hosszabb ideig, az' tel--
jesen mindegy, nincs utána sem , 4, . 
hamu, sem piszok. ^ 
Gáz Radiantfirek mindenféle vál
tozat és árban kaphatók. Nézze 
meg a kiállítást a gáz iroda csar
nokában vagy ott, ahol vásárolni 
szokott. ^ 
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THE EAST OHIO GAS tSO. 
Boardman és Champion sarok -

Telefon 44471 
ír '1 
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LŐÍ'IZETÖINK egyike/junikQf . '  ̂
visszarendelte a telefont, igy szólt:r ' 

'' J 
"Hét évig volt a házunkban a telef(Mi' ^ 
és nem szívesen adtuk fel. Azután, 4 

hogy feladtuk, egy éjjel háromszor is ^ 
örvöst kellett hivni, r - ^ r 

% 
• » - . •• i • *  

\ \ i 
rW/á 
^ 4 , > 

"Mindannyiszor a szömszéába Ikeííeft 
menni — ez időveszteséggel járt. A 

Á szomszédot is éjjel felzavarni kelta* 
 ̂ metlen.'Most visszarendeltük a 

font. Nem tudjuk nélkülözni". 
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THE OHIO BELL 
TELEPHONE CO. 
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A telefon kényelmlet és szolgálatokat 
jelent otthonában, szükség esetei 
megfizetheteUen és csak néhány cent
be kérül naponta. 


