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Német földön.

1893 — 1910. Ezelőtt tizenhét évvel láttam elő
ször Északamerikát, nagy és hatalmas városaival. Az
óta figyelem a mi lassú haladásunkat, Budapest kibon
takozását, vidéki városaink nemes, küzdelmes ver
sengését és jogosulttá lett az a kíváncsiságom, miképen 
haladtak ennyi idő alatt a nagy amerikai városok, az 
egyesült északamerikai államok fővárosai és az azok 
nyomába lépett, mesés gyorsasággal gyarapodó váro
sok. Azoknak forgalma, ipartelepei, kereskedelme, 
tengerészete, emberei, tömegei, melyek magukba 
olvasztják szintén észrevehetetlenül a magyar ki
vándorlókat, a mi különösen a mi vidékünkben, de már 
minden magyar tájon terjedő egyke rendszer mellett 
legnagyobb csapása a magyar hazának. És a mint 
Hamburgban meglátogattam a kivándorlási csarnokot, 
amint, útban Berlinből Hamburgba, száguldó vona
tunk röptében érintette az állomásokat és több vonat
tal is találkoztam ezen fölirattal: „Nur für Aus- 
wanderer“, megállapítottam azt a tényt, hogy az egy- 
kés vármegyékből nincsen számottevő kivándorlás. 
Ahol kevés a munkás kéz, ott kevés ember hagyja el 
faluját, hogy nekimenjen az ismeretlen, annyi csaló
dást hozó jövőnek. . . Rejtélyes előttem még most, mi 
okozza azt, hogy a magyar munkás kezek milliói ra
gadják meg a vándorbotot, a mikor ott, ahova a leg
nagyobb kivándorlás irányul : New-Yorkban kegy
nek, vagy még inkább szerencsés véletlennek tekint
hető, ha valaki háborítatlanul beléphet az ígéret 
földjére. Épnek, egészségesnek, szerződés nélkülinek, 
munkabírónak, lehetőleg ötven éven alulinak kell 
lennie, de pénznek se legyen hiányában és ha az évről
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évre szigorúbb, sok esetben kegyetlen sorozás Hobo
ken kikötőben, Ellis Izland hatalmas méretű bevándor
lási csarnokában a bevándorlóra kedvező, akkor meg
nyílik előtte az Ígéret földje, mely legtöbb esetben 
csakis ígéretekkel kecsegtet, mig a valóság telve van 
keserves csalódással, kiábrándulással, kétségbeeséssel, 
sorsa rosszabbodásával. Mindig gyakoribb a vissza
küldés a kiinduló állomásra, melyre, a nem kí
vánatos elemet visszaszállítani a hajótársulatok 
kötelezve vannak, de aki I. vagy II. osztályú hajó
jegyet vált, az háboritlanul léphet partra, amiből meg
állapítható, hogy odaát is csak a kezemunkája után 
megélni akarónak nehéz a sorsa !

Módomban lesz a kivándorlási problémával odaát 
partot érve, behatóbban foglalkozni. Ma még Ham
burgban vagyok, innen irom e sorokat, mintegy beve
zetéseként szerzendő tapasztalataimnak és ezúttal 
csakis Berlin és Hamburg városokról kívánok egyet- 
mást elmondani, természetesen anélkül, hogy a két 
német emporiumot a magam részéről újból fölfedezni 
akarnám. Csakis a tükörképekre szorítkozom és mint 
ilyen, szemembe öllik a nagy demokratikus elv győ
zelme : polgári származású embert neveztek most ki 
Bukarestbe követnek ! Annyi mindenben térünk mi 
el Poroszországtól, de amikor vezető cikkben méltatják 
a berlini nagy lapok, hogy Rosen dr., csak egyszerűen 
Rosen dr. személyében uj követet kapott Bukarest, mi
vel az eddigi ottani követet, Kiederlen-Wachtert ne
vezték ki von Schoen ur helyére külügyi államtitkár
nak, ami itt minisztert jelent, önkényt ébred fel 
bennünk az a kérdés, mennyiben érvényesül nálunk 
a polgári elem a diplomáciában ? És hamarosan itt a 
válasz, hogy sehogy. Még föl se veszik a konzuláris 
akadémiára, aki pergamen papíron ki nem mutathatja 
legalább is a hét szilvafát, az ősi származást és ebben 
teljesen egyek vagyunk a junkerek hazájával, a poro
szokkal, ahol még áll a kínai fal, melyen át zsidóön
kéntes, mint hadnagy nem léphet. Pedig a császár 
maga határozottan liberális érzelmű, gondolkozásu, 
de a hadsereg kasztrendjein rést ütni nem enged. így 
azután nagy esemény, nagy diadal a demokráta Ro
sen dr. kinevezése, melyet kiváló képességei, no meg 
azért ért el, mivel ezen a helyen szükség volt reá. 
Megesett ugyanis, hogy Bethmann-Holweg kan
cellár, akit már régen paródiáznak a varietékben,
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amire neve (imádkozó ember — zsák-utca) bőségesen ad alkalmat, egyszerre öt minisztert menesztett — előzetes tudtuk és megkérdezésük nélkül. Akadt közöttük, akik kedvencei voltak annak idején a császárnak. De parlamenti okok késztették a kancellárt, hogy magának uj többséget szervezzen és igy csak a lapokból tudta meg Reinhaben, a kitűnő pénzügy- miniszter, hogy ő tulajdonképpen a tartományi elnök valahol Elsassban, Schoen külügyér, hogyőRadolin herceget váltja föl a párisi nagykövetségen, Dern- burg Rernát, aki bankigazgatóból lett gyarmat ügyi miniszter, hogy ő ismét elmehet bankigazgatónak, stb. És a sok üresedésnél keresni kellett azokat, akik alkalmasak ezen állások betöltésére. És akkor jutott az illetékeseknek eszébe, hogy Rosen dr. jó konzul volt polgári származása dacára Jávában, Jeruzsálemben, Tangerben, sőt ő ütötte nyélbe a marokkói uj egyezményt, tehát használható ember lesz. így jutott a román követi tisztséghez. Most már hamar : von Rosen dr. lesz belőle is, mivel predikátum nélkül aligha képviselhetné méltóan a német birodalmat a románok között. És amilyen rohamosan fogyasztja most a német politika az embereket, még magasabb helyen is szükség lehet a polgári diplomatákra. Igen nagy a fogyasztás emberekben, mert már a birodalmi tanács sem oly szelíd és engedelmes, mint volt annakelötle és most megtörtént még az is, hogy az uj választás uj mandátumokat hozott a szociálistáknak, pedig azokat még most sem kedveli a császár, bárha nagyobb kellemetlenséget nem is okoznak, csak ellenzik a flotta határné kiili fejlesztését, de a parlament színvonala ellen soha se vétenek. Igaz, jól meg is nézik /«’i7 küldenek a parlamentbe a sociálisLák, mert féltékenyen őrködnek arra, hogy az tudás, tekintély és egyéni függetlenség tekintetében méltón beleilleszkedjék a keretbe. Talán meg is állhattam volna már Berlinben és tengerre se kellene szállanom, hogy el menjek a demokrácia hazájába, Amerikába, ha már a junkerek hazájában is meghatalmazott miniszter lehet és követ Rosen dr., minden „von“ nélkül. . . . Milyen idők. . . . Recseg már a brandenburgi kapu és az Unter den Linden hársfái mintha szomorúan bólingatnának az ósdi Ilohenzollern kastély felé, ahol Vilmos császár fölforgatja az ősi hagyományokat. Éppen csak a sociá- listákkal nem tud egyelőre megbarátkozni. 5



A gyermekeket és a fákat sehol úgy meg nem becsülik, mint a németeknél. Tessék csak végig utazni Oderbergtől Berlinig és Berlintől Hamburgig. Még a gyárak rengetege sem képes az erdőket kiszorítani. Óraszámra repül a gyorsvonat mindkét oldalon uj erdőültetvények mellett és úgy találtam, erre nagyobb gondot fordítanak, mint a szántóföldekre, melyekkel az eső még külömben elbánt, mint nálunk otthon, Magyarországon. Azt vélné, aki ezt a végnélküli erdőt nem látja, hogy a németek mindent föláldoznak gyáriparuknak ! Pedig dehogy teszik ezt ! Gyáriparuk haladása és fejlődése lépést tart a fák, virágok és gyermekekhez való szeretettel és nem hogy elpusztítanák erdeiket, gyári kürtökkel kiszorítani engednék virágos ültetvényeiket, a virágkultura nagy városokban most már szertelenségbe csap át és Berlinben milliókat költenek el a virág ápolására és az építészek uj stílusokat eszeltek ki, hogy minél inkább érvényesülhessen minden házon a virág. És az erdő szeretete nem csupán arra vezetendő vissza, hogy gondoskodnak aról, legyen mivel építeni és fűteni, hanem, hogy a gyermekek ne nélkülözzék az erdőt játékaiknál. A gyárak beljebb vonulnak a vasúti sínek mentétől és a legforgalmasabb vonalakon is jól esik a fiatal ültetvényeket látni, mint terjesztenek azok igazi kuliurát a gyárak mellett is. Mindenben minden gondolatot a jövő tölt be. Annak készítenek elő mindent, annak gazdagodnak, annak fejlődnek és ha bizonyára fájlalják, hogy egy-egy kormányozható léghajó katasztrófa akár tömegesen szedi is az áldozatokat, mégis bíznak benne. Tudják, hogy a jövő nemzedék a levegőben fog közlekedni és a gyermekek, mire felnőnek, már csak légi hajókon vagy gépeken fognak utazni a szárazföld és tenger fölött. Igaz, még hosszú ut vezet odáig, mert a levegőben való utazás biztonsága érdekében még semmit se érlek el, de a germán erő és akarat és a francia vagy angol, amerikai geniálitás lefog győzni minden nehézséget, mert nem repülőgép kell a közlekedés előmozdítására, mely tömegek szállítására alkalmatlan, hanem repülő, légen átszá- guldó nagy hajókra van szükség, melyek a levegőben épen úgy biztosítják a német lobogó elsőségét, mint a tengeren és szárazföldön.Es mert mindent a jövőért tesznek, azért szeretik és gondozzák a gyermekeket jobban, mint mife_6



lénk. A városok mind nagyobb játszó tereket rendeznek be az iskolás gyermekek részére és ezzel párhuzamban mind nagyobb gondot fordítanak a gyermek testi nevelésére. Szakadó esőben mentem ki Hamburgban az Elba partjára. Esti 7 óra felé járt az idő. A kikötőben alig tudtak mozdulni a hajók, mert Hamburg kikötője se ismer fejlődésében megállást. Fiúméra gondoltam, melynek fejlődését két évtizede figyelem. De nagy hajó alig jön oda más, mint a mely elviszi véreinket az uj világba, de kereskedelmi hajózása a sivár stagnáció jegyében él, inig Hamburg kikötője évről-évre emelkedő forgalmat mutat és London, valamint New-York kikötői életével versenyez. Csakis utána jönnek Marseille és Génua.Uralja a világot és folytonosan újabb és költséges beruházásokkal gondoskodik arról, hogy ezt az elsőséget meg is tartsa. És amint járok a Sct.-Pauli városrészben, egymásután kötnek ki a kis kiránduló hajók. Csapatostul hozzák haza a kis hamburgi diákokat, még az elemi osztályokból valókat is. Hátukon az elemózsiás zsák, tanítójukkal vígan elbeszélgetve, katonás rendben, fegyelmezetten vonulnak be a városba gyalogszerrel.Olyan egyesület működik itt fényes eredménnyel, mely elkelne nálunk is. A szegényebb sorsú gyermekeknek szünidő alatt falvakon való elhelyezése képezi ezen egyesület célját és megelégedéssel Írják a hamburgi újságok, hogy az egyesület ma (julius 15-én) 1500 gyermeket küldhetett falura ingyenes ellátásra, mivel ennyi gyermeket tudtak lelkészeknél, jegyzőknél, kisebb birtokosoknál elhelyezni, akik szívesen élénkittetik meg házaikat a szünidőre (6 hét) hancurozó hamburgi gyermekekkel, akiknek jól esik majd a falusi élet, a friss falusi levegő és csendesség ! Az egyesület csakis a helyek, tehát a gyermekeket vendégül látók megszerzéséről gondoskodik és fizeti a lényegesen mérsékelt vasúti személyszállítási költségeket. Most újabb mozgalmat indítottak sze- génysorsu falusi gyermekeknek hamburgi gyermektelen családoknál való elhelyezése céljából, hogy legalább ezzel viszonozzák a falu vendégszeretetét és a gyermekek iránt való szeretetét.Bár aki az erdőt, gyermeket és madarat szereLi, azt önzéssel vádolni már nem lehet, még azt is tapasz-
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taltam, hogy a németekben erősen kifejlődött a hála érzete. Hamburgban beszüntették most az összes telefon központi állomásokat és 34 millió márka költséggel uj telefon központot építettek, melybe éppen odaérkezésem előtti napon kapcsolták be az összes, mintegy 40.000 előfizetőt. A bekapcsolás első napján aránylag simán folytak már a beszélgetések és az előfizetők elragadtatásuknak nem tudtak más módon kifejezést adni, mint hogy a nélkül, hogy azt megbeszélték volna, tömegesen küldöttek — virágot a telefon kezelőnőknek, akiket természetesen nem ismerhetnek személyesen, de hallottak arról a rengeteg munkáról, melyet azok a régi épületekből való ki- és az uj központba való bekapcsolást megelőzően kifejtettek és azt virággal iparkodtak meghálálni. Hogy másnap reggel, mivel az előfizetőket kergette a kíváncsiság és korán reggel mind egyszerre akartak beszélgetést lebonyolilani és igy a villamos áram megtagadta a szolgálatot, mert egyszerre kimerült és ezért sok baj volt, ez már rosszul esett az előfizetőknek, mert Hamburgban csakugyan sürgős a beszélgetés, de azért senki sem gorombáskodott a központtal, amint az nálunk szokásos, mert ilyen nagy mérvű átalakulás nem mehet minden megrázkódtatás nélkül.És ha már arról szólok, hogy a németek az erdőt és fát szeretik, hadd tegyem még hozzá, hogy a mulatozást, szórakozást nem kevésbbé kedvelik. Hogy a nagy városokban évről-évre nagy és díszes uj szállodák nyílnak meg, az természetes. Ezen központi városok rengeteg forgalma mellett ez csak természetes. Berlin egyes állomásain naponkint 1800 személyvonat fut át, a legtöbb meg is áll és ontja az idegeneket. A szállodák mindig telvék és mindig több lesz az üzlet is, mivel sok a bevásárló. De a mint szaporodnak a szállodák, úgy szaporodnak a színházak, mulatók, vendéglők és kávéházak is és Berlinben maholnap annyi lesz a kávéház, mint Budapesten. Igaz, hogy Berlin lakosainak száma közel jár a harmadik millióhoz, igaz az is, hogy Berlin egy napi idegenforgalma vagy kétszázezer (ennyi idegen jut talán Budapestnek is — fél év alatt), de Budapest a kávéházak, Berlin pedig a sörházak városa, de kávéházainak mérete tekintetében most már lefőzte Berlin Budapestet is.8



A Kerkau nevű uj, mesés pazar berendezésű kávéházában negyvenkét billiárd asztalt helyeztek el. Ezek között akad sok is, melyeken busz golyóval játszanak. Este nem lehet a kávéházban helyet kapni és csak természetes, hogy a berlini magyar ifjúság előszeretettel a legszebb kávéházat keresi feí.Igen sok magyar szót hallani Berlinben az utcai vendéglőkben. Minden valamire való kávéházban több budapesti lap is akad. Az egyetemekre sok magyar jár és igen sokan Berlin művészeti és kereskedelmi életében érvényesülnek. Kedvelik is őket a németek, akik előtt a császár tette rokonszenvessé Magyarországot. Hamburgban már ritkán hallani magyar szót, hacsak nem a szomorú kivándorlási csarnokokban, melyekben magyar kivándorlók mindig bőven akadnak. Annyi vendéglőt, mulatót föl se állíthatnak a nagyobb forgalmú német városokban, hogy ne boldogulna valamennyi! Minél grandiózusabb 'méreteiben, annál biztosabb a siker. Hamburgban néhány év előtt épült az uj pompás központi pályaudvar, mely hatalmas méreteiben külön kis városrészt képez. Ezzel szemben akkor kisebb méretű szálló és vendéglő nvilt meg. Két év alatt a pályaudvarral érkezési és indulási oldalával szemben legalább 40 szálloda és nagy vendéglő létesült, egyik ragyogóbb a másiknál és akár csak a párisi boulevardokon vendéglő vendéglőt ér, mindegyikből este zene, tiroli jódlizók, vagy más vonzó erő hallható ki az utcára, melynek járdáját elfoglalják az asztalok és még éjfél után is rajokban érkezik a közönség, ki pohár sörre, ki vacsorára és magam láttam egy jobb sorsban élő fiatal anyát,aki mintegy 8 hónapos kis gyermekének torkocskájába eregette a habzó sárga sört. Hadd tanulja meg jókor az ivást. Észre vette, hogy megfigyelem, elmosolygott, de hogy megmutassa, komoly az itatás, csak annál inkább itatta gyermekét, és a kis apróság mintha kezecskéivel még segíteni akart volna mamájának, megtapogatta a sörös kancsót mindkét oldalán ... De ugyanezen vendéglő fölött csupa iradahelyiség épült öt emelet magasságnyira, nagy tükörablakokkal. Szemben laktam ezen épülettel, és megfigyeltem, hogy ezen irodahelyiségekben még éjfélkor is folyt a lázas munka, mivel a leveleknek a hajnalban induló vonatokkal el kellett menni, hogy csatlakozást találjanak a messzire induló hajókhoz. Megállapitoltam abból,9



hogy temérdek munkát fejtenek ki a németek, de viszont mulatni és szórakozni is szeretnek és tudnak, amikor eljön annak ideje. A vonatok, hajók pedig szakadatlanul robognak, mennek, jönnek a világ minden tájékáról, folyik a nagy kereskedés, a nagy csereüzlet emberekben, árukban, tudomány és iparban és most a Kaiserin Augusta Viktória gőzös irószalonjában ülve, kinézek a kis ablakon, az angol part int felém. Zárnom kell mára megfigyeléseimet, mivel máskülönben soha nem gabalyodnék ki azokból. De Sout- hamptonnálkiköt a hajó és elviszik onnét a postát Londonon át haza. Küldöm tehát első üdvözletemet, első pillanatnyi fölvételeimet, olvassák el azokat érdeklődéssel, akik tudomást vesznek arról, hogy minél szebbnek, hatalmasabbnak tudjuk és látjuk a nagy világot, annál nagyobb szeretettel és ragaszkodással viseltetünk mindig a honi röghöz, mely parányi voltában is betölti sziveinket.
Az angol part közelében, a nyílt tengeren,

A Kaiserin Augusta Viktoria fedélzetén.Negyedik napja vagyunk a vizen, és még semmi unalom, semmi indispozició, bár az egész idő alatt még nem ért napmosoly, és ennek folyományaként itl-olt magasan csapnak a bősz hullámok a fedélzet fölé, melyek fölött azonban germán öntudattal és erővel büszkén halad előre hajónk, úszó városunk. Valóságos keveréke a népeknek. Ahol e sorokat Írom, a téli kertben mindenütt ragyogás, pompa, fényesség, amelyet csak a modern luxus nyújthat, és mégis, odalent a hajó mélyebb részeiben, ahol a kivándorlók tanyáznak, mintha vidámabb lenne a mulatozás, remény teljesebb a hangulat, kisebb a közömbösség, keresetlenebb a mód, miként azok mulattatják egymást, akiket a sors szeszélye kilenc napi útra egymáshoz kapcsolt!A nagy hajók rendesen csütörtöki indulása előtt a szokottnál is élénkebb a forgalom Berlin és Hamburg között. A hamburgi nagyhatalom, melynek hajóján utazom, a Hamburg-amerikanische Packetfahrt részvénytársulat, vagy tengerésznyelven röviden Hapcii], mintegy 40.000 embert foglalkoztat hajóin, kikötőiben, rakpartjain. Milliárdok feküsznek hajózási válla-



lataiban, és kétségtelen, hogy az összes hajóstársulatok között legnagyobb az ő hajóparkja. Nagy beruházásai soha se szünetelnek, és igy azok szédítő összegeket emésztenek lel. Most még az Augusta Viktoria a társulat büszkesége, dísze, melyet legszebbnek, legjobbnak, legnyugodtabbnak és legnagyobbnak ismernek az összes óceán járók között, de már előre jelzik, hogy két éven belül elkészül a stettini Vulkan gyárban ennél jóval nagyobb tipusu hajója, melylyel újabb rekordot akar teremteni a társulat, és már most bemutathatom ezen uj hajó méreteit, melyek mellett minden elmarad, amit ezen tekintetben a hajóépités tehnikája dimen- siókban fölmutatni képes volt. Az uj Hapag hajó egyszerre 5000-nél több ember szállítására lesz berendezve és gépei mégis sebesebben fogják a hajót előre vinni, mint a mi hajónkat, mert a gépek terén is mindig újítanak, tökéletesítenek, ha azt a gyorsaságot nem is érik el, mint az uj nagyméretű angol hajók turbinás gépei. Az uj hajó berendezése még tündéribb lesz. És mégis, aki csak teheti, akinek nem nagyon sürgős az útja, a német hajókat keresi föl, bárha az angol Cu- nard uj tipusu hajói, különösen a Mauretania és Lui- sitania Liverpoolból jóval gyorsabban mennek, de annyira ráznak, hogy az azokon való utazás ép oly kellemetlen, mint a H. A. P. G. egyetlen valóban gyors járatú hajóján, a „Deutschland“-on, mely pedig órán- kint 23 mérföldet haladva, hét nap alatt teszi meg az utat. így van azután, hogy az amerikaiak az első és másodosztályú utasok 90%-át teszik és a hajó németangol alkalmazottait leszámítva, alig hallani mást, mint angol beszédet. Amerikaiak között élek tehát már a hajón és az utón hozzászokhatom az amerikai levegőhöz, szokásokhoz is.Mivel túlnyomó részben visszautazok töltik meg az első osztály minden helyét, a hajótársulat gondoskodik arról, hogy a kik már Hamburgból és nem London, Párisból jönnek, legalább egy éjszakát Hamburgban töltsenek. Az elutazás előtti nap délelőttjén kell már „Mein Feld ist die Welt“ (Az én mezőm a világ) cimerii, a Jungfernstiegen épült társulati palotában jelentkezni a már hetekkel, sőt óvatosságból hónapokkal előzőleg megrendelt és lefoglalt jegyek végleges kiállítása, a podgyász elrendezése stb. céljából, amivel a társulat Hamburg idegenforgalmát szolgálja, mely különben is a legjelentékenyebbek11



közül való. Hetenkint kisebb, kéthetenkint pedig a 
nagyobb tipusu hajóinak egyike indul New-Yorkba 
(ugyanígy van ez Brémából a Norddeutscher Loyd 
bajóival) és mégis minden hajóindulás eseménye a 
városnak, mely teljes tudatában él kikötői jelentősé
gének és bár Hamburg lakóinak száma még nem érte 
el az első milliót, bizonyos, hogy bárom millió lakosú 
városnak se lehet több üzlete és irodahelyisége, mint 
Hamburgnak, ahol minden újonnan épülő háznál 
annyi az ablak, hogy azoktól falat se lehet látni. 
A harmadik és negyedosztályu utasokat a Hamburgtól 
néhány kilóméternyi távolságra fekvő, de villamos 
vasúttal megközelíthető kivándorlási csarnokokból 
még az elutazást megelőző estén viszik el Cuxhavenbe, 
a nagy hajók indulási kikötőjébe, mig a második osz- 
osztályu utasokat reggel 6-50kor, az első osztályúakat 
pedig 8 órakor induló külön vonat szállítja el harmad
félóra alatt Cuxhavenbe. De az óriási hamburgi pá
lyaudvaron julius közepén az u. n. vakációs vonatok 
indítása miatt oly nagy a forgalom, hogy onnét is csak 
késéssel indulnak ilyen tájt a vonatok, melyekben a 
rengeteg kézipodgyász elhelyezése is mesés gyorsa
sággal megy. Már a külön vonaton kezdődik az ismer
kedés. Piltsburgi házaspárral ülünk egy kocsiban, 
Európai kiránduláson, legutóbb Oberammergauban 
voltak. Hallom álmélkodva, 15 év alatt 200-ból 800 
ezerre emelkedett Pittsburg lakóinak száma. Szén és 
acél bányászata és'ebből fejlődő ipara telte ily nagygyá 
a várost, mely néhány további év alatt még nagyobb 
fejlődés elé is nézhet. Rengeteg magyar munkás dol
gozik e bányákban és azok révén élénk magyar élet is 
vanPittsburgban. Nincsen olyan kultúrintézmény, me
lyet Pittsburg még nélkülözne, beleértve egyetemét, 
nyilvános könyvtárát, képcsarnokát, nyilvános kert
jeit, de mindezekre a városnak, a közönségnek nem 
volt kiadása, mert gondoskodik Pittsburg összes kul- 
turszükségleteiről Mr. Carnegie, akinek acélbányái 
dollárbányákká lettek és akinek életelve : mivel ren
geteg vagyonát ott szerezte, illőnek tartja, hogy abból 
juttasson a városnak. ... De azért marad elég Carnc- 
gienak, hogy a milliard korona felé közeledő kulturá
lis alapítványaival ismertté tegye nevét. Eddig ilyen 
kulturális és emberbaráti célokra csupán Pittsburg- 
ban, Pennsylvánia állam második városában (első 
Philadelphia) kerek ötven millió dollárt áldozott és
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köteles áldozatkészségét, mint ő maga mondja, ezzel 
éppenséggel nem tekinti kimeritettnek. Dacára ezen 
gazdagságának és áldozatai magasságának, ott — 
mégis becsülik Carnegiet, pedig vagyonszerzése mó
dozatait élesen bírálják a be nem avatottak, irigyek és 
balkezüek. De aki tudja mivé fejlesztette Carnegie 
zseniálitása és szorgalma Pittsburg iparát, csakis hó
dolattal beszélhet Észak-Amerika ezen egyik nagy
járói, aki vállatainál egymaga százezernél több em
bert foglalkoztat ott, ahol azelőtt rejtettek voltak a 
kincsek és egyetlen ember se jutott keresethez. íme, 
még a porosz vasúti kocsiban ülök, ablakomból rendre 
dőlni látom az aratásra még éretlen, gyenge, ázott 
kalászokat és máris izlelitőt kapok abból a világból, 
amely felé törekszem.

Cuxhavenben, az északi tengernek ezen nagy halász- 
kikötőjében, aHapag társulat vasúti állomásán végig
sietünk a kikötőhöz, ahol vár már nagy oceánjáró 
hajónk, de néhány száz lépésnyire a parttól, úgy hogy 
oda is csak kis hajón juthatunk el, melynek indulása 
késik a podgyászátrakodás miatt. A nagy hajón a 
nyitott vasajtó mellett már szól a zenekar, a parton 
még forró könnyeket hullatnak azok, akik Amerikába 
távozó övéiket ide még elkísérhették, de már a kis 
hajóra csakis utasok mehetnek. Mivel akivándorlók, 
azaz a III. és IV. osztály utasai már az éjszakát is a 
hajón töltötték és igy a kis hajón, mely átviszi 
a most Hamburgból érkezett utasokat az Auguste 
Viktóriára, túlnyomó részben amerikaiak utaznak, 
a szivet elszomorító bucsuzás sem igen nyomja a 
kedélyeket és vidám hangulatban köszöntőm ma
gam is az Augustét, amint a berliniek a német hajó
építő ipar ezen büszkeségét, nékem régi ismerősömet 
nevezik. Régi ismerősöm, mivel ezelőtt két évvel ezen 
utaztam Cherbourgig, de az Auguste hajó elődje, az 
első Auguste Viktoria, mely 1893-bau hozott át a 
túlsó partra, az régen megtette kötelességét, mint ha
dihajó is az angolok szolgálatában, akik azt a burok 
ellen folytatott háborúnál Bismarck nevű testvérhajó
jával együtt megvették és leszerelése után egyes részeit 
Set. Pauliban (Hamburg kikötőjében) egyik part- 
menti vendéglő berendezésére használták föl. Ott 
van most is. Akkor az volt a világ legszebb 
hajója, most pedig névutóda az, jeléül annak, 
hogy a német nem enged abból a pozícióból,
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melyet egyszer elfoglalt és ereje mindig fokozódik, iz
mai mindinkább dagadnak és ezen erő szaporulatban 
tán része van annak, hogy érdem szerint becsüli meg 
nagyjait. De itt is vannak kivételek ! A legnagyobb
nak, Bismarcknak nevét most nem hordja se Hapag, 
se Loyd hajó, pedig nélküle ma nem örökölte volna 
Rex Imperator Wilchelm II. a német császári 
koronát!

De a német nép szivében mind erősebb gyökeret 
ver a legnagyobb német emléke és még jelentéktelen 
feleségét, a legnagyobb német árnyékában szerényen 
meghúzódott Puttkammer Reinfeld Johannát, aki 
csakis jó feleség és jó anya volt, megteszik már nem
zeti nagyságnak, pedig alig volt más érdeme, mint
hogy használható embert csinált a fiatal éveiben kor- 
helykedésre hajló Bismarck Ottóból és az egyszerű 
Johanna maradt akkor is, amikor férje már mint 
,,Herzog von Lauenburg“ vonult saját akaratán kivül 
vissza a friedrichsruhei magányba. Keresem a Bis
marck nevet a hajók jegyzékében, nincs sehol! Talán 
kellemetlen érzést ébresztene a német hajótársulatok 
nagy protektorában, Vilmos császárban, vélik a veze
tők, de ennek még a gondolatát is sérelmesnek tartom 
a császárra, aki egyszerűen úgy érezte, elkor
mányozhatja ő bismarcki alapon most már egyedül 
is a hatalmas birodalmat négy millió emberből álló 
hadseregével, legjobbnak elismert lengerészetével, 
— de milyen nagy volt Bismarck, erről tanúskodik 
épen utódainak törpe volta, beleértve legjobb tanít
ványát, Bülowot is!

Amikor a német hajón járok és Harden Miksa most 
megjelent szenzációs könyvét: „Köpte" olvasom, mely
ben az ő korának, tehát az uj német kornak politikai 
és művészi szerepvivőivel foglalkozik ez a nagy iró, 
bámulatosan találó jellemrajzokban, megbocsátható ez 
a kis politikai kitérés. Amúgy is a tenger fensége az, 
mely gondolkozóba ejt, mely elmélkedésre bir, mely
nek végtelensége és rejtélyes benső élete kifürkészhe
tetlen. Ha lehet kerülöm a társaságot és ilyenkor 
irgységgel gondolok a németekre, mi lett azokból a 
napóleoni megaláztatás óta a versaillesi császári ko
ronázásig és hol állapodtunk meg mi magyarok, aki
ket a külvilág előtt egyszerűen eltakarnak az osztrák 
sasnak kiterjesztett szárnyai. Erre a tudatra is az 
óceán tanít, melyen minél tovább jutok el Amerika
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felé, annál erősebben lobog föl bennem is a rög szerété le és eszembe jutnak Lamartine szavai:,,A polgár örökös és olthatatlan hazaszeretete azon szenvedelmek összességéből alakul ki, melyeket Isten az emberek szivébe ültetett. A szeretetet önmaga iránt és a határozottságot a nap mellett való egy helynek megvédelmezésére való veleszületett szent jogot, a szeretetet a család és legszűkebb haza iránt, mely nem terjed túl a gyermek szivének dobogásán. Atya és anya, feleség és gyermek, vér és beszéd, becsület és szükség, rang és mód, tenger és hegy, szokás és törvény, ég és föld, mindez együtt adja a hazaszeretetei. Az összes nemes szenvedélyek között az a leghatalmasabb, mert benne foglaltatnak az összes egyéb szenvedélyek és csakis ettől remélhet az emberiség emberfölötti tetteket.4*Ez a hazaszeretet, mely ott lakozik minden magyarnak szive mélyén, váljon zaklatja-e azokat, akik odalent a harmadik osztályban még tűrhető kényelemben s a negyedik osztályon, az u. n. fedélközön egymás mellé zsúfolva harmonikaszó, cintányérok csattogása és a nagy és kisdob harmónianélküli egymásba olvadása mellett vígan mulatnak, táncolnak, mig a szünetekben ezen ad hoc minden kivándorlási hajón megtalálható, a mulatságokat rendező, a zenekart és éneket vezénylő hopmester a nóta lejátszása után amerikai lobogóval díszített ócska cilinderét nyújtja a felső emeletekről a korláton kifelé hajló közönség felé, azt sziveket derítő grimmaszokkal meg is nevetteti és hullanak le mannaként a nikkeles obulusok, melyek bűvészi gyorsasággal vándorolnak a karmester zsebébe. Ezeket az embereket nem bántja, nem bánthatja a hazaszeretet, mert az elé- gületlenség a honi viszonyokkal az a motorikus erő, mely őket a hajóra hozta, igen sokat családjaikkal együtt, a női cselédek százait is, akik jól tudják, hogy valamirevaló szakácsnő odaát heti 25—30 koronát is megkeres, emellett a piszkos munkát nem kell végeznie. Vigasztalót, barátot pedig odakint is szerez jó sorsa, és a kereset ezen aránytalansága tölti el azokat jó reménnyel, az duzzasztja vitorláikat, a több kereset, nagyobb kényelem, melyet tagadni nem lehet, és melyről hiteles Írásaik vannak azoktól, akik már előbb bátran nekivágtak az Óceánnak, jó, biztos hajó fedélzetén és igy nincsen okuk a busongásra.
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Be amikor mi, úgynevezett magyar kulturem- 
berek keveredünk tudásvágyunktól űzetve ilyen 
nemzetközi társaságba és a kétségen kívül legjelen
tékenyebb német újságíró, Harden legújabb politi
kai könyvében mindenütt csakis Oesterreichról esik 
szó, amikor a hármasszövetség, Bismarck legna
gyobb alkotásának dicsőségét zengi, amikor a kül
lőid előtt Magyarország mint corpus separatum jó
formán ismeretlen, szemünk láttára sikkasztják el 
a külön Magyarországot még olyan járatos történe- 
lemirók, a Viimos-korszak méltó megörökitői is, mint 
Harden Miksa, Bismarck bizalmas újságírója, aki 
jól tudja, hogy a hármasszövetség megalapítója 
Bismarck mellett a magyar Andrássy Gyula gróf 
volt, akkor kétszeresen fájdalmas érzés az, mely el
fog itt, a sik tengeren, távol a hazától, hogy ezideig 
hiábavaló volt minden önállósági törekvésünk és a 
kis dolgok mellett nem láttuk meg a nagyot: a rníí- 
velt külföld előtt elsikkasztott Magyarországot!

Ámde ma nem folytathatom. Olyan zord szél 
tarajozza a hullámokat, olyan novemberi hideg járja 
át csontjaimat a fedélzeten, ahol a tengerre nézve 
irom e sorokat, hogy a hullámok zajgásától, a szél 
sivilásától a szomszéd hangját se lehet hallani. Nehéz 
szőrmekabátjaikba, prémes bundáikba bújva üldö
gélnek az amerikai szépek kényelmes székeikben, 
nyakig takaróznak a hideg ellen, piros, majd hala- 
vány arcaikról a méltatlankodás tükröződik, hogy 
elsikkasztották tőlük a nyaral ... Az még megjöhet. 
Tán meghozza holnap már a Golf-áramlat. De mikor 
következik el Magyarország ideje is, hogy a külföldön 
is elismerjék, hogy vagyunk, sőt leszünk inkább, 
mint valaha ! Mert ezt igy parancsolja a hazaszere
tet. Ki tudja azt előre, mi vár még reánk !

1910. Julius 19.

Még négy éjszakát töltünk a hajón, azután jön 
a nagy szabadságszobor, a kikötő, Sandy Hook, a 
felhőkarcolók, a hosszadalmas vámeljárás sat., ami 
együttvéve New-Yorkot jelenti. Erős szélben tegnap 
déltől ma délig 437 mértföldet mentünk, és a hajó 
lépcsőházában elhelyezett útjelző mappába beleszúrt 
kis lobogócska minden napon délben előre sietve az
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amerikai partok felé közeledik a Golf áramlathoz, 
honnét nyugodtabb és melegebb időt Ígérnek a min
denképen udvarias amerikai utitársak és a hajó 
személyzet, melynek nincsen is más gondja, mint 
miképen érezhetnék magukat az utasok legkelleme
sebben. Mert ettől függ a kiszállásnál a borravaló 
magassága. Hogy az ut a hajó gépeinek imponáló 
működése dacára is csaknem kilenc napig tart Ham
burgtól kezdve, ennek magyarázatát az a kis, de 
azért mégis több száz mértföldes kitérés adja, amig 
a német hajó kijöhet az északi tengerből az Atlanti 
óceánra. A francia és angol hajózási társulatokkal 
való éles versengés miatt a nagy német hajók most 
mina befutnak úgy Sauthampfon, mint Cherbourg 
kikötője elé. Előbbi helyen a Londonból, Cherbourg- 
ban pedig a Párisból való utasokat veszi föl a hajó, 
akiket a kisebbb, szintén a Hapagtól bérelt helyi ki
kötői hajók hoznak a fedélzetre. És ezek a hajók 
nemcsak utasokat, de podgyászt és postát is hoznak 1 
Cherbourg előtt teljes négy órát vesztegelt hajónk, 
mivel árvízkatasztrófa következtében késéssel érke
zett a párisi különvonat és a rengeteg postazsák át
hozatala, bár azoknak be és kirakása gépek segé
lyével történik, nagy időt vesz igénybe. Ezen átra
kodásnál segédkezik az egész hajószemélyzet, hogy 
az minél gyorsabban menjen és mégis nagy időt vesz 
mindig igénybe. Az utasok is némikép kicserélődnek, 
mert mindig többen és többen utaznak ezen mesebeli 
ellátást nyújtó hajókon Hamburgból az angol és 
francia fővárosba, vagy tengerparti fürdőkbe^ ami
kor azután másfél napi utazás után az északi tenger
ről a hajó ismét a sik tengerre jut, csakhamar eltüne
deznek a partok és elmaradnak idáig hű kísérőink, 
a sirályok is. Most már fokozott erővel törtet előre 
a hajó, senki most már se ki, se le nem szállhat, most 
kezdődik csak a hajón a tulajdonképeni ismerkedés, 
barátkozás, fiirt és társas élet, mely a maga élénk
ségével az utazást ezen hajókon a maga nemében 
egyedülállóvá teszi.

Evés, lustálkodás, séta, játék, sportok válta
koznak az első osztályon, némiképen még a máso
dikon is. A harmadik és negyedik osztály utasai 
külön, vagy még inkább elkülönített világot képez
nek, ahol az emberek a maguk módja szerint ütik 
agyon az időt, mely elsiklik és észre se vesszük azt
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az időközt, mely az egyik étkezést a másiktól elvá
lasztja. Mégis nagyjában megkísérlem ismertetni, 
mint telnek el a napok az oceángőzösön. Kevesen 
kelnek korán, különösen ha nincsen szép idő és a 
napfölkeltét megfigyelni nem lehet, mert a napot 
az irigy felhők eltakarják. Különben sem természet
imádók az amerikaiak, vagy pedig, akik most már 
hazafelé tartanak, eleget élveztek a természetből 
dollárjaikért Tirolban, Svájcban vagy olasz földön. 
Reggeli 8-tól kezdve lehet reggelizni. Mindent, amit 
csak a szem, száj megkíván. Akadnak, akik reggeli
jüket kávéval, teával kezdik meg, de aki ezzel be
érné, olyan nem igen akad az első osztályon. A kávé, 
tea mellett a tojás-ételek, rántották, sültek, hal és 
husnemüek és az amerikai különlegességek egész 
sora kerül az asztalra és az étlapon már ekkor válo
gatni lehet, akinek amire gusztusa van. Reggelihez 
mindenki akkor ül az első étkezésnél kijelölt és azu
tán már meg nem változtatható helyére, amikor 
akar és két, mindig ügyes stewart (pincér) lesi a 
parancsot, mely alig hangzott el, a konyha távol
sága dacára, már ott is áll előttem a párolgó, finoman 
készített étel, melynek elfogyasztása után kis séta, 
majd a fedélzetek egyikén bérelt kényelmes széken 
saját, vagy a gazdag könyvtárból hozott könyv 
olvasásába fog az, aki se a játékot, se a sportot nem 
keresi, vagy az után pihenni akar. Hamarosan meg
telnek a dohányzótermeknek nevezett, német Bier- 
stubékhoz hasonlító kávéházak, melyek egymás fölé 
nyílnak. A női szalon, melynek berendezése veteke
dik bármely uralkodói kastély dísztermének beren
dezésével és egy darabból álló perzsa szőnyege kin
cset érő, a télikert és az összes, szórakoztatás céljá
ból létesített helyiségek. Ebben áll a Stenway-zon- 
gora, mely sokat szenved útközben dilettánsoktól, 
de gyakorta világhíres zongoraművészek is utaznak, 
akik azután kárpótolják az utazó közönséget azért, 
amit a gyenge játékosok ellenök vétettek. A könyv
társzekrények is itt vannak elhelyezve, ezeket is 
külön stewart őrzi. Tiz óra után a Kaiser-, vagy 
Sonnendecken sétazenét ad a fúvós hajózenekar, 
mely alatt a fedélzeti pincérek erőlevest és süteménye
ket visznek mindenkihez, nehogy délig éhezzenek 
a szegény utasok, amig a hajó kürtjének rövid tül
kölése a déli órát jelzi. Itt jegyzem meg, az óraidő
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naponkint változik, még pedig átlag háromnegyed 
órával hosszabbodik a nap és amikor e sorokat irom, 
itt épen délután hat óra van, mig otthon ugyanekkor 
már esti 11 óra felé járván az idő, a szolid emberek 
már boldogan pihenik ki a nappali fáradalmakat, a 
kevésbbé szolidak pedig kávéházaink erkélyein élve
zik az esti szellőt. A szerkesztőségben pedig mint 
rendesen, nagy a panasz, hogy a budapesti telefon 
megint nem adott érdekességet ! Ez még mindig 
kisebb baj, mint amely ma hajónkon megesett, mert 
napilapunk — no igen : hajónkon ilyen is van — 
az este meg se jelenhetett, mivel a Marconi gép nem 
kapott sehonnét táviratokat... Épen közepén va
gyunk az útnak és nem jutott hajó közelünkbe, mely 
ma már New-Yorkból közvetíthetett volna tele- 
grammot. A napilap elmaradása még a hajón is 
kellemetlen, mert távirati rovatában mégis csak 
közli röviden a legfrissebb híreket és — tőzsdejelen
téseket és az utazó kereskedőket ez érdekli leg
jobban.

A lunch kezdődik 1 így szól délben a fedélzeti 
pincér az utasokhoz. Mert minden fedélzetnek külön 
pincérei is vannak, akik a kényelmi székekre, plai- 
dekre stb. felügyelnek és a napközi erősítőket hordják 
szét. És lassan asztalokhoz ül a közönség. Megszűntek 
újabban a nagy hosszú asztalok az első osztályon és 
kerek asztaloknál elkülönítve ülnek a társaságok hol 
kettes, négyes, vagy hatosban. így kedélyesebb és 
fesztelenebb az ügy. Csak az a baj, aki angolul nem 
tud, étkezés közben némaságra van kárhoztatva, ha
csak véletlenül német szomszédja nem akad. De előnye 
ezen önkéntelen némaságnak, hogy annál több idő 
marad az evésre, ivásra ! Pedig a hajón alaposan éhes 
minden egészséges utas. Ez a tengeren való időzés 
első hatása.

Magyar nem akad az első osztály utasai között, 
hacsak Vogelhut urat nem tekintem annak, aki 12 
éves korában került ki a Szepességből Amerikába, 
ahol Vogel név alatt ismert — színházi énekes, de 
azért most már két és fél éve drámai jellem színész és 
jó gázsi mellett mindig ugyanazon szerepet játsza 
Zangwill londoni iró egy uj darabjában, „The Melting 
Pot“ (Az izzasztó tégely), mely még két évig megszakí
tás nélkül menni fog, mivel newyorki igazgatója azzal 
járja be az amerikai városokat és augusztus 15-én már
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Denverben megy a darab, mely szól a kivándorlottak- ról, akik mint keverék kerülnek az amerikai izzasztó tégelybe és odakint mind jo amerikaiakká lesznek. Nemzeti sajátosságaikat pedig levetik. A ghettó Íróját ezen darab gazdag emberré tette... pedig csak egy igazgatónak adhatta el, aki egymagában játszhatja csak öt éven át.Tehát kezdődik a lunch. Étlapját nem közlöm, mert ami előételekben, levesekben, halakban, főttekben, sültekben, édességekben és savanyúságokban, gyümölcsökben és sajtokban csak elképzelhető, amit a német, francia, angol, amerikai szakácsművészet csak kieszelt, aminek létezéséről még gourmandjaink se tudnak, az itt mind együtt van és a lehető legfinomabb, legjobb minőségben, könnyedén főzve. Annyi félét válogat mindenki, a mennyi tetszik és a lunch és diner között csakis annyi a különbség, hogy estebédnél a választék valamivel még nagyobb, és hogy akkor a hölgyek kivágott estélyi öltözékben, a férfiak smoking és frakkban jelennek meg az étkezéshez, az asztalokon friss virágok a hajó melegházi virágaiból. Az emeleten, az étterem erkélyéről a zenekar most vonós hangszereken játszik, a magában véve is csodálatos étterem fényárban úszik, fogy a frissen csapolt sör, a jó rajnai, mózeli, burgundi és bordói és válogathatnak az amerikaiak 64 féle pezsgő fajtából (csak magyar nincs itt, amint a 300-nál több fajta bor közül is csak tokaji van a korona uradalom pincéjéből) és ezen szeszfogyasztásnak megfelelően emelkedettebb a hangulat, mint délben. Itt már akad beszélgetési tárgy bőven, mert a hölgyek ruhái tényleg a legdivatosabbak és a hölgyek jó része naponkint háromszor is vált ruhát, este pedig a legtöbben nap-nap mellett uj ruhába bújnak, hogy a most Londonból, Párisból hozott uj és drága ruhákat a newyorki elvámolásnál már hordott és igy vámmentes ruháknak tüntethessék föl. Amellett pukkaszthatják ruhájuk ragyogásával a szomszédnőt, de azért a legtöbben a vámnál mégis csak pórul járnak, mert az uj ruhát Newyorkban még se ismerik el használtnak és irgalmatlanul megvámol- ják, még pedig jó magas illetékkel, mert Amerikának vámbevételei képezik a főjövedelmi forrását.Hogy az étkezésekről meg ne feledkezzem, lunch és diner között a fedélzeten öt óra tájt teát és kávét is hordanak körül, nehogy estebédig nélkülözzenek az
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utasok, akik reggeltől éjszakáig vagy 15 féle ételt fo
gyasztanak el és gyomorbetegség mégse igen zaklatja 
az utasok nyugalmát. Csak kevesen szenvednek a hajó 
imbolygásától, mely különben még a napok óta kisérő 
nagy szélvihar mellett is alig és csak ritkán érezhető. 
És jön az est. Minden estnek meg van a hajón a maga 
külön érdekessége. Első este a Clevlandi-klub a női 
terembe hívta össze az amerikaiakat ismerkedésre. 
A nagy terem, bár sokan elkerülik az ilyen társas 
érintkezést, zsúfolásig megtelt valóban ragyogóan 
előkelő közönséggel. Előkelő, ami a toilettek szépségét, 
ékszerek ragyogását és a jólétet illeti. Az ilyen társa
ságba a szegény ember csak eltéved és ilyenkor magát 
vagyonilag is egyenrangúnak képzeli. Az egybehívó 
most a hajó utasairól vezetett jegyzékből, miután 
üdvözölte lionfitársait, fölolvassa a neveket. Öreg, 
ifjú, csúnya és szép nők és férfiak, sőt gyermekek is, 
amint teljes nevöket olvassák, fölemelkednek helyeik
ről, meghajolnak a társaság felé, némelyik még derűs 
megjegyzést is tesz a bemutatkozásnál, melyre sürü 
taps hangzik el és az igy történt bemutatkozás után 
megállapítják, ki a társaság legöregebbje és miután 
egy 73 és 76 éves öreg ur között, utóbbi hírneves ame
rikai egyetemi tanár, eldöntetett, hogy ő az öregebb, 
mint korelnök, szólásra emelkedik, végig simítja ősz 
Oncle Same szakállát és beszédet intézett honfitársai
hoz. Bár nem jól értettem, de hallgattam a minden 
tűz nélkül való beszédet, abban a szent meggyőződés
ben, hogy ezt az embert ilyen szónoklattal képvise
lőnek nálunk meg nem választanák, hacsak meg nem 
triplázná a választók rendes napiköltségét. Az ame
rikaiak pedig hallgatták, tapsolták nagy gyönyörű
séggel, mig magam is elhittem, hogy valóban szépen 
beszél.

Tegnap estére pedig bált hirdettek kedvező idő
járás esetére a Nap fedélzetén, melyen társaságommal, 
mint legmagasabb, tehát legszellősebb emeleten én ta
tanyázom az étkezésmentes nappali és estéli órákban 
utam alatt. Kedvező idő épen nem volt, sőt süvöltött 
a szél be a sötét éjszakába és magasan csaptak a hul
lámok, de ebédidő alatt a hajó karfái közé feszitett 
vitorlavászonnal hermetice elzárták a korlát és tető 
közötti űrt, az igy nyert, a széltől duzzasztott falat 
teleaggatták különböző nemzetiségű lobogókkal (a 
magyar azonban itt is hiányzott) majd keresztül-
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kasul villamos kábeleket vezettek és azokból piros, 
sárga és fehér izzólámpák csüngnek alá és készen volt 
a mintegy 250 méter hosszú legszebb, fantasztikus 
táncterem, melyet csak elképzelni lehet. A hölgyek 
jórésze a bálra újra kiöltözködött, teljesen párisiasan, 
épenséggel nem félve a hideg széltől, mely mégis csak 
utat talál a mesterségesen elzárt táncterembe. A 
daliás hajótisztek jó példával jártak elől, a fiatalabb 
és öregebb amerikai urak se sokáig gondolkoztak és 
csakhamar olyan pezsgő élet folyt e hajónk fényárban 
úszó fedélzetén, amilyet a mi táncosaink fásult volta 
mellett még a farsang leglátogatottabb báljain sem 
találhatni, legalább addig nem, amig a hölgyek is 
jelen vannak. Akin csak báli ruha volt, azt alaposan 
megforgatták és a bécsi keringő, polka, amerikai 
Sechsschritt, boston szépen fölváltották egymást. 
És ezen bál tartama alatt is zsúfolva voltak a többi 
helyiségek, dohányzók, női szalonok és ott is vígan 
folyt a játék, sorsolás és egyéb mulatozás, épugy 
mint a bálteremben, ahol a gálába öltözött fedélzeti 
pincérek még izes frissítőkkel, süteményekkel is 
kedveskedtek a táncotoknak és nézőközönségnek, 
melynek soraiban én is helyet foglaltam.

Ma estére újabb összejövetelt hirdettek, azután 
jön a nagy bucsuestély és egyszerre csak azon veszi 
magát észre az utas, hogy megérkezett — New- 
Yorkba. De még nem tartunk ott.

Este 11 óra tájban azonban csend borul a hajóra. 
Akadnak még ilyenkor is, akik valamely óceáni múló 
ismeretséggel lesik, nem-e búvik elő a felhők mögül a 
holdvilág, melynek most kötelessége lenne, hogy elő
írás szerint ezüst sávát vonja végig a hullámokon, 
melyek azonban a maguk teljes sötétségében ringat
ják a hajót, álomba szenderitve az utasokat jó ágyaik
ban, hogy nyugodtan emészthessenek és másnap 
reggel ujult étvágygyal lássanak hozzá súlyos napi 
teendőik ellátásához.

1910 julius 21.

Ma korán reggel hatalmas tülkölésre ébredtünk. 
Sürü köd bocsátkozott az óceánra és a hajókürtök 
tülkölése intelem a szembe jövő, a nagy köd miatt 
esetleg rendes útjáról letévedt hajóknak szólt. Amint 
azonban délfelé szertefoszlott a köd, rövid időre egesz 
pompájában bontakozott ki a kék ég. Tisztán lát-
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hattuk a viz tükrét. Ritkaság ! Tegnap este óta 
izzasztó meleg, a monsum csap felénk már az ame
rikai partok felől, de ellensúlyozza ezt a meleg szelet 
a szüntelen viharos szél, mely ellen kettőzött erővel 
dolgoznak a hajógépek. Megismerkedtem a hajó hír
neves kapitányával, Ruser Henrikkel, aki a legtekin
télyesebb parancsnoka a német kereskedelmi és ezzel 
szemályszállitó flottának. Amikor hajónk utolszor 
ment New-Yorkba, az angol parttól Roosewelt Teddyt, 
a volt amerikai elnököt vitte fedélzetén. Csak termé
szetes, hogy hajóraszállásának és utazásának egyes 
mozzanatait megörökítették és Hamburgban és ha
jónk halijaiban elhelyezett szép kiviteü képek emlé
keztetnek az érdekes utasra. Elvégre jó reklám a 
hajóra, ha az Egyesült Államok legérdekesebb em
bere épen ezt használja utazására, aminél jobb reklám 
még Amerikában sem kell.

Ruser kapitány maga kalauzolt a 24.581 tonnás 
hajón, melyet ugyancsak Ruser kapitány megbízott 
első tisztjének, Carl Schettelingnek, dán származású 
jeles tengerésznek szives vezetése mellett magam is 
megtekintettem. A hajónak az utasok rendelkezésére 
álló és azok által lakott része a következő emeletek
ből áll : 1. Broadvay fedélzet (itt lakom), 2. Kronprinz 
fedélzet (itt van a nagy ebédlő is), 3. Kaiserin Auguste 
Viktoria, fedélzet (erre nyílnak a luxus-lakosztályok, 
melyeknek ára személyenként 3000 márkáig váltako
zik), azután jön a 4. Kaiser fedélzet, melyen legélén
kebb a nappali élet, itt van a tornaterem is és végül 
5. a Nap fedélzet, mely csendesebb, melyen a sport
játékok folynak, itt vannak a gyermekek játszóterei 
és alkalmatosságai, ahol homokházakat építenek és 
e fölött van még egy emelet, ahol a visszavonulók a 
mentőcsónakok árnyékában sütkéreznek, lesve a 
napot és holdat és ugyanitt van elhelyezve a kényel
mes — kutyaház is, hat kisebb és három nagyobb 
kutya részére. Többet nem is vesznek fedélzetre.

Az összekötő hídon kalauzom társaságában át
mentem a második osztályra, mely félig-meddig 
ugyanazon kényelmet nyújtja, mint az első osztály. 
Csakhogy többnyire 4 személy jut egy fülkébe, a ter
mek nem oly fényesek és az ellátás nem oly gazdag, 
mint az első osztályban. De azért elég jó. Itt is rendel
kezésre áll, kisebb méretekben, mindenféle mellék- 
helyiség, mint dohányzó, hölgyek terme, sat. A har-
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madik osztály, melynek rendszeresítése ujitásszámba 
megy, 25 márkával drágább a negyediknél és ez van 
mindig első sorban is lefoglalva. A kivándorlónál, aki 
szegény, 25 márka is nagy különbség. Itt is fülke- 
rendszerü a lakásbeosztás, közös az étkezés, némi 
külön kényelmet biztosit az utasoknak és mivel a 
rendszer bevált, a társulat uj hajója, melyről föntebb 
már említést tettem és amelyről csak suttogva sza
bad a hajószemélyzetnek beszélnie, mivel az méretei
vel túl fogja szárnyalni a Great Easternt, a fantasz
tikus, de használhatatlannak bizonyult eddig épített 
lagnagyobbhajót'is, 1000 harmadosztályú utas részére 
lesz berendezve, mig most ezen legnagyobb hajójukon 
csak 240 utast helyezhetnek el ezen osztályban. A ne
gyedik osztályt, a fedélközt nem nézhettem meg, Kü
lönben azt az első osztályból egész napon át kényelme
sen figyelhetjük. Ott nem szívesen látják a kivándorlók 
a látogatókat, azokkal kell a hajószemélyzetnek is leg
kényesebben elbánni és a hajóskapitány nem akart 
annak kitenni, hogy ott esetleg kellemetlenség érjen. 
Sőt amerikai törvény intézkedik, hogy a negyedik 
osztályú utasokhoz csak a hajó- és kiszolgálószemély
zet léphet be. De láttam, hogy az ő ellátásuk is igen 
jó, hangulatuk kifogástalan, az étkezési porciókkal 
meg lehetnek elégedve, mivel aki nem kapott eleget 
és kér, kap még és jut nekik még a gyümölcsből is. 
Minden este narancsot vagy almát kapnak az ételhez.

Hajónkon 3642 személy utazik, ezek között a 
különböző osztályokon több, mint 100 gyermek. 
Azok külön gondoskodás tárgyát képezik. Az épülő 
uj Hapag hajón 5000, esetleg 6000 ember részére 
lesz hely, ezek között 750 első osztályú uLas részére. 
A hajónak a jövő évben várható vizrebocsátása nagy 
szenzációja lesz a hajóépítő teknikának, azért tit- 
kolódznak úgy, hogy azzal meglepjék a világot. 
Mégis megtudtam azt is, hogy az építési költség meg 
fogja haladni a hatvan millió márkát, ami nem is 
oly nagy összeg, ha tekintetbe vesszük, hogy az Au
guszta Viktória ezen egy utjának nyers bevétele meg
haladja az egy millió márkát — tehát egy utazása ! 
Összehasonlitásképen bemutatom az uj hajó méreteit 
miképen viszonylik az majd — egész utcák, palota
sorok méreteihez. De ezen bevételnek megfelelnek 
a kiadások is. A hajó személyzete 650 főnyi és az 
élelmi készlet egymagában rengeteg értéket képvisel,
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mivel nem csak 9 napra van a hajó élelemmel gazda
gon ellátva, de még további 10 napra is, mert soha
sem lehet előre tudni, mi történik a tengeren. Az étel
kamarák külső falazatán, illetőleg raktárakon vastag, 
jéggel borított vascsövek futnak végig, melyek a je
get gyártó gépekből szabályozott hideggel látják el 
az éléskamrákat. Élőállatot nem hoznak ezen hajókra, 
hanem a hütő kamrákban a marha, borjú, birka, és 
vad húsok, halak, de szárnyasok is 10 — 15 napig, 
frisseségökből mit se veszítve elállanak. Eláll a tej is, 
melyet a szárnyasokkal és tojással együtt jórészt 
Cherbourgban hoznak a hajóra, mivel igy mégis 
másfél nappal frissebb minden. Legfontosabb azon
ban az élelmezésnél a konzervek minősége és egy nagy 
raktárhelyiség csupán ilyenekkel telik meg. Van kö- 
zöttük egyformán német, tiroli, francia, angol és 
amerikai. A kompótok mind ilyen pléhdobozokból 
kerülnek Ízletesen az asztalokra. Utazásunk hetedik 
napján a zöldség, mely öt fokos hidegben áll, olyan, 
mintha tegnap szedték volna. A gyümölcs meg épen- 
séggel nagy ellentálló képességet mutat, mivel azt 
jórészt már Amerikából hozzák, ahol California gyü
mölcstermésével túltesz most már bármely európai 
ország gyümölcsének minőségén és tartós voltán, 
mégis a francia barack kivételével, mely a mienkkel 
iz és finomság tekintetében nem versenyezhet. De 
egész sora van itt az olyan gyümölcsöknek, melyek 
csakis Californiában teremnek és melyet nálunk nem 
ismernek, mert földünkben meg nem terem. A hajó 
lisztfogyasztása is rengeteg. Az első és második osz
tályú utasok részére a pékmühelyben folyton dolgoz
nak és mindig friss sütemény, kenyér jut minden ét
kezéshez. A harmadik és negyedik osztályú utasok 
kenyerét esti 9 órától reggel 4 óráig sütik a pékek. 
Tojás francia és német kerül a hajóra. Naponkint 
3000 db. tojás fogy és legalább 30.000 tojást hoznak 
ládákban a hajóra, de olyan csomagolással, hogy egyet
len egy el nem törik és egy se romlik meg. A füstölt 
húsoknak is külön helyiségük van. A pincékben vagy 
300 fajta bor van palackokban fölhalmozva, való
ságos borospince ! Mélyebben vannak a pezsgők és 
még ezek alatt, jóformán a hajó fenekén, a telt sörös 
hordók, jó müncheni és pilseni sörrel.

A forró konyhában lázas munka folyik, de a mit 
a villamosság és gőzgépek pótolhatnak, azt itt mind
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együtt láthatjuk. A krumplipiré készüléket háziasz- 
szonyaink megirigyelnék. Egy csavart megforgat a 
szakács és a kis villamos motor elvégzi a munkát.
A tányérmelegitő kályha itt nagyobb, mint egy nagy
szálloda egész konyhája. Minden edény úgy van a
tartóban elhelyezve, hogy a hajó rázásánál el ne tör- J
hessen. És mindenütt ragyogó tisztaság, gyorsaság
és gondosság, mely az egész hajón észlelhető, ahol
sehol se tűrnek meg egy percre se piszkot. Nincs is
pihenője a személyzetnek, amig utón van a hajó.

Még a Ritz Carlton külön étkező helyiségről is 
meg kell emlékeznem, melynek külön személyzete, 
sőt külön piros kabátos francia zenekara is van. Itt 
minden a lehető legelőkelőbb, aranyvillától és sótar
tótól kezdve a legdrágább porcellán edényig és itt 
azok étkeznek, akik mutatni akarják, hogy több a 
pénzök, mint másnak. De akik ezt itt a milliomosok 
között mutatni is akarják, oly kevesen vannak, hogy 
ezen külön vendéglő magát ki nem fizetheti és nincs 
is más célja, mint hogy reklámot csináljon a Ritz 
Carlton társulatnak az összes világvárosokban föl
található előkelő étkezői részére, hogy a kik annak 
kosztját megszokták, azt itt se nélkülözzék.

A hajón való körutamon levezettek a mindenki 
részére máskülönben hozzáférhetetlen gépházakba, 
ahol meztelen emberek végeznek súlyos munkát a 
kazánoknál, ők legfontosabb tényezői az utazásnak 
és gondoskodás történt arról, hogy őket sűrűn föl
váltsák. A gépek leírására nem vállalkozom, de azt 
bevallom, nem követtem Roosevelt példáját és nem 
lapáltoltam szenet, amint azt két héttel előzőleg 
Roosevelt ugyanazon hajón tette, de nem munkakedv
ből, hanem hogy azt a Marconi sürgősen hiriil adja a 
hajóról, mint a demokratikus hajlam netovábbjának 
példáját New-Yorkba. A gépeknek mindig csakis 
egyik része dolgozik és ezek kilenc napon át meg nem [
állanak, a tartalékgépek pedig Amerikából jövet dol
goznak. A gépházból lementem ugyancsak külön en- 
gedélylyel a postahivatalba, melyet együttesen tar
tanak főn a német és amerikai postai kincstár. A né
met fiatal posta-titkár szívesen fogadott amerikai 
kollégájával együtt. Hatan dolgoznak itt lent a hajó 
gyomrában a szolgaszemélyzet segédkezése mellett 
és arra törekszenek, hogy mire kikötünk, az anyagot 
földolgozzák, illetőleg, hogy a vastag, duzzadt zsákok-
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ban a világ minden részéből érkező levelezést mind
járt elhelyezzék az amerikai városok külön zsák
jaiba. Kevés anyagnak mondották azt a postazsák 
tornyot, melyet magam előtt láttam. Igaz, mindössze 
1200 nagy zsák volt itt Európa összes államaiból, de 
ez a kis vegyes postakülönitmény nagy szorgalommal 
se dolgozhat föl többet 4500 — zsáknál a hosszú utón, 
a többi aztán marad New-Yorkban való földolgo
zásra. A tömeges postaszállitást, amikor 6—8000 zsák 
van együtt, a gyorsabb járatú hajók viszik magukkal, 
a Deutschland és a két liverpooli Cunard gyorshajó, 
a Mauritania és Lusitania. A levélforgalom most még 
emelkedni fog a német birodalom és Amerika között, 
mivel julius Í5-én a 10 filléres portót léptették életbe, 
de csalás a német birodalom és Amerika között való 
levélforgalomban, mig mi és a többi állam továbbra 
is fizethetjük a 25 filléres portót. De Amerika ezen 
kedvezménynek más államra való ártuházására nem 
hajlandó.

És ha már ismertettem a hajó postáját, szólani 
akarok annak Marconi állomásáról is, mely a Nap fe
délzeten van elhelyezve és csaknem olyan, mint más 
távirda állomás. Mivel azonban itt már nem akkor 
kopog a távirdász, illetőleg marconista, amikor akar 
és amikor fölveendő vagy továbbítandó anyagja van, 
mindig kagylót kell tartania füleihez, hogy meghallja 
a jelet, amikor megbillenik kis készüléke, jelezvén, 
hogy összeköttetése van valamely hajóval és ezen ha
jón Marconi állomásának hírei vannak, vagy azoknak 
továbbítására alkalmas. Ma reggel pl. a hivatal ajta
jában ezen értesítést olvastam :

Mai napon összeköttetést várhatunk a következő 
hajókkal:

S. S. George Wasshington 
President Grant 
La Bretagne 
Empresse of ízt and 
Tunisia

Csakis részben kapta meg Marconi állomásunk 
az összeköttetést és táviratokat továbbíthatott, de 
New-York felől nem kapott táviratokat és ezért a hajó 
angol-német napilapja, melynek a hajón csakis távira
tait, ezek között a fontosabb tőzsdejegyzéseket szedik 
és nyomják ki, nem is jelenhetett meg. Zivatarok, 
hajóknak a rendes útról való némi kitérése akadályoz-
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zák meg ilyenkor az összeköttetést, de ma már két 
útban lévő hajó közvetítésével kapott is Marconi ál
lomásunk friss híreket New-Yorkból. A Compagnie 
de telegraphie Sans fii, Societé anonym, 19 Rue Bres- 
dode, Bruxelles, mely tehát, miként a hálókocsi és 
vasúti étkező kocsi a belga fővárosból indult ki, türel
mesen várja ezen általa kihasznált találmány tökéle
tesítését, de már ma is bámulatba ejt, hogy még a 
legtávolabbi óceánon se szakad meg az összeköttetés 
ember és más más hajótesten mozgó ember között és 
Marconi zseniális találmánya: a drót nélkül való 
táviratozás csakis azért nem közismertebb, mivel ma 
még igen költséges annak igénybevétele. De most, 
hogy Párisból, az Eifel toronyból sikerült már össze
köttetést kapni Canadával, egyenesen szédítő per
spektívája nyílt meg a drótnélküli táviratozásnak, 
melynek csakis a zord idő lehet leküzdhetetlen ellen
sége.

Julius 22.

Hogy tökéletes legyen a kép, melyet immár végé
hez közeledő utunk elénk tárhat, már csak a változa
tosság kedvéért is ma reggel hajónk zivatarba, sirok
kóba szaladt. Tegnap este még csillagos égről a tele- 
hold ragyogta be a vizet, ma hajnalban is még kék 
volt az ég, néhány pillanat még és nem látunk különb
séget ég és viz között. Szakadó eső csapkod le a fedél
zetre, gyorsan kifeszitik a vitorlavásznakat, a gardi- 
nákat, sötét a hajó, mely mélyen jár a hullámok kö
zött, melyek mint apró sziklaképződmények, majd 
hófedte hegycsúcsok látszanak s csapkodnak fel a hajó 
vaspántjain. Megritkul a közönség a fedélzeten, az ét
kezőben is kevesebben tudnak falatozni, de megvigasz
talják a csüggedőket, a halaványarcuakat, akik
nek gyomra émelyeg : nincsen addig baj, amig a tá
nyérok és poharak nyugodtan az asztalon marad
nak. Pedig azok nincsenek veszélyben, mert az idő
járás ezen kis kitérése mit se jelent és csakugyan ha
marosan helyre áll is a régi rend. A zenekar rákezd 
délelőtti koncertjére, már hordják a frissítőket, lesze
dik újból a vitorlavásznakat, ismét élvezik a tenger 
sós páráját, az arcokra ismét egészséges szin ül, a 
türelmetlenkedőket élteti a remény, hogy hamarosan 
véget ér az ut, mely bármily kellemes, szép, kényel
mes és változatos is legyen, mégis csak tengeri ut.
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Bismarck nem szerette a belépti dij melletti hangver
senyeket, annál nagyobb élvezője volt a házi zenének, 
a koncertnek en petit famille. ... A zene és szerelem 
megrontója, ha azért belépti dijat kell fizetni. A leg
dallamosabb zenének találtam mindig, amikor a hul
lámok csapkodják a hajót. Az egyhangúnak látszó 
hullámjátékba a magam csapongó fantáziája illeszti 
be a szinfoniákat, a szinpompás zenei alkotásokat, 
de úgy vagyok ezekkel is, mint minden mással. Nehéz 
elbírni a legszebb zenét, a legszebb napokat is, ha 
azok túl sokáig tartanak. Ezért jó, hogy immár a 
golf áramlatban vagyunk és New-York, az igazi de
mokrácia és szabadság hazája már csak egy napi 
ut. A hajó nyugalma után a lázas, szüntelen munka, 
az igazi haladás hazájába. Odaát újból találkozni 
fogok azokkal, akik ezen utamon elkísérnek. Most 
pedig sietni kell, hogy idejekorán bevalljam Írásban, 
hogy — nincsen semmi elvámolni valóm !

Megérkezés New-Yorkba.

A Madison Avenue párhuzamosan halad New- 
York legelőkelőbb évnjujával, a világhírű Fifth Ave- 
nueval, a New-Yorkból nyaranta elmenekült szegény 
milliárdosok utcájával. De az én utcám túlsó felén 
az üzletek nem szorították még ki alakokat.Mint úri 
útvonal ugyancsak elég csendes és elhagyatott most. 
Leeresztett ablakredőnyök, sok palota előtt ideiglenes 
vas vagy farács, hogy senki közel ne jusson a kapuhoz 
és márvány falakhoz. Sok házat most hoznak helyre 
télire. Szóval előkelő lakásrész a Madison Avenue és 
ennek egyik legszebb palotájának ötödik emeletét 
a kiszolgáló személyzettel együtt szívesen bocsátotta 
rendelkezésemre annak ugyancsak New-Yorktól 
mintegy másfél órányira nyaraló tulajdonosa, akit 
azonban üzleti teendői azért családjával naponkint 
üzletükbe szólítanak. Nap nap mellett igy három órát 
vasutaznak, hogy az estét és éjjeleket távol New- 
Yorktól, a tenger partján tölthessék. Ez is newyorki 
különlegesség! A legteljesebb kényelemmel berende
zett ötödemeleti lakosztályban adnak nekem vendég- 
szerető hajlékot newyorki tartózkodásom alatt, mely 
oly mérvben zúdítja rám az impressiók tömegét, hogy 
össze kell szednem egész szellemi befogadó képessége-
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met, hogy annak csakis egy részét is megemészteni tud; 
jam, amit eddig is láttam, tapasztaltam és ami amerikai 
tartózkodásom alatt még reám vár. Fölöttem is még 
öt emelet van, mégis rajtam kívül még csak két lakos, 
két orvos van otthon a Stratford házban, melynek 
lépcsőjét még nem láttam, mert nagy házakban a lép
csőket csakis akkor használják, ha a liftnek valamely 
baja esett, vagy más baj van a házban. De milyen 
szerény, palotaszerü épület is az, a melyben lakom és 
amelyben minden rendelkezésre áll, amit a mai kénye
lem csak megkívánhat. Hideg és meleg viz minden 
helyen, külön fürdőszoba, hálószoba, étkező a cseléd
ségnek. Ruhaszekrény ismeretlen dolog, ez mind a 
falakba épült, melyek között nem nyílnak, de gurulnak 
a szobákat egymástól elválasztó ajtók. Ilyen ez a lakás, 
melyet az ember nem szívesen hagy el a rekkenő hő
ségben, mely már hetek óta párás levegőjével New- 
Yorkon ül, mely tikkasztó hőség ellen csakis az ilyen 
hűvös lakások, meg az a sok viz ad oltalmat, mely 
Északamerika fővárosát mindhárom oldaláról kör
nyékezi és New-Yorkot öt millió lakosával nem csupán 
a világnak most még második, de bizonyára rövid 
időn belül legtöbb lakosú, de egyúttal legnagyobb 
fürdőhelyévé is avatja, a hol a nyári hónapokban leg
alább egy millió ember keres naponkint a hüs habok
ban oltalmat a nap tüze ellen. És ezt az embertömeget 
játszi könnyedséggel szállítják el egy és két órai utakra 
New-York helyi közlekedési eszközei, melyek tekin
tetében New-York túl tesz minden más városon.

íme, ezen fejezetben csakis ezen városba való 
megérkezésünkről akartam szólani és máris meg
ragadt a világváros két leghatalmasabb különleges
sége : a lakás és közlekedésügy, melyekről lesz még 
alkalmam bővebben is szólani, most csakis megérke
zésünket akarom ismertetni. ,,,

Utazásom nyolcadik napján már sűrűbben talál
koztunk hajókkal az Atlanti óceánon, melyek New- 
York felé tartottak, majd kis vitorlásokkal, világító 
hajókkal, halászbárkásokkal. New-Foundland közelé
ben sűrűn bukkanak föl vizet lövelő cethalak. Zavaró 
eső is ért, még az utón, mely az utasok egy veszet 
levette lábáról, majd távolból olyap hajóbukkamk föl, 
mely mindinkább közeledett felénk, amig csak büsz
kén el nem haladt mellettünk, az óceánon járó hajók 
legszebbike és legkényelmesebbje mellett: aCunard
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társulatnak Liverpoolból a mi hajónknál két nappal 
később elindult gyorsjáratú Carmániája, mely néhány 
órán át járt közelünkben és csak a tengerre boruló 
sötétség nyelte el azt a füstsávot, melyet a hatalmas 
hajó kéménye maga után hagyott. Pedig az előbb már 
említett két gyorsjáratú Cunard hajó az utat öt és fél 
nap alatt teszi meg.

Gyorsaság tekintetében a német hajózó társula
tok az elsőséget átengedték az angolnak, mely vi
szont kényelem és az utazás nyugodtságának tekinte
tében nem versenyezhet a német hajókkal. A gyorsabb 
utazás azonban nem biztosítja mindenkor a korábbi 
partrajutást is. A Carmania, mely bennünket el
hagyott, péntek esti 11 órakor már befutott New-York 
egészségi vizsgáló kikötőjébe, mely még jó félórai 
távolságra van a hobokeni rakodó parttól, amikor mi 
még kint jártunk a sik tengeren, mégis csak velünk 
egy időben, szombaton reggel rakhatta ki utasait a 
Cunard peerjén.

Az utolsó nap délutánján már kézbesítik minden 
utasnak a kontót, mit költött apró utalványokra a 
hajón. Ide értendők a szeszes italok és ásványvizek, 
melyeket étkezés közben fogyasztanak el, ide kerül
nek az aláírások is, melyeket pl. a zenekarnak eszkö
zölt kollektákon teszünk és ezen számlákat a főste- 
wart, az étkezés személyzetének vezetőjénél kell ki
egyenlíteni. Ekkor tűnik első Ízben élesen szembe a 
dollár és márka közti különbözet. Borravalót minden 
kiszolgáló a hajón busásan vár és kap is. Borravalót 
kell adni a hálószoba gondozójának és a takarítónő
nek, fürdőkezelőnek — akinek a hűvös időjárás miatt 
a magam részéről nem sok dolgot adtam, de az ameri
kaiak, férfiak és hölgyek egyaránt rendesen kétszer 
is fürödnek minden napon -- azután borravalót vár 
és kap az étkezésnél asztalunknál fölszolgáló két pin
cér, a főpincér és mutatkozik ilyenkor hatalmas pot- 
rohával a főszakács is, aki bennünket minden jóval 
ellátott. Borravalót kell adni a dohányzó terem sze
mélyzetének is, mely már a második elfogyasztott ká
vénál tudja, mennyi tejet öntsön a kávéhoz és mennyi 
cukrot tegyen a csészébe, milyen játékot tartson szá
munkra készenlétben ; borravalót kapnak a fedélzeti 
pincérek, akik reggel és délután hozzák a buillon le
vest, a kávés és teás ozsonnákat, süteményekkel és 
gondoskodnak arról, hogy jól bepólyázva nyujtózkod-
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junk el a kényelmi székeken : azután jön még a lifLes 
ember, aki a Broadvay-utcából egy pillanat alatt 
röpített mindig az onnét a hatodik emeleten levő 
Napfedélzetre és hogy a podgyászt se ingyen hozzák 
el a hajóról a vámhivatalig, aligha kell külön fölemlí
teni. így ötven márka fejenkinti borravaló az első 
osztály egy utasa részéről a legkevesebb, akad azon
ban utas, aki ilyenkor 2—300 márka borravalót is ad. 
Mirevalók is lennének az amerikai milliárdos utazók! 
Azért akad olyan milliárdos is, aki boldog, ha minden 
borravaló nélkül — elbliccelhet.

Mire az utolsó éjszakát töltjük a hajón a hajó 
személyzetének külön jutalmazásán rendesen már 
túlestünk, de azért mégis félig ébren alszik az ember 
és ha a New-York felé mindinkább fokozódó meleg
ség miatt nyitott ablak mellett alszunk, megeshetik, 
ami velem is megtörtént, hogy éjnek idején fél 2 óra
kor épen a mi gömbölyű kis ablakunknál bocsájtják 
le a kötélhágcsót a pilóta részére, akinek hajójáról 
piros és zöld izzólámpa világit fülkémbe, majd fföl- 
kuszik ablakunknál a hajót a kikötőbe vezető pilóta 
a kapitányi hidra és a hajó vezetését most már átveszi 
a kapitánytól és nyugodtan vezeti azt el a világnak 
legnagyobb kiterjedésű kikötőjébe, a Hudson vizére, 
mely a legnagyobb és legmélyebb járatú hajók be
fogadására is alkalmas.

A nyughatatlan embernél, a milyen magam is 
vagyok, most már szó se lehet többé az alvásról. Ha
mar a ruhába, fel a fedélzetre. Pedig alig érdemes 1 
Éjjel van még a hajón, csakis a forgalom élénkült meg 
körülöttünk. Alig látni valamit a vízre ereszkedő süni 
ködtől. De mégis látok érdekes dolgot is. A harmadik 
és negyedik osztály utasai már felcihelődnek. Nem 
önszántukból, mert felköltik őket. Most már lassított 
utunk néhány szürke hadihajó mellett vezet el és reg
geli fél 5 órakor, időközben megélénkültek a fedélzetek 
is, ott állunk a többi beérkezett hajók között, a ben
nünket előző este büszkén elhagyott Carmania szom
szédságában és várjuk a történendőket. Dereng a haj
nal és mindsürübben láthatók a New-Yorkból jövő 
hajók. A legtöbbön e fölirat: Union States Mail. A. 
kormánynál polgári öltözetű úri emberek keztyüvel és 
gyorsjáratú legényeikkel odasimulnak két oldalt ha
jónkhoz. A postát veszik át, melyet a hajóhoz erősített 
tömlőkön bocsátanak le a postahajókba. Szédítő
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gyorsasággal folyik ez a munka, mely sürgős, hogy 
a továbbmenő postát már az első tovább induló vona
tokkal és baj ókkal továbbítani lehessen. Amint meg
történt az átrakodás, tovarohan a postahajó és oda
siet, ha még meg nem telt, a másik beérkezett 
hajóhoz. A postán igy hamar és első sorban adnak 
túl az Európából érkező hajók.

Reggeli 6 órakor már kávét, teát, fél 7 órakor 
pedig már harapni valót szolgálnak föl a hajón, mert 
reggeli 7-re várják ez orvost. Az ő vizsgálata előtt 
a hajó nem mehet a kikötőbe. Az orvos buzgóbb volt, 
mint kötelessége parancsolja, mivel már fél 7 órakor 
föltűnt sárga lobogós Izland States föliratu hajója, 
a melyről daliás, egyenruhás, sima arcú és jóságos képű 
orvos ugrott át hajónkra. Csakis a harmadik és ne
gyedik osztályú utasokat vizsgálja megahajó két orvo
sának jelenlétében. A vizsgálat gyorsan megy, mert 
kapott számaik szerint kell elvonulniok az utasok
nak, túlnyomó részben kivándorlónak az orvos előtt. 
Vagyis 1500-an kerülnek igy orvosi fölülvizsgálat alá. 
Egyszerre csak hatalmas lépcsőt bocsátanak le a 
legfelső emeletről a kis egészségügyi hajóra. És 
zokogó szegény asszonyt hoznak le azon, két kis 
gyermekével és ezeket a hajóra szállítják. Trachomá- 
soknak találta a gyermekeket az orvos, és ezek jóval 
megelőznek bennünket, mert félóra múlva már egyik 
newyorki kórházban vannak további megfigyelés 
végett, vájjon gyógyithatók-e ? Ha nem, irgalmat
lanul visszaküldik őket.

Az egészségi hajó orvosa az elvégezett munka 
után ismét hajóra száll és egészségi szempontból most 
már szabad az ut hajónk részére. A posta és közegész
ség után most már az utasokra kerülne a sor, de addig 
még sok minden vár reánk, amig partraszállhatunk.

Különböző bizottságok kötnek ki hajónkon, egy
két ügyesebb ember az egyik hajóról be is juthat ha
jónkra, hogy előbb üdvözölje övéit és amint megfordul 
hajónk, hogy most Sandy Hook-ból most már a kikö
tőbe, Hobokenbe menjen, egyik hajó a másik után 
kezdi meg reggeli útját a vizen. Egy newyorki család 
külön hajót bérelt, azon jönnek hozzátartozóik elé 
és nagy beszélő csővön küldik át az üdvözletét ha
jónkra, mely hangos beszélgetés eltart, amig csak 
ki nem szádunk, amire még jó sokáig kell várakoz
nunk. Lassan kibontakozik a reggeli ködből a szabad-
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ságszobor, melynek karján át lépcső és lift visz föl a 
a szép szobor (Franciország ajándéka) csúcsára. Lát
juk már a partmenti óriási buildingok (házak) kontur- 
jait és amint mindinkább becsoszog lassú, óvatos me
neteléssel hajónk, mely óvatosságot a most már mind
inkább fokozódó kikötői hajóforgalom tesz szükséges- 
gessé, olvashatjuk már az emeletek számát: 10 — 15 
20—30—40—46 emelet! Szédítő magasságok ! És itt 
emberek laknak, irodákban dolgoznak, ez már mind 
business ház, melyekben milliardokat forgatnak meg. 
Itt pénzeket keresnek az emberek, sok súlyos dolláro
kat, melyekből ilyen házakat lehet emelni. Hasonló 
uj házak is épülnek itt, melyeknek vasvázai már ké
szen állanak és egyszerre több emeleten kezdik el a 
vázaknak építési anyaggal való kitöltését. Most már 
a kikötő utcába jövünk.

Minden vasúti és hajózási társulatnak külön ki
kötője van és minél inkább bejutunk a kikötőbe, an
nál inkább nagyobbodnak azoknak méretei. Hosszuvo- 
natokat látunk a vasúti hajókon, melyek az árukat 
és utasokat viszik, vagy hozzák a hajóktól, illetve 
hajókhoz. Most már meg se szakad a hajók sora. Lát
juk a helyi hajókat 4—5 emeletes fedélzeteikkel, 
sűrűn megrakva emberekkel, akik megkezdették napi 
robotjukat, indulnak már a távolabb menő hajók, csak 
a mienk áll meg most, a Hamburg—Amerika Linie 
beláthatatlan méretű kikötője előtt. Nem mehetünk 
be, mivel onnét most van indulóban a Cleveland. És az 
utasok minden nyugtalansága mellett ott kell állanunk 
kilenc és negyed óráig, amig végül a Clevelandról vá
laszol a zenekar a mi hajónkon folyton játszó zene
karnak, üvöltenek a kürtök, iülsiketitő zaj ! Végre 
elvonul mellettünk a Cuxhavenbe induló testvérhajó 
és lassan bekanyarodunk a pirre mi is, ami az Au
guszta óriási méreteit tekintve, nem kis feladat.

A hatalmas állomás épület felső csúcsáig várako
zókkal van tele. Reggeli 7.30 óra óta várnak a nagy 
meleg dacára, mert akkorra volt jelezve a hajójegy
irodákban, reggeli lapokban az érkezés. És a hosszú 
várakozástól túlfeszített idegek most felszabadulnak. 
Bár külön engedélyjegy kell arra, hogy bárki 
is beléphessen a Hallba, vagy ezren várnak ott. 
A legtöbb várakozónak csillagos, vagy piros, vagy más 
nemzeti szinti lobogó van a kezében. Zsebkendőket is 
lobogtatnak és olyan kiabálás kezdődik, amint hajónk
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méltóságteljesen bevonul kirakodó helyére, mintha valóságos állatkerti alakok szabadultak volna el ketreceikből. Halló, ujjé, hoj jé, evője, hurrá, ki tudja megérteni az örömüvöltés ezen hangvegyülékét? Kiabál, ordít, üvölt itt mindenki, várakozók és érkezők egyaránt, amint egymásra ismernek.Kibámulok mereven a várakozó tömegre, Látom, mint élesednek az egyesek részéről felénk vetett pillantások, feltörnek a magasságba felém is a köszöntések, üdvözlések, az éljenzések, melyeket a meghatottságtól, megilletődéstől, vagy tán azért nem viszonozhatok, mivel félig-meddig ismeretlen arcok mosolyognak a viszontlátás boldogságától, örömmel sugárzó arccal felém, amig nevemen nem szólítanak és most már látom, hogy reánk is szerető szívvel várnak itt ebben az idegen tömegben, mely szivek most hevesebben dobognak. Most már megismerem a várakozókat, de én nem tudok üvölteni az üvöltőkkel, annyira erőt vesz rajtam a meghatottság! Kínos, türelmetlen percek ezek, amig hajónk a rakodó parthoz simul, lebocsájt- ják, illetőleg fölvonják a kiszálló hidakat. Néhány pillanat és összefolynak ölelő karok között a rég sóvárgott viszontlátás örömkönnyei.New-Yorkban vagyunk. Kéz kézhez tapad, a régi ismerősök egész sora üdvözöl, velem együtt örvend. Hosszú várakozás után Lulesünk a poggyásznak legapróbb részletekre kiterjedő vámvizsgálatán, még a kis kézitárcát is átkutatják a szabad Amerikában, mely szigorított vámvizsgálatnak az eredménye, hogy az utolsó év vámbevétele hatvan millió dollárral szárnyalta túl az előző év bevételét. íme, máris az amerikai élet előhírnöke : a pénz. Aki a a podgyászt vizsgáló vámtiszteket be akarja csapni, az jól vigyázzon magára, mert a legraffináltabb csempészési trükköket is földerítik. A legszebb női mosoly se csábítja el őket— nem, ezek az emberek udvariasságra, csábos mosolyokra nincsenek berendezve.Mig mi már most kábult fejjel, a Hudson alatti vasúton, majd villamoson kijelölt lakásunk fele tartunk, a harmadik és negyedik osztály utasai várnak, amig elszállíthatják őket Ellis Izlandra, ahol szigorú vizsgálat alá veszik őket, hogy nem eshetnek-e esetleg terhére Amerikának, a szabadság országának ? Nem-e előre kötött munkaszerződés alapján jöttek-e ki a szabadság országába és ha ehhez csak a legcse-35



kélyebb gyanú árnyéka fér, visszaküldik őket, ahon
nét jöttek, irgalmatlanul és az utolsó évben 14.600 
bevándorolni akarót ért ezen sors. Mert Amerika a 
szabadság országa !

Ámde most másfelé terelődik figyelmünk. Már 
dél felé jár az idő. Itt vagyunk New-Yorkban és szed
jük magunkba két kézzel, friss és nem lankadó erő
vel az újvilág impresszióit.

Dreamland...

Nem igen számolhatok még be arról, milyen élet 
folyik Newyork utcáin nappal, mert még csak kez
detén állok megfigyeléseimnek és máris sok időmet 
foglalták el azok, akik látni, velem beszélni óhajtottak. 
De newyorki tartózkodásom mai, hatodik napján 
Newyork fülsiketitő hangzavarában kezdem már 
meghallani saját hangomat is, ha a hozzám beszélők
től szóhoz juthatok, — ami nehezen megy ! Nehezen, 
mert különösen földieimnek annyi a mondanivalójuk, 
oly boldogok, hogy bennem nem tülekedő társat, 
hanem csakis rokonleiket látnak, aki megfelelő ér
deklődéssel viseltetik sorsuk iránt, hogy amerikai 
sorsfutásuk részletezésével is, jól tudják, nem untat
nak, hanem csakis érdeklődésemet keltik föl és fokoz
zák. A newyorki angol és német lapok kivétel nélkül 
nagy szimpátiával írták meg érkezésemet és igy bár 
otthonról még nem kaphattam ide hirt és igy még 
nem tudok arról, mi újság otthon a politikában, a 
posta Madison Avenue-beli lakásomra és rokonaim 
irodai helyiségébe naponként egész csomó levelet, 
szives invitációkat, fölszólitásokat hoz, hova jöjjek, 
mit ne mulasszak el, kísérők ajánlkoznak ide-oda, sőt 
levelet kaptam már olyan rokontól is, akit rég holt
nak hittem, pedig él itt a Montefiore — gyógyitha- 
hatatlan betegek részére épített menedékházban, 
ami az elképzelhető legjobb és legkényelmesebb 
örökös ellátásnak felel meg. Hány kivándorlottról 
vélik az otthonlévők, hogy itt földi javakban dus- 
lakodnak, aranyat aranyra halmozva, és várják a 
híreket a consulatustól — rém nagy örökségekről, és 
a reménybeli örökhagyó valamely menhelyben tengeti 
életét, elhagyatva mindenkitől, csak a jó emberektől 
nem, akik itt senkit elpusztulni nem engednek.Ezekben
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a nagyméretű amerikai menhelyekben is bizonyára 
igen sok a magyar, akik biz csak ott juthattak révbe I 
Budapest után a legtöbb magyar Newyorkban lakik, 
e tekintetben túl tesz Newyork még Szegeden is, 
melynek 120.000, mig Newyorknak 160.000 magyar 
származású lakója van. Ezeknek legkisebb percentje 
tartja meg magyar jellegét, de legnagyobb része el- 
amerikánusodik és gyermekeik, akik még 10 évesek 
nem voltak, amikor szülőiket kisodorta jó szeren
cséjük vagy balsorsuk, vagy olyan magyarok gyer
mekei, akik itt kötöttek házasságot, sejtelmével se 
bírnak már a magyar nyelvnek és mint a legtöbb 
született amerikai, csakis angolul beszélnek. Hej, de 
más világ is van errefelé, mint odalent, odaát, innen 
a nagy vizen, arra alul Baranyában, Tolnában, a mi 
vén vármegyéinkben, a rendek, dzsentrik és volt 
jobbágyok honában, mig errefelé nincsen más, mint 
dolgos és dologtalan, pénzes és szegény, becsületes és 
hírhedt ember ! Itt izraelita vallásu polgártársból, ha 
az mindjárt Miskolcról származott légyen is ide, New
york állam belügyi államtitkára is lehet, ha képes
ségei révén azzá megválasztják, amint az legutóbb 
Kőnig úrral megtörtént, akit a közbizalom emelt e 
tisztségre, anélkül, hogy a túlnyomó részben pro
testáns amerikaiak valami túlságos zsidóbarátok 
lennének. Csakis az a különbség, hogy nem igen 
nézik azt a gyakorlati életben, milyen vallásu va
laki, csak azt, hogy mennyit ér. Valóságos dream
land, álomország ez az Amerika.

Trimlendnek mondják a dreamlandot, mely 
fölirat ott ég villamos tűzben a világ legnagyobb mu
latójának, Coney Islandnak, az atlanti óceán partján 
épült, csakis a" mulatás és szórakozásnak szentelt 
város egyik külön mulató helyiségének villamos árban 
úszó tornyának erkélyén és bármily prózai gondol
kodású is az amerikai, akinél minden a pénzkereset 
és a megkeresett pénzzel való élni tudás, minden 
olyan nagyszabású, kivitelében oly grandiózus, hogy 
álomországban képzelem magam és úgy is járok itt, 
mint az alvajáró. Azaz dehogy járok. Ki jár Newyork
ban gyalog ? Két-három háztömbön túl nem jár 
gyalog más, mint az egyenruhás utcatisztitó (de 
csakis a finom utcákban) és ezek a városi „tisztvise
lők" is megkeresik a maguk 400 koronájukat havon- 
kint, no meg a rendőrök, akiknek fizetése évi 1100-tól
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1800 dollárig terjed, de festői egyenruhájukban, mivel különben is túlnyomó részben szép, szálas emberek, nagy a tekintélyük. A lovasrendőrök, amikor szolgálati idejök alatt pihennek, leszállnak a legélénkebb forgalmú utcák közepén szeretettel dédelgetett lovaikról. Mozdulatlanul áll lovuk és hozzája támaszkodik a rendőr. Amikor pedig valamely baleset szólítja, — akad itt naponkint vagy ezer — fölpattan lovára és nyilsebesen vágtat oda, ahol reá szüksége van a gyalogos rendőrnek. Hordár, vagy hasonló intézmény ismeretlen. Az urak, nők is maguk viszik kézi podgyászukat, mert fürdőbe is ilyen csinos kis kofferrel mennek, melybe ruhájukat pakkolják. Átlag két órát tölt itt minden foglalatoskodó ember valamely közlekedési alkalmatosságon naponkint és reggeli 6-tól 8-ig, amikor mindenki foglalkozása után lát, majd esti 6-tól fél 8 óráig egy időben 2—3 millió embert röpítenek a helyi vasutak és hajók a legnagyobb távolságokba. Ilyenkor a forgalmasabb kereskedelmi és gyári utcákon ember-ember hátán siet a maga állomásához és hogy ott milyen tolongás van, amig mindenki elhelyezkedik, az elképzelhető, amikor Newyork lakossága megmozdul, megkezdi vagy befejezi aznapi munkáját, mely után következik a szórakozás, melyre annyi az alkalom, mint a világ egyik más városában sem. Télen vagy száz színház, ugyanannyi varieté mozi és ezernyi másféle mulatság áll a közönség rendelkezésére, a legmagasabb műélvezettől a legalpáribb szórakozásig, a hangversenynyel egybekötött mozik rengetegétől eltekintve, májustól kezdve pedig az Ős-Buda, Vénedig in Wien-féle mulatók egész sora, ezeknek élén pedig Coney Island, mely bár, akár vasúton, akár hajón jó órai távolságra van Newyork Citytől, azaz a város közepétől, ott meleg nyári napokon hétköznapokon 3—400 ezer ember, szombaton délutántól pedig, amikor jórészt szünetel már az ipari és üzleti munka és vasárnapon a látogatók száma a milliót is eléri. De aki ezt nem látja, el nem képzelheti, mit látni itt minden külön belépti dij nélkül és mit külön pénzért. Átlag egy dollárt költ el itt egy ember egy látogatásnál, elképzelhető tehát ezen villamos város napi forgalma, melyre azonban szüksége is van, mivel évről-évre uj beruházást eszközölnek, uj látványosságokról gondoskodnak, és úgy vélem igen alacsonyra becsülöm a
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kikiáltók, művészek, táncosnők, árusítók, bódésok, artisták, gépszerelők, pincérek, ice cream és hüsitő- ital árusítók, zenészek, pénztárosok, jegyszedők, kukorica és frankfurti főzök, ráksütők, cipőtisztítók, komédiások, pincérnők, és minden elképzelhető foglalkozást űzők számát, amikor azt ötvenezerben állapítom meg. Ezzel fogalmat adtam a kínálat és keresletről. Az óceán felől a legnagyobb melegben is kellemes hűsítő áramlat száll Coney Izland felé és csakis igy lehet együtt annyi ember egy helyen, és ezeknek kiszállítása a világnak ezen kétségen kívül legnagyobb és legérdekesebb mulatóhelyére a legsimábban, jóformán minden fennakadás nélkül megy, annál is inkább, mivel jórészt délután kezdetét veszi a nép- vándorlás, lévén Coney Island egyúttal fürdőhely is, melyet a csaknem szomszédos Brighton Beach-al es Manhattan Beach-al együtt százezrivel keresik föl a tikkasztó meleg ellen az atlanti óceánban üdülést kereső emberek, férfiak, nők és gyermekek vegyest, akik itt együtt is fürödnek a legfesztelenebb egyutt- létben és fürdés után leheverésznek a partmenti homoksivatagban, mely soha sem száraz, perzselő, mei t minden hatodik órában maga alá temeti — az ocean dagálya és legkellemesebb fürdőzés akkor esik, amikor toronymagasra csapnak föl a part felé siető hullániok, melyek ott megtörnek, tarajuk csúcsára veszik a für- dözőket és lepihenve szép csendesen leteszik őket a homoktengerre.Az igazi élet ezen mulatóhelyeken este kezdődik, mivel annak ragyogását, álomszerüségét a kivilágítás adja meg, melyhez átlag 15 millió villamos körtét és mintegy 50—60.000 ivlámpát alkalmaznak. Az Edison villamossági társulat nagy üzemet tart fönn a telep ezen kivilágítására, de két legnagyobb önálló mulatója a Hold-park és Álomország, kivilágításának zavartalanságát biztosítandó, azokban külön villamos telepek vannak, egymagukban is bármely nagy magyar vidéki városnak összes szükségletét fedezhetnék meg akkor is, ha mindjárt villamos vasutját is ellátná a szükséges árammal. Mert ezen telepek nemcsak világítással szolgálnak, hanem a mutatványokat is ellátják a szükséges nagy hajtóerővel. Egymás nyakán láthatók Coney Izlandban és kisebb társaiban a legszedi- tőbb körforgók, hegyi, távolsági, bánya, északsarki, őrült sebeséggel rohanó vasutak,hajók, liftek legku-39



lönbözőbb válfajai, ahol akár kétszáz méter magasságról hirtelen gurul le a vasút a mélységbe és minél veszélyesebb ezen utazás, annál izgatóbb, annál keresettebb, annál jobb az üzlet. A teknika csudáit látjuk itt egymásra halmozva és hogy itt-ott, amint legutóbb két hét előtt az ilyen széditő vasutazásnál kisiklott az egyik kocsi, lepotyogtak a mulatók és hárman is szörnyethaltak, ez kellemetlen és zavaró incidens, megállapítják annak okát, sőt egy két napra el is tiltják ezen mutatvány használatát, de harmadnap már a mulatók követelik annak újból való megnyitását, mert minél merészebb, vakmerőbb a mutatvány, annál biztosabb az üzlet. Minden külön telep előtt zene játszik kívül az utcán, vagy az épület tetején és minden pénztárnál a pénztáros vagy a kikiáltó beszélőcső segélyével kiáltja ki, mi a látni való. Egyszerre ezren kiabálnak, egyszerre ezer kisebb nagyobb banda játszik, mind más-más egyenruhában, fonográfok, zenegépek, közönséges kikiáltók rikácsolnak, akik a mutatványos házakba csalják a látogatókat és a sa- loonok (kocsmák és ivóhelyiségek) végtelen sora minőség szerint húsztól ötvcnig terjedő fiatal táncosnőt alkalmaz, akik lenge trikóikban balettet lejtenek a nagy színpadokon, hogy közönséget vonzzanak, mely ott költ,mivel ezen helyeken külön beléptidijat nem szednek. A bejáróknál függönyöket bocsátanak le, melyeket meg megbillentenek egy-egy pillanatra, hogy a járókelők beláthassanak a paradicsomi látványosság kohójába, de csak pillanatra, mert a balett csakis csalogató a költekezésre és a kikiáltók botjaikkal hessegetik el azokat, akik csak látni kividről, de költeni odabent a helyiségben nem akarnak. De akad minden helyiségre közönség bőven, sőt jó idényben meg lehetnek elégedve a különböző árusítók is. Ott az utcán gyártják a cukorkákat, a cukorkészités első stádiumától, amig csomagolva el nem hagyják a gépet a kész és jó cukorkák. Ott sütnek, főznek, gyártanak minden ízletes falatot, mely gyorsan elkél. A kínai utcában a kínaiak a saját külön hazai dolgaikat kínálják, a japániban a japániak mutatják be ügyességüket. Az állatseregletek és idomítok előtt ijesztő, de igazi vademberek csalogatják mint kikiáltók a járókelőket, más helyen a villamos kivégzést mutatják be az utcán csalogatásul, mi minden történik odabent. A cirkuszok mutatványaik egy részét kívül40



ingyen mutogatják, hogy becsalják a közönséget, és több látnivaló van itt, eltekintve a legcsudásabb villamos fényhatásoktól, ingyen, mint a legnagyobb mulatókban, melyeket valaha láttam, sok pénzért.Éjfélkor még ember ember hátán tolong a mulató utcáin, ezek között a 3 —10 hónapos gyermekeket apró kocsijaikon toló anyák, vagy apák, mert a középosztály mulatozásaihoz elviszi gyermekeit is, mivel azok gondozására külön cselédet nem tarthat és a gyermekek meg is szokták már a fülsiketítő zajt, a szemetvakitó fényt, a tolongást és mindent, ami ezen mulatóhelyeken izgatja az amerikaiakat, mig mi jó idegenek kábulva menekülünk innét rövid néhány órai tartózkodás után és ha pihenni akarunk, a Dreamland nagy színházában végignézzük a világteremtés látványosságát, mint teremtette meg az isten a vizet, földet, virágot, napot, holdat, csillagokat és az első emberpárt. Olyan kiállításban, olyan gépezetek segélyével dolgozik itt a művész, amilyent elképzelni is bajos dolog. Mintha csak ott lennénk a világ teremtésénél, annak teljes misticizmu- sánál. Siri hangon idézi egy láthatatlan alak a biblia szakaszait, távolról orgona hangja hallható, dörgés és villámlás oly természetimen kisérik a biblia idevonatkozó mondatait, hogy ijedezve megrázkódunk. Innét ismét ki az emberek közé, magával visz az áradat, egyik teleptől a másikig, amig nem bírják tovább idegeink. Hajóra szállunk, most holdvilágos, szép az est. A hajón újból zene szól, a távolabbi fürdőhelyek nagy hoteljei előtt pedig japán tűzijátékokat égetnek a legpazarabb színjátékokkal, mesés alakulatokkal, melyeknek költsége minden este több száz korona és nincs más céljuk, mint figyelmeztetés a tengeri utasoknak, hogy máskor oda is eljöjjenek. Brighton Beach és Manhattan Beach nagy szállodái verseny, tűzijátékokat sütnek el reklámnak. Coney Izland vakító fényessége, a Dreamland mulató velencei Campaniléjának villamos tüztengerben úszó tornya, millió lámpáinak ragyogása és a holdvilág kiséri utunkat, amig csak be nem kanyarodik hajónk a new-yorki kikötőbe, honnét különböző alkalmatosságokon sietünk haza pihenni és uj erőt gyűjteni másnapra, hogy az igazi álom képessé tegyen másnapra uj benyomások befogadására. Amig az élet küzdelmeivel nem kell itt bírókra kelni, amig csak látunk és41



hallunk, pénzt költünk, melyet magunkkal hoztunk 
és részt nem kérünk a keresésből, valóságos Dream
land Amerika. Különösen annak első városa, New- 
York. Azért bevallom már most, legkellemesebb ér
zés mégis mindazok között, melyek eltöltenek, hogy 
az álomországból — mégis csak a saját hazámban 
fogok fölébredni. És ezen ébredésért az itt élő magya
rok százezrei — irigyelnek, mert akinek legjobban 
megy a dolga, még annak szivét is emészti a hon
vágy, bár ezt a legtöbben eltitkolni iparkodnak.

A magyarokról.

Amióta eljöttem otthonról, tegnap kaptam ide 
az első hirt és az is alkalmas volt arra, hogy lelo- 
hassza már is jelentkező honvágyamat. A megvá
lasztott pécsi országgyűlési képviselőnek épen pécsi 
mandátumáról való lemondása az, ami alkalmas volt 
arra, hogy némikép a kivándoroltak álláspontját is 
érthetővé tegye előttem, akiknek túlnyomó nagy 
része leküzdve minden honvágyat, lerázva maguk
ról a hazafias érzület béklyóját, semmi körülmények 
között nem térne vissza a szülőföldre, ahonnét vala
mely előre nem látott eruptiv hajtóerő eleintén szám
űzte őket a hajótöröttek és elégületlenek e végtelen 
szigetére, ahol rövid időzés után még azok is szívesen 
maradnak meg, akiknek itt nem kedvezett a sze
rencse, de azért megtalálják megélhetésüket. A po
litikai élet itt is gyakorta pusztító hatással van a 
megélhetési viszonyokra, sőt az még inkább belenyúl 
a mindennapi életbe, mint nálunk és épen azt pana
szolják most, hogy az uj elnök, Tafft William mun
kálkodása nem alkalmas a kereskedelem és ipar föl- 
lenditésére, sőt az 1908. évi amerikai krízisből még 
föl se ocsúdtak, máris uj válságtól tartanak, de azért 
megindult a nagy munka minden vonalon és aki dol
gozni akar, annak munkahiány miatt nem kell pa
naszkodni ! De politika olyan értelemben, mint ná
lunk odahaza, itt el nem képzelhető. Nincsen hatal
masabb akarat itt az egyéni akaratnál, inig odahaza 
megeshetik még, hogy a bibortalár, még ha annak 
viselője aktív szereplésre már alig képes, nagyobb 
hatalom a miniszteri akaratnál, rokonszenvnél, az 
uralmon levő párt elnöke akaratánál, és Ígéret, köte-
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lező kijelentés, legjobb intenció, testvéri kötelék, hála, 
mind elül, elnémul, elcsendesül, visszavonulnak rej- 
tekeikbe a legnagyobb és mint most látom, leghatal
masabb magyarországi tényező előtt!

Északamerikában elképzelhetetlen az olyan eset, 
hogy a választók saját hozzájárulásával valakit paj
zsukra emelnek, hivei érette nemes küzdelmet foly
tatnak, diadalra viszik és akkor a győző cserben 
hagyva saját akarata ellenére a vezéreket és köz
katonákat, akik érette küzdöttek, mivel ezt igy 
parancsolják bizonyos tekintetek ! Hogy ily csalódás 
választókat többé ne érhessen, az uj választói törvény 
megalkotásánál modern szellemet kell követelnünk 
minden irányban, azt kell követelnünk, hogy egy 
jelölt két helyen föl ne léphessen. Aki megbukik az 
egyik választókerületben, az megbukott, az ne aspi
rálhasson ugyanazon napon több mandátumra, ne
hogy utólag azon kényszerhelyzetbe jusson, hogy 
bizonyos befolyások nyomása alatt legkedvesebb 
képviselői megbizatását legyen kénytelen vissza
származtatni megbízóinak. A szabadságnak mért- 
földlépésckkel előretörő honában ez lehetetlen lenne 
és megértem ideszármazott földieimet, még ha rosz- 
szul megy is némelyiknek sora, hogy haza még se 
vágyik ! Megértem, ha az amerikai magyar napi
lapok nagyobb része a kivándorlóttaknál a honi 
állapotokkal való elégedetlenséget iparkodnak fön- 
tartani, sőt fokozni, mivel ezzel biztosítani vélik ma
guknak a kivándorlási anyagot, mely a politikailag 
dezolált állapotban vélt hazába nem kívánkozik 
vissza, sőt, onnét mindig uj és uj anyagot hoz át az 
Egyesült Államokba.

Mialatt itt azt prédikáltam véreimnek, még ha 
még oly kedvező anyagi helyzetben élnek is odakint, 
hogy milyen szép otthon, mégis csak jobb otthon, 
tán meg kellene mégis gondolniok, itt akarják-e le
morzsolni életüket, a szakadatlan munka, a lázas 
élet e honában, ért otthonról e nem várt csalódás, 
mert a politikában való megbizhatlanság útját állja 
nálunk odahaza a politikai élet megszilárdulásának, 
a parlamenti munka akadálytalan lebonyolításának. 
Amerikában csakis egy elv járja : segíts magadon, 
ahol erre alkalom nyílik másokon is, és az Isten is 
megsegít. Ezen politikai és életelvet kell magunknak 
is szem előtt tartani és akkor hamarosan uj tettvágy
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és alkotási akarat fogja a csüggedést felváltani. 
Különösen akkor, ha levonjuk a csalódásból a tanul
ságokat, a mint teszik azt kivándorlóink is, akik itt 
mind átesnek újból az élet keserves iskoláján. Több 
mint egy millió magyar él idekünt, az olaszok után 
tán a magyarok szolgáltatják a kivándorlók legna
gyobb kontingensét, de biztos boldogulásra itt más 
nem számíthat, mint az iparos és a földmives, talá
lékony és életrevaló, az angol nyelvet is biró, némi 
tőkével rendelkező, az amerikai becsapási kísérle
teknek ellentállni tudó kereskedő.

Az iparos, különösen ha felesége, esetleg gyer
meke is ipari munkálkodást folytat, gyorsan munkát 
talál. Bizonyos dij lefizetése mellett fölveszik az 
egész Amerikára kiterjedő Union szervezetbe, mely
nek több millió tagja van, mely szervezet elhelyezé
séről gondoskodik, de mesterségét tudnia kell, más
különbben szedheti már sátorfáját, mivel itt a föl
mondás ismeretlen. „Holnap reggel elviheti szerszám- 
ját“, ennyiből áll a fölmondás és kifizetik esedékes 
munkabérét. Egyik volt pécsi asztalosmester, akit 
rossz vállalkozásai, a fa és munkabérek hirtelen 
emelkedése juttattak otthon tönkre, itt mindjárt 
munkát talált. Vendéglői berendezési gyárban dol
gozik, heti 25 dollár a bére, felesége, leánya más 
ipari üzemeknél ugyancsak megkeresnek heti 40—50 
dollárt és mivel ezen kereset már egymagában bőven 
fedezi a háztartási szükségletet, a többit félrerak
hatják és ha ugij akarják — mert erre semmiféle 
kényszerítő eszköz rendelkezésre nem áll — még az 
otthon hátrahagyott adósságot is fizethetik; de igen 
szórványosan akadnak ilyenek itt Amerikában és 
meddő maradna minden kísérlet, mely régi követelés 
behajtását célozná. Itt nem törődnek senki múltjá
val, régi tartozásaival. Mindenkit annyira becsülnek 
és tisztelnek, amennyit most ér, amily munkát itt 
végez, mennyire teljesiti amerikai polgári kötelmeit. 
Aki öt éve itt lakik és kifogástalan életet folytatott, 
az, ha akar és erre való igényét idejekorán bejelenti, 
amerikai polgárrá lesz, az leszámolt a múlttal, azt 
megvédi Amerika mindenkivel szemben és múltjá
nak bolygatása és földerítése reá már nem kompro
mittáló. A milliárdoskról nap-nap mellett olvasható 
a new-yorki lapokban, mily sötét multjok, jelenők 
és jövőjük; de ki törődik itt ilyen csekélységekkel!
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Aki dolgozik, vagyont gyűjt, az közbecsülésre tesz 
szert, aki itt is folytatja, ahol otthon abbahagyta, 
az senki és semmi, azt kímélet nélkül üldözik. Itt 
nincsen múlt, csak jelen és mégis sokan önmaguk 
nem tudtak kilépni a múlt árnyékából!

Az iparos mellett csakis a földmives boldogu
lása biztos. Nem New-Yorkban, hanem följebb Ca
nada felé, mely jóval nagyobb egész Európánál, ahol 
még hiány van földmunkásokban. Tömegesen talál
hatók ott magyarok, akik falvakat alapítanak, me
lyeknek még magyar neveket is adnak, még magyar
angol tanítókat is alkalmaznak, de hiába minden, 
akik itt maradnak, azoknak gyermekei már elvesz
tek a magyarságra és elangolosodnak, illetőleg el- 
amerikaiasodnak. Talákoztam itt csak 10 évvel ez
előtt bevándorolt magyar szülőknek még magyar 
születésű gyermekeivel, akik 8 — 10 évesek voltak, 
amikor őket szülőik kihozták. És mivel itt már angol 
tannyelvű iskolákba jártak, a megélhetési körülmé
nyek a szülőket is arra kényszeritették, hogy meg
tanuljanak angolul, gyermekeik is korai kenyérkere
setre voltak utalva és ma már halvány sejtelmük 
sincsen anyanyelvűkről 1 Talán sohase látják viszont 
szülőföldjüket. Hallottam igen tekintélyes cégekről, 
amelyek még csak 20—30 évesek. Csakis a beava
tottak tudják, hogy azoknak tulajdonosai magya
rok, mert teljesen elveszítették magyar jellegöket. 
Nem volt itt jóhangzásu a magyar név még rövid 
idővel ezelőtt és sokan célszerűségi okokból egysze
rűen letagadták, vagy eltitkolják magyar származá
sukat. Odahaza sejtelmünk se lehetett arról, meny
nyire használt a magyarok tekintélyének első sorban 
Széchenyi grófnak esküvője Vanderbilt Gladyssal. 
majd az ezt nyomon követő Ördög, Tatárjárás és 
Taifun szinrehozatala ; majd Sigray gróf házassága 
Gladys barátnőjével. Most is figyelemmel kisérik, 
milyen szerepet töltenek be otthon a magyar főúri 
világban és szívesen Írnak róluk, ha lehet, kellemet
lent, mert az amerikaiak a dollárkivitelt épenséggel 
nem szeretik. A házasságok a magyar nemzet úri 
voltáról, a színdarabok pedig annak szellemi életéről 
tettek tanúságot és ezen két körülmény megváltoz
tatta itt a magyarokról táplált nézetet. Ma már nem 
kell letagadni senkinek magyar voltát, hacsak erre 
egyéni okai nincsenek 1 Sőt most már a bevándorolt

45



— tótok is magyarnak mondják magukat, amit eddig 
ravasz furfanggal letagadtak. Bőven akadnak ma 
már gyárak, melyek előszeretettel alkalmazzák a 
magyar munkásokat, mert azoknak munkája érté
kes és mivel a jó munkás heti 44 órai munkaidő 
mellett minden napi munkáért jóformán 4 dollárt 
(20 koronát) keres, oly kedvező a munkások helyzete, 
hogy immár 10 éve átlag 400 millió koronát küldhet
nek haza szülőhazájukba ott maradt övéikhez, rész
ben gyümölcsöző elhelyezés céljából, mert itt egy 
dollár alig nagyobb pénzérték két koronánál, mig 
otthon az tényleg öt korona. Akik pedig pénzt kül
denek haza, azok nem vesztek el a szülőhazára, sőt 
nagyobb keresményökkel hozzájárulnak annak nem
zetgazdasági megerősödéséhez és Amerika sanda 
szemmel is nézi ezen pénzgurulást külföldre, ezért 
nehezíti meg a bevándorlást sok esetben kíméletle
nül, megcsufolva ezzel a szabad kereskedelmi forga
lom szent fogalmát, melyet azonban Amerika önké
nyesen, egyoldalulag magyaráz.

A magyarok Newyorkban egész városrészeket 
foglalnak el. Egy részük, de ez a kisebbik rész, össze
tart és az együttlakás révén ideig-óráig még meg
tartják magyar jellegüket. Akik pénzt küldenek haza, 
pénzkereső helynek tekintik csupán Amerikát és 
amikor annyit gyűjtöttek már egybe, hogy azzal ott
hon is kezdhetnek valamit, otthagyják az uj világot, 
mert mégis csak szebb és jobb otthon. De ezen vissza
térteknek jó részét is újból kisodorja a pénzvágy, 
különösen, ha már elfogyott, amit Amerikában ne
hezen egyberakosgattak. Egyik nemzet fiai se térnek 
vissza oly sűrűn, mint éppen a magyarok, akik köny- 
nyen is adják ki, vagy könnyen elspekulálják ott
hon, amit itt nehéz munkával kerestek. Akadnak, 
akik magukkal hozzák a szenvedélyeket is szülő
hazájukból ; egy olyan magyar fodrász beretvált a 
napokban, a magyarok kedvelt vendéglőjének épü
letében, aki 6000 dollárt takarított már meg és két 
héten belül elveszítette ezen 30.000 koronás vagyont
— a lóversenyen. Jó, hogy mostanában a törvény- 
hozás teljesen eltiltotta a fogadást a lóversenyen ! 
Nevetséges olcsó áron kaphatók most lóversenyterek 
egész Amerikában, mert fogadás nélkül mit ér a ló
verseny, vagy akár a boxolási látványosság, melyek 
iránt a magyarok különös érdeklődést tanúsítottak,
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akik közül, sajnos, igen sokan nehezen boldogulnak. 
Akik sehogy se boldogulnak, és haza se mehetnek, 
elvetődnek Pittsburg felé az acélművekbe és ott 
súlyos munkával keresnek meg annyit, hogy épen 
elvergődhetnek, de igényeiket, melyek magyar föl
dön még nagyok voltak, pihentetik, amig megjavul 
sorsuk. De nem is vállalkoznak mindenféle munkára, 
csakis a végső esetben. Például magyar cipőtisztító
ról (mert Amerikában, ahol se otthon, se szállodá
ban cipőt nem tisztítanak a cselédek és a cipőtisz
títás igen sok embernek ad kenyeret), vagy magyar 
utcaseprőről nem hallottam, ennyire nem „aljaso- 
dik“ le magyar, inkább koplal, vagy segítséget fogad 
el; de igen sok a tányérmosogató, akik földolgoz
hatják magukat pincérré és akad iemerőseink közül 
is igen jó családból való, aki helyét mint hajópincér 
tölti be, mely külömben jövedelmező foglalkozást 
szeretik a magyarok, akik otthon csak urak voltak, 
mig itt az otthon épen általuk lenézett pincéri állás 
elnyerését már szerencsének tekintik. Ezek tanulnak 
meg leggyorsabban angolul. De voltam laundry-ban 
(vasalómühelyben) is, ahol nincs más alkalmazott, 
mint maga a gazda, aki reggeli öttől esti tizenegyig 
arca verejtékével vasalja a már máshol mosott fehér
neműt, mig nálunk otthon, Pécsett szépséges fele
sége, nagyjövedelmü üzlete volt. A sors szeszélye 
üldözte e családot, mely egészen elszármazott tőlünk, 
a newyorki vasaló, a család volt szemefénye pedig 
ott dolgozik lerongyolódva, önmegtagadással hajnal
tól éjszakáig. Ha itthon így tudott volna dolgozni! 
Most becsületesen megél, ha mindjárt csak máról- 
holnapra is.

Olyan külömböző itt a boldogulás útja, mint 
sehol a világon, de akad minden nap hajótörött, aki 
nem képes partra vergődni, ezért meg kell gondolnia 
mindenkinek, aki mesterséget nem tud, se az angol 
nyelvet nem bírja, megtegye-e a nagy utat az Újvi
lágba. De még azoknak is jobb otthon, mint itt a 
nagy tülekedés közepette, akiknek törekvése sikerrel 
jár, csak dolgozzon otthon is oly szorgalommal és 
lemondással, mint itt, — politizáljunk kevesebbet, de 
szántsunk mélyebben ! és kevesebb lesz a kivándorolt. 
Akkor, de csakis akkor lehet arra kilátásunk, hogy 
csakis azokat vonzza majd Amerika, akiknek meg- 
szükülnek a hon határai és távozniok kell, hogy uj
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hazát keressenek. De a szorgalom és igazi munka 
otthon is megtalálja koronáit, ha nem is dollárjait.

Egy szenzációs nap.

Atlantic Cityből, a világ legnagyobb fürdőjéből, 
ahol vasárnapokon egyszerre 400.000 ember is meg
fürdik az óceánban? visszakergettek rövid üdülés 
után a moskitók. Philadelphia érintésével a dél
utáni 2.30 perces Pensylvania Expressel tértem vissza 
New-Yorkba. Azaz nem is New-Yorkba, mert az 
Óceán felől nem lehet a városba érkezni. A Pennsyl
vania Railroad nagy pályaudvarán mindenki kiszáll 
és onnét Ferryn folytatja mindenki útját a városba. 
Az áldomásról több ilyen hajó visz a városba, aszerint 
hogy hova tart az ember.

A 23-ik Street állomás ferrijét, átkelő hajóját 
kellett vennem és annak emeletén helyezkedtünk cl, 
hogy eljussunk a túlsó partra. Útközben megeredt 
az eső, mint rendesen tengeri fürdőzésem — után. 
Ebben az egyben biztos szerencsém van, mert soha 
tengeri fürdőzésemet kedvezőtlen időjárás meg nem 
zavarta. De mihelyt befejeztem a fürdőzést, beborult 
a fürdőző közönségnek.. .Bizonyára nem távozásom
miatt. ,

Alig volt délután hat óra, mégis süru homályt 
okozott a köd, mely az előttünk elterülő Hudsonra 
és a newyorki kikötőre bocsátkozott. Csakis közelről 
különböztethettem meg a kikötő pirjeit, az egyes hajó
zási és vasúti társaságok kikötő helyeit s a Hamburg 
amerikai pirjében már ott terpeszkedett az Amerika 
nevű nagy gőzös, mely két nappal előzőleg érkezett és 
a melynek fedélzetén e hó 23-án már búcsúzni fogok 
a régi, itt fölkeresett, majd itt szerzett kedves jó baia- 
toktól, hogy ismét visszatérjek otthonomba, melynek 
izgató politikai hullámzását szerencsés voltam ez 
egyszer elkerülhetni.

A Norddeutscher Lloyd pirjében már útra készén 
állt a ,,Kaiser Wilhelm dér Grosse“. Ami alatt azt kell 
érteni, hogy már füstölgött az egyik kémény, vagyis 
a berakodással voltak a gépek elfoglalva, hogy más
nap délelőtt tiz órakor fölszedje horgonyát es útra 
keljen Európába. Aligha gondolt arra a hajó kapi
tánya akkor még, hogy kínos eset előtt áll a Kaiser
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Wilhelm, melyei azon megtiszteltetés ért, hogy 
Newyork polgármestere, William J. Gaynor Lord 
Major azon szándékozott négyheti üdülésre Európába 
utazni.

Gaynort ezelőtt két évvel választották meg négy 
évre polgármesternek. A legfelső bíróságnak volt 
addig bírája, demokrata, tehát nem tartozik az ural
kodó republikánus párthoz és mégis megválasztották. 
Győzelme előhírnöke volt a republikánusok most be
következett bukásának. Az összes többi, ugyanakkor 
megválasztott tisztviselő mind republikánus volt, de 
kivételt tettek Gaynorral, akire rászavaztak a republi
kánusok is, (a legtöbb itt élő magyar, aki már szava
zati joggal birt ugyancsak republikánus volt akkor 
még, de nehány hónappal utóbb nagy számban sza
vaztak a demokrata jelöltekre.) Rászavaztak, mivel 
kiválóságáról tudomással bírtak és ezen óriási módon 
fejlődő városnak erős kezű és nagytekintélyű polgár- 
mesterre szüksége is van. És Gaynorban nem is csalód
tak, mert óriási munkát végez és a város közigazga
tása méreteihez viszonyítva úgy mondják, kifogás
talanul. A felső bíróból jó polgármester lett, de annyi 
hatalommal még ő sem rendelkezik, hogy Newyork 
minden egyes lakójának gondozója legyen.

Ezt nem akarta belátni Gallagher J. János, akit 
ezelőtt hat évvel a kikötőbe őrnek neveztek ki és 
mivel Amerikában mindenki bármikor is elbocsát
ható a szolgálatból, ha fölöttese úgy tartja, hogy 
kötelességének meg nem felel, julius közepén, miután 
előzőleg megintették, de hasztalan, újabb hanyagság 
miatt őt is elbocsátották. Azóta levelekkel ostromolta 
a polgármestert, melyek bizonyára kezéhez se jutot
tak, amint nem is juthattak, mivel Newyork városá
nak több mint százezer alkalmazottjának dolgaival 
nem igen foglalkozhatnék a polgármester. Mód felett 
elkeserítette ezen állapot az 50 éves Gallaghert és 
napok óta leselkedett a polgármesterre, akit azon
ban nem találhatott megfelelő közelségben, amig ma 
a hajóra juthatott és a nagy felszállási tolongásban, 
mely tipikus amerikai jelenség, a tömeggel ő is 
odaférkőzhetett. Miután a polgármester elhelyez
kedett kajötjében és a sétafedélzetre ment, hogy el
búcsúzzon kísérőitől, városi tisztviselők és hírlap
íróktól környezve épen le akarták fényképezni, ekkor 
Gallagher előlépett a tömegből és revolveréből egymás-
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után három lövést irányított a lordmayor ellen, 
melyek közül az egyik a nyakszirtbe hatolt és ott mind
járt súlyos vérzést okozott.

A súlyosan sebesült polgármestert bevitték a 
legközelebbi kajütbe és mivel sebesülését ő maga 
halálosnak vélte, első szava is üzenet volt Newyork 
népéhez, melynek istenhozzádot küldött azok által, 
akik segítségére siettek. A merénylőt az egyik matróz 
leütötte és a jó ember azzal védekezett, hogy csakis 
kenyeret és vajat kért a polgármestertől, nem pedig 
porterhousesteaket (a mi jó falat) de elvették tőle 
a kenyeret és vajat is és kesergésére választ se kapott.

Az életveszélyesen megsérült polgármestert 
hordágyon Hobokenben legközelebbi kórházba 
szállították. Mindjárt eléje vezették merénylőjét, 
hogy megállapítsák a szembesítéssel annak személy- 
azonosságát és csak azután kisérték el a börtönbe. 
A merénylet hírére J. Noble Hays, a jelen volt városi 
vízvezetéki bizottság elnöke azon helyes megjegy
zést tette : „A közállapotok nálunk annyira elfajul
tak, mint a római császárság legsötétebb napjaiban, 
amikor a gonoszok mindenkit megöltek, aki meg
kísérelte, hogy velők szemben kötelességét teljesítse?* 
A polgármester három hónap alatt fölépült, merénylő
jét pedig öt évi börtönre Ítélték. Most csakis arról 
akarok szólani, mint hatott e senzáció New-Yorkban.

E merénylet délelőtt fél 10 órakor történt és 11 
óra volt, amikor a lapok külön kiadásai arról már 
megjelentek, sőt 12 órakor már képeket láthattunk 
arról, miképen történt a merénylet és mint szállítot
ták el a polgármestert a kórházba. A fényképészek 
kéznél voltak, mivel amúgy is le akarták kapni az 
Európába utazó podestát, csakhogy a vártnál jóval 
érdekesebb anyagot örökített meg gépeik lencséje, 
így járt kezére a merénylő a hirlaptudósitóknak. 
A külön kiadások még gyorsabban jelentek volna 
meg, ha a váratlan esemény hatása alatt el nem zár
ják egy időre a hajóról levezető hidat és rövid idő
közökben, most már félóránként uj külön kiadások 
jelentek meg, melyekben talán 10 uj sor se volt, mint 
az előző kiadásban, de a rikkancsok ezrei megszokott
nál jóval vidámabban rohantak szerteszét az utcá
kon, lobogtatva a lapokon a merényletről szóló cikkek 
vörös színnel nyomott címeit. A boulevard lapok, 
melyeknek jövedelmezősége attól függ, hány lapot
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adnak el a rikkancsok, a szenzációt jobban kihasz
nálják, sőt ha semmi újabb részletet se tudnak, még 
akkor is megjelenik ilyenkor a 8., 9., 10., sőt 20-ik 
kiadás is azonos szöveggel, csak épen elől dobnak 
el annyi ólmot a kész formából, hogy oda valamely 
uj cimet tehessenek és a rotációsok öntik az uj példá
nyokat, a melyek ilyenkor százezrével kelnek el. 
Engem is elfogott a kíváncsiság, váljon milyen életet 
találok most a városházán, igy alig három órával a 
merénylet után a Broadvaynál, majd a City Hallban 
az ósdi városház épületében voltam, melyet azelőtt 
egy órával még ezrivel álltak körül az emberek, hogy 
ott közvetlenül kapjanak hirt anépszerü polgármester 
állapotáról. Mire odaértem, már a régi, rendes képe 
volt a városházának, nem volt már ott más, mint 
akinek ott dolga akadt és napirendre tértek az ese
mény fölött. A bussines nem engedi meg a newyorki- 
aknak, hogy megálljának egy dolog mellett, ha az 
még oly szenzációs is és az élet oly lázban telik itt el, 
hogy el se képzelhető oly szenzáció, mely több órára 
kötné le a zaklatott idegzetű embereket, akiket pe
dig ezen merénylet valóban fölháboritott, mivel arra 
a polgármester, aki most is tapasztalatok szerzésére 
akarta Európát fölkeresni, semmi okot nem szolgál
tatott. De még a fölháborodás is rövid ideig tart. 
Átmentem a Cita Haliból a Germany Lloyd palotá
jába, mint a mely társaság gyorsgőzösén történt a 
merénylet. Hallani kívántam mit szólanak itt a 
merényletről. Ott is folyt a munka, mint rendesen. 
A nagy hajó, melyen a merénylet történt, pontosan 
elindult, csak egy utassal kevesebb volt azon, akinek 
azonban nem téri tik meg a föl nem használt hajó
jegy árát!

A Hudsonon fölfelé a Niagaráig.

Valahogy össze ne tévesszen az én kedves olva
sóm Stanley, Holub, Nansen, Peary vagy pláne Cooc 
urakkal, de még Gáspár drral se, amikor amerikai 
nyolcnapi kirándulásról számolok be. Semmiféle 
nemzeti Nobel dij, se földrajzi társulati nagy arany, 
vagy kis ezüst érem nem jár meg — ma már az ilyen 
utazásért, melynél gyönyörűségesebb és kényelme
sebb utazást elképzelni nem lehet. Nehéz dolga csakis
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Kolumbus Kristófnak volt, aki fölfedezte Amerikát 
és sokat szenvedett, amig bárkájával a portugál 
partról ideérkezett. Hogy a Niagara tava és esése 
föltárult a nagy világ előtt, ez pedig egy német szent- 
ferencrendi missionarius érdeme, aki indiánokat jött 
ide téríteni és fölfedezte a legvadabb és legfensége
sebb tavat. Csak nemrégiben vésték be a fölfedező 
nevét a parton elhelyezett kőtáblába. És amig a régiek 
föltárták Európa részére Amerikát, hogy ott a vén 
Európában már el nem férő emberanyag elhelyezést 
találjon, a bevándoroltak fokonkint annyira kiszorí
tották, vagy megsemmisítették a benszülötteket, 
hogy azoknak ma alig akad már itt hírmondójuk — 
hisz jóformán csak a mutatványos bódékban láthatók 
az utolsó mohikánok. A mai turisták, letelepedők és 
tanulmányozók a világ legkényelmesebb alkalmatos
ságaival jönnek ide bámulni, üdülni és szórakozni 
és a Niagara vízesése a környékbelieknek hűsítő, 
majálisozó telepe a meleg nyári napokon, mig a 
moneykeresők még a Niagara vízesést is ipari célokra 
használják föl, mert annak dinamikai ereje nagyobb, 
mint amelyet bármily nagyerejü gépezet segélyével ki
fejteni lehetne.

A Newyorkot egyik részről környező és egyút
tal a legnagyobb kikötőül szolgáló Hudson folyamon 
a nyüzsgő vizi helyi forgalomtól és oceánjáró hajók
tól eltekintve, három és négyemeletes úszó személy
szállító paloták bonyolítják le a távolsági forgalmat 
egyrészt Albany, Newyork állam fővárosáig, más
részt Bostonba, Amerika legfinomabb, leginkább 
kulturált városába. Minden hajó tömve van utasokkal, 
túlnyomó részben amerikaiakkal, akik üzleti utaikat 
is nyáron szívesebben teszik meg ezen hajók egyik 
kényelmes fülkéjében, elsőrangú éttermeiben, zene- 
kiséret mellett és reggelre célnál vannak! A kirán
dulók és üdülők pedig a Hudson River by Daylight 
vagyis szabatosabban a The Day Line (nappali) vona
lon utaznak föl Albany, vagy onnét Montreál váro
sáig a Champlain taván. A nappali vonal részére a 
Hendrick Hudson, Robert Fulton és Albany nevű, 
bizonyára legnagyobb méretű folyamhajókat ren
dezték be, melyek Brooklynból reggeli 8 órakor ki
indulva, esti 6 órakor érkeznek meg Albanyba. Az 
utasok száma fölfelé minden utón át mintegy más
félezer, de ezeknek egy része már a közbeneső állo-
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másokon kiszáll. Jól ismerem a legszebb európai 
rajnai utazást. Romantikától ittasuk, történelmi 
nevezetésségü vidéken, rablóvárak, a kultúra régi 
fészkei, majd hegyszakadékok mellett vezet el a Raj
nán az ut, jól esik a Loreley származási helye mellett,a 
fedélzeten jó társaságban finom rajnai bort szürcsölve 
elsiklani és hevesebben dobog a szív ezen a költő ál
tal megénekelt szép utón, melyen megkap a termé
szeti szépség, a viz pompázó színe, a folyam hatal
mas méretei, sokszor tengernyi szélessége, a vad- 
regényesség. De az utazás kényelme és érdekesség 
dolgában a Hudsonon való hajózás amazt messze 
fölülmúlja. Igaz, hogy a missek és mississek, mihelyt 
a hajó elhagyja a newyorki negyedik állomást, melyen 
még mindig utasokat vesz föl, mindjárt a tágas iró- 
szobába rohannak és széles üvegasztalok mellett le
telepednek, hogy az ingyen rendelkezésre álló an- 
sixokon gyorsan tömegesen küldjék el üdvözleteiket 
és mialatt Írnak és bélyeget ragasztanak, siet el a 
hajó a legszebb vidékek mellett! Igaz az is, hogy 
rajnai bort se lehet iszogatni a hajón, sőt még kali
forniait, de még amerikai sört sem, mivel a Hudson 
hajókon a mérséklet (temperenc) rendje uralkodik 
és a gyönyörű étteremben fölszolgáló négerek sem
miféle szesz tartalmú itallal nem kedveskedhetnek, 
csakis ártatlan pezsgőző lékkel és hűsítő creamekkel. 
Igaz az is, hogy a hajó zenekarának cincogását csakis 
akkor lehet elbírni, ha amerikai szokás szerint az 
amerikai gassenhaureket egyúttal énekkel kiséri a 
közönség vidámabb része. Igaz az is, hogy a táj ter
mészeti szépségét megzavarják a parton egymás nya
kára épült nagy fajégházak, melyekben két Ice Com
pany (jégtársulat) helyezi el a Hudson jegéből kihasí
tott jégtáblákat, de ezen évben ezek a jégházak, mi
ként nálunk a jégvermek, üresen maradtak, mivel 
a Hudson sztrájkolt és nem fagyott be. Igaz az is, 
hogy a máskülönben fenséges csendet és nyugalmat 
némikép megzavarja a Hudson partján, vagy a fölötte 
épült hatalmas hidakon minden öt tiz percben tova- 
száguldó gyors, vagy tehervonatok robogása, de aki 
mindezeket észre nem veszi, nem hallja és csak a 
tükörsima vizet, a hullámok csobogását, erdőt, mezőt, 
hegyet nézi, melyek mellett elhaladunk, az a dunai 
és rajnai hajózás fölé helyezi a Hudsonon való utazást, 
mely még várja a maga Heinéjét, aki azt méltóképen
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tudná megénekelni. Különben árusítanak a hajón 
elég kottába szedett, szép képpel is ellátott Hudson 
dalt, de biz ezek csak amerikai nóták, melyek meg 
nem kapják azt, aki a zenében a zenét keresi.

Kingston, Catskill, majd Hudson az utolsó állomás. 
Amint szürkül, a távolból már kibontakozik Albany 
városa, melynek egyik csücske belenyúl a Hudson 
vizébe. A hajó kis zenekara belekezd a legnépszerűbb 
amerikai nótába, melyet nálunk „Ujjé, a ligetben...“ 
kezdetű szöveggel ismernek és mely az egyedüli ame
rikai import, melyről épenséggel nem tudtam, nogy 
az ! Sőt azt nálunk minden teketória nélkül annek- 
tálták ! Akik a zenekar körül ültek, most már állva 
énekelik a nótát még amikor koffereik után sietnek 
is, majd szétnyílik a Hudson két partja közötti vasúti 
összekötő hid, hogy hajónk bejuthasson Albany ki
kötőjébe, ahol már összevissza kiabálják a hotelek 
nevét. A portások, kocsisok tolonganak az utasokért 
és hallhatjuk nagy bőbeszédűséggel a szállodák, ven
déglők dicséretét, melyekbe a jól fizetett kikiáltók 
csalogatják az embereket. A járatlannak nehéz vá
lasztani a nagy kínálat miatt, de végre elhelyezke
dem a Hotel Hampton omnibuszán, mert annak libé- 
riás kocsisa van s ez kiváncsivá tett. Ödön utcákon 
keresztül csakhamar uj épület előtt áll meg a kocsi, 
a hallban beírják amerikai szokás szerint az utasok 
a vendégkönyvbe neveiket, kialkudják a szoba árát 
és előkelő szállodában 4 dollár (20 korona) valóban 
csekély összeg két személy részére, mert a szobának 
igen természetesen előszobája, fürdőszobája, meleg 
és hideg vizet szolgáltató vízvezetéke, egyszóval töké
letes lakásberendezése van. Rövid idő múltával már 
az utcán vagyok.

Albany a legérdekesebb északamerikai városok 
sorából való. A régi faházak mellett a legmodernebb 
uj épületek, ezek között — ami megtalálható minden 
amerikai városban — a Public Library, a nyilvános, 
azaz ingyenes könyvtár, melynek mindig akad egy 
jókedvű adakozója, aki ezen célra nem sajnálja azt 
a néhány milliócska dollárt.

Albany legszebb és legérdekesebb márvány
épülete a parlament, mely magaslaton épült, széles 
arkádszerü kiképzéssel, előtte pompás ültetvények, 
melyek gondos ápolás alatt állanak. Itt ülésezik 
Newyork állam, melynek Albany a fővárosa, a nép-
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képviselet itt hozza meg az állam törvényeit, ezért 
tökéletes posta és telefonberendezése. Mindegyiknek 
külön palotája van, mig a távirdaépület részvény- 
társaság tulajdona, mely szépen versenyez a másik 
hivatallal. A villamosok vígan szöknek föl a ma
gasba, nem is tudom mennyi pro mille emelkedéssel. 
És ezt a gyönyörű épületet, melyben amerikai ereklyék 
egész kincsesháza volt elhelyezve, most, amikor e 
sorokat sajtó alá rendezem, jórészt már elpusztította a 
tűz, mintegy 6 millió dollár kárt okozva a remek 
épületben és kincseiben. Egyik utcában bank-bank 
hátán áll, melyek között tán a legszerényebb Newyork 
állam National bankja, amilyennel különben mind a 
negyvenhét észak-amerikai állam rendelkezik és mind 
külön papír- és ércpénzt bocsát ki. Még sincsen sohase 
baj a pénzzel, mint nálunk a latin országokban, ahol 
minduntalan visszautasítják a szomszédos boltban 
váltott pénzeket. A Broadvayn (ilyen utca minden 
amerikai városban az összes utcák között a legfor
galmasabb) egyik vaudeville színház a másik nyakán 
van és mindegyiknek nagy közönsége akad. Ezekben 
a színházakban a mozi mellett apró színdarabokat 
játszanak és ezen felül orfeumszerü magánszereplők 
szórakoztatják a közönséget dallal, humoros dolgok
kal, mutatványokkal, csekély 5 és 10 centes belépő
díj mellett. Valamennyi városban szép és díszes épü
leteket emeltek ezen olcsó és népszerű előadások ré
szére és az óriási verseny dacára brilliáns üzleteket 
csinál valamennyi, déli tizenkét órától esti tizenegy 
óráig.

Másnap déli 11 óráig nagyjában megismertem Al
fa any t. Láttam a régi házakat, melyeken még kívül 
vezet föl a falépcső a második—harmadik emeleten 
lévő lakásokba, ócska billiárdtermekbe és ezek mel
lett a ragyogó 8—10 emeletes uj palotákat, láttam az 
élénk utcai forgalmat, pompás üzleteket, cukrászdákat. 
Láttam, hogy ezt a várost az országgyűlési képviselők 
mai igényeihez mérten rendezték be hotelekkel, 
vendéglőkkel és az állam kormányzójának, miniszte
reinek palotái élesen elütnek a régi épületektől. A 
városnak mintegy harmadfélszázezer lakosa és élénk 
helyi kereskedelme van. Mivel bedekerezési szándé
kaim nincsenek, most már a vasútállomásra sietek, 
hogy a Newyork és Buffalo között Albanyn át napon
kint közlekedő 23 vonat közül fölhasználjam azt,
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melyről büszkén és vastag betűkkel hirdeti a Newyork 
Central és Hudson River Railroad—Mohawk Divi- 
sionja (ez annyit jelent, mint pl. a máv. jobbparti 
igazgatósága) hogy az „The Most Famous Train in 
in the World" (A világ leghíresebb vonata). És a me- 
neterend igazat mond. Nyomtatásban a vasúttársa
ságok óriási versenye mellett hazudni nem is lenne 
tanácsos. Ez a vonat a Newyorki Grand Central Ter
minálból 8.30 perckor reggel indul el, meg se áll Alba- 
nyig, ahová 143 mértföldet téve meg 11.25 perckor 
érkezik meg, három perccel később már megindult 
velünk a vonat és délután 5.15 perckor a vonat be
futott Buffalo állomásba, 439 mértföldnyi utat 8 óra 
15 perc alatt téve meg, amihez ami leggyorsabb vona
tainknak legalább 14 — 16 órai időre lenne szükségük. 
No, de ez menés is volt ! Jártam én már a leggyorsabb 
francia luxus vonaton Párisból Lyonon át Marseil- 
lébe, Portsmoutból Londonba, Hamburg és Berlin 
között ismételten végigszáguldtam 3 óra alatt, de 
ilyen sebes vágtatással még sohase utaztam. Gyor
sabb az a vonat még annál is, amely Newyork és 
Chicago között most már 18 óra alatt teszi meg az 
utat az eddigi 22 helyett és a jó szálloda kényelmét 
nyújtja az utasnak, de Albany és Buffalo között oly 
nyugodtan röpül a vonat, hogy elmosódik még a 
vidék is, az ember már nem is érzi, hogy utazik, a 
házak és távirdaoszlopok mintha rézsut feküdnének 
a vonal mentén és olyan apró cseprő 100 — 150.000 
lakosú városokban halk füttyszóval robog át a vonat, 
mely csakis a legnagyobb városokban, melyeket a 
vonat rendesen a város szivében szel át, mint Utica, 
Syracuse és Rochester áll meg egy-egy pillanatra, hogy 
azután fokozott és hadd tegyem hozzá, őrült sebes
séggel robogjon tovább Buffalo felé. És mennyi ké
ményt látunk útközben égnek meredni! Gyár-gyár 
mellett, egyik company a másik nyakán iparkodik 
Amerikát fölszabadítani az idegen cikkek behozatali 
kényszerétől és ezen vágtatás mellett nem is érezi az 
utas, hogy utazik. Oly erősek, oly nagyok, oly kényel
mesek a vasúti kocsik és oly szilárd, egyenletes a 
pálya ! Semmi rázás, semmi döcögés, akárcsak nyilat 
röpítettek volna ki Newyorkból, hogy a 439 mértföld 
távolságra célba találjon. Ez az utazás nem fáraszt 
és az Empire State Express Limited-ről, ez a vonat 
hivatalos neve, mely vonaton semmiféle szabad és
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kedvezményes jegy nem érvényes, el kell mindenki
nek ismernie, bármennyit utazott legyen is, hogy az 
csakugyan a The Most Famous Train in the World. 
Ennél szebben már csak a kormányozható léghajón 
fognak utazhatni a — jövő évszázadban.

Albany, Buffalo, Niagara, Falls, Phila — Atlantic és 
Ocean City.

Európában is hires város Buffalo. Azzá tették 
a — cirkuszok, melyek a Buffalo nevet vették föl, 
a régi időkbeli bölénycsordák után. Buffalo Bill sok
szor izgatta a gyermekek képzeletét, Nick Carter is 
több történetének színhelyét helyezte ide, a rézbőrü 
indiánok kegyetlensége pedig libabőrt okozott már 
gyermekkoromban is. Hol vannak ma a bölénycsor
dák, a rézbőrüek? Még jó, ha a nyugatról üzleti 
ügyeik lebonyolítására ideérkező cowboyok egyiké- 
vel-másikával találkozhatni az utcán, a bölény pe
dig már csak jelképe a városnak, mint Bécsnek 
VÍndobona, Münchennek a sörös kancsós gyermek, 
Brüsselnek pedig a pishmen, Bernnek a medve. A 
fényes üzletek kirakataiban bőrkészítmények látha
tók, melyeket a megfogyatkozott bölények bőréből 
készítenek, egyebekben azonban a legmodernebb és 
legszebb városok közül való ez a 4—500.000 lakosú 
város, ahol újból találkoznak a szélsőségek. A leg
szebb paloták mellett a régi faházak, a világvárosi 
áruházak mellett a kis boltok, de a villamos vasutak
kal már csak az automobil taxikocsik versenyeznek, 
mig a jó öreg fiakerek szégyenlősen állanak a pálya
udvarokon és nem tudom milyen érzelgősség fogott 
el, amikor épen ilyen régi bárkát választottam, hogy 
behajtassak a régi pályaudvarról a Lafayette szálló
ba. Olcsóbban akartam utazni, mint a drága texin 
és a jó ember, aki boldog volt, hogy pasast ragad
hatott (mert csakugyan úgy vonszolt kocsijához az 
amerikai pályaudvaron otthonos őrült zsibongás és 
tolakodás közepette), beérte csekély 1 dollárral (öt 
korona) ötperces utért 1 Gyakorlott utas azonban 
nem akad fönn ilyen apró baleseteken, amilyenek 
mindenkit érhetnek és a szállóban, melyhez foghatót 
méreteiben Budapesten nem találhatunk, telve vára
kozással liftel föl hetedik emeleti szobájába, melyben
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az a meglepetés éri, hogy még külön garderobeszobát 
is kap rendes, már ismertetett szobaberendezése 
mellé. Buffalonak széles utcái, nagyszerű épületei 
vannak, áruházai akár Newyorknak. Amerika egyik 
legszebb szobrával dicsekedhetik, melyet az állam 
emelt volt nagy elnökének, William Mc. Kinleynek, 
akit itt ölt meg egy anarkista, amikor meg akarta 
nyitni a buffaloi kiállítást. Akkor jutott váratlanul 
az elnöki székbe helyettese, Roosevelt Tivadar. Még 
élénken emlékeznek most, amikor Newyork polgár- 
mestere is csaknem áldozatául esett egy gyilkos 
golyójának, arra, hogy épen Mc. Kinley halálát a 
lapok csakis hat órával annak bekövetkezte után 
adták hírül, amikor aznapra már bezárultak a Wall 
Street, a börze és bankutca üzleti helyiségei, nehogy ,
tulnagy .deroutot okozzon Kinley halálhíre az árfo
lyamokban. Nagy idő, mert 10 év nagy idő a legna
gyobb robotos, Amerika életében és a buffaloi szobor 
méretei tanúskodnak arról, hogy megbecsüli nagyjait 
még az önző Amerika is, melynek lakossága nagysá
gában is sokszor megkapó naivitást árul el, amikor 5
még a buffaloi mozipalotákban is sírni tud a meg
indító, nagyokat nevet a mulattató és lelkesen tapsol 
azokon a jeleneteken, mikor a vásznon elveszi bün
tetését a bűnös. Oly nagy Buffalo idegenforgalma, 
hogy a szállodák óriási pénzeken megveszik a szom
szédos területeket bővítés céljából, de pályaudvarai
nak csínjára nem nagy gondot fordít. Inkább a vá
rost szépítik, parkokat gondozzák, játszótereket 
rendeznek be a gyermekek részére és az építkezés 
gyorsaságát módomban volt megcsodálni.

Buffaloból villamos és két rendes vasúti vonal 
vezet a Niagara Falls-okhoz. Mintegy 35—50 percig 
tart az ut és különösen a délutáni órákban minden 
kocsi nap-nap mellett zsúfolva van. A Niagara tavát 
ritkás erdő, pompás pázsit és még pompásabb autó- ,
mobil-utak környékezik. A pázsit öntözéséről nem 
igen kellene gondoskodni, mert már távolról hallani 
a magasból alárohanó víztömegek robogó, ágyuszerü 
dörejét, majd közeledve már látni lehet, amint a ta
rajos víztömeg szétloccsanásától porzik az egész kör
nyék és a víztömeg zuhanása által mozgásba hozott 
levegő olyan szelet csinál közvetlenül a vízesések 
fölött, mely az arcba csapja a fölszökkenő vizcsöp- 
peket, lesöpri a női és férfikalapokat, melyek duplán
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megerősítve nincsenek és így a vízesés maga gondos
kodik környezetének állandó fölfrissitéséről. Amint 
ott állunk a korlát mellett és lepillantunk a mélység
be, honnét vad tombolással, sisteregve, dübörögve, 
majd eloszolva a mély medencében siklik tovább a 
zöld viz, megkapva állunk meg a fenséges látvány 
előtt és eszünkbe jut a régmúlt gyermekévek egyik 
szép emléke, amikor Schaffhausennál bámészkodva 
álltunk meg a Rajna vízesése mellett, mely minden
képen gyönyörű szép látvány eltörpül a Niagara 
esése mellett, ahol formátlan körzetben két nagy, 
2—300 méter széles zuhatag mellett az apróbb, de 
azért még mindig imponáló keskenyebb zuhatagok 
egész serege szakad vad bömböléssel a mélységbe. 
Apró kis hajók visznek az esés közelébe, de ezen nem 
tesznek meg nagyobb utat, mint egy magyar vidéki 
város kisebb térsége és bár elkerülik, hogy az alá
robogó víztömegek a hajó bordáját érintsék, a porzó 
víztől az utasok mégis mind megáznak és a ladyek 
boldogan sikoltanak föl ilyen ünnepélyes pillanatok
ban, amikor a Niagara zuhatag tapasztja, selyemiu- 
háikat a testhez, ami nagyon „fin“ (fein) dologi 
Kis görgő vasút visz föl és le a hajóállomáshoz, de 
a közönség nagyobb része beéri azzal, hogy villamos 
cáron, autón, kocsin, vagy gyalogszerrel járja körül 
a tavat, ami elsőrangú kerti sétának felel meg, mert 
végig virágos kertet, apróbb sziklás építkezéseket, 
majd a nagy és kisebb vendéglőket, hoteleket talál
juk a túlsó part mentén. Különösen a túlsó parton,
mely már Canada földjén van, ahol már az angol 
király képével ellátott bélyegeket ragasztanak a 
rengeteg innét elküldött ansixokra. Elsőrangú szál
loda is található a parton, a nagy Clifton hotel, ahol 
szívesen töltenek el az emberek 1 2 napot, de az
után tovább mennek, mert a Niagara alázuhano 
vizének erejét fölhasználó gyárak rohamosan épül
nék a part mentén, különösen vegyészeti gyárak, 
ezeknek pedig kéményeik vannak, melyeknek füstje 
lerontja a Niagara esésének romantikáját, sőt úgy 
mondják a Niagara régi ismerői, a gyárak máris 
lényeges részét vezették el a zuhatagnak, mely azóta 
megszükült, elfolyó vize kevesebb lett és ha igy foly
tatják itt a gyárépitkezést, rövidesen már csak a 
mozik lesznek hirdetői lehanyatlott dicsőségének, a 
fenséges vizi látványosság nagyszerűségének ! Ha az
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a missionarius ezt előre látta volna ! Dehogy terelte 
volna erre a figyelmet, hogy most már vagy ezer 
niagarai emléket és ansixot árusító üzlet, vendéglő, 
szálloda és sok alkalmazott él meg a Niagara zuha- 
tagából, melynek megtekintését annál sürgősebben 
ajánlhatom az érdeklődőknek, mivel, és ebbe bele
nyugodhatnak az aggodalmaskodók, 2—3000 év 
múlva napi néhány száz hektoliter vízzel megcsap
pan a Niagara, pedig esésének minden csöppje külön 
érdekesség...

Már kigyulladtak a villamos ivlámpák, az esés 
fölött elvezető hídon égtek már az apró, kis, külöm- 
böző szinü villamos testek és a villamos reflektorból 
reá szórt fénykévék az elképzelhető leghatásosabb 
tündéri látványosságot rögtönözték azuhatagból, nem 
volt tehát több keresni valóm Niagara Falls roha
mosan fejlődő városában, ahonnét már eleve meg
váltottam Pullmann Sleeping Carsra az ágyat, de 
mivel az első Philadelphia felé robogó éjjeli vonaton 
már telve volt minden, be kellett érnem a másodikkal, 
mely két órával később indul. Niagara Falls vasúti 
állomásán vonatra ültem, de már az első megálló
helynél leszállítottak, mivel a Central vasút vonatára 
ültem, jegyem pedig a Lehigh Valley Railroadra, 
tehát a konkurrens vonalra szólt. Néhány lépésnyi 
távolságra ezen vágánytól néhány perccel később 
már berobogott a másik vonat is, mely visszavitt 
Buffaloba, honnét éjjel 11.30 perckor indult csak el 
a vonat Philadelphiába, utam célpontjához, de akár 
két órával előbb is megengedik a már készen álló 
hálókocsiba a beszállást. Reggel 7 órakor már azzal 
ébresztette föl a kocsi néger gondozója a még pihenő 
utasokat, hogy a vonathoz hozzákapcsolták már a 
dining carst; feketék szolgáltak fel itt is, de good 
save ettől a reggelitől minden magyar gyomrot! 
Tíz óra volt, amikor vonatunk berobogott Philadel
phia hatalmas méretű állomásházába, melynél még 
szebb és nagyobb a Pennsylvaniai vasuttársulaté. 
Hosszú ut után, mire kézi bőröndömmel, melyet Ame
rikában minden ember maga visz, kiértem a pálya
udvar főkapuja elé, már bent is voltam egy méretei
ben is imponáló, szépséges nagy világváros kellő kö
zepében, szemben a nagy áruházakkal, City Hallal, 
Phila-ban, amint Philadelphiát becézgetve még hi
vatalosan is nevezik, ebben a jó másfél millió lakost

60



számláló finom amerikai városban, melynek megtekin
tésére azért elegendő időt szentelhettem. Bár föld
alatti vasútja is van és a fürdőkbe vezető vasúti 
állomásokra, miként Newyorkból, innét is ferriken 
kell a városi vizen átkelni (szerencsésen gazdag egy 
ország ez az Amerika tengerben, folyamokban, tavak
ban, sőt még csatornákban is), mégis még a lunch 
idején is érezhető, hogy Newyork mégis más for
galmú város. Tán épen ezért finomabb, elegánsabb 
Philadelphia, mert annyira még se rohannak itt az 
emberek, mint ott. Beérik szerényebben 10—12 eme
letes házakkal, nem törnek föl a 42. emeletig, mint 
a yorki Singer ház, melynek legfelső emeletére express 
lift szállít föl útközben való megállás nélkül.

A Rathaus Kellerben, melynek bérlője csekély 
60.000 dollár (175.000 korona) bért fizet a különben 
tágas helyiségért, jóvá tettem a lunchnél, amit gyom
rom ellen a reggeli dining carsban elkövettek, majd 
az american sicht seeing car and coach company 
automobiljára kaptunk, ahol velem együtt huszon
négyen helyezkedtek el (mind egy dollár részvételi 
dijat fizetett) és a látnivalókat mutató automobilon 
bejártuk Philadelphiát. A cicerone, hogy a nagy zaj
ban meghallják, kürtbe kiáltja utasai részére a leg
fontosabb tudnivalókat és mindennek refrainje ame
rikai szokás szerint : hány millióba kerül ez a ház, az 
a hid, majd a vaggongyár hány millió dollár értékű 
vasúti kocsit termel, hány millió értékű automobil 
fekszik a villamos vasút közlekedéstől is mentesített 
Broadvay utca automobil-üzleteiben, melyek egész 
külön városrészt képeznek. Több automobil van eb
ben a motoros utcában csak Philadelphiában, mint 
egész Magyarországon — és milyen automobilok ! 
Azután Girard úrról kezd a kalauz trombitálni, ezt 
a görög stílben épült múzeumot, ezt a felső iskolát, 
ezt a közteret, majd egy ezer ágyas kórházat és még 
sok minden közintézményt ez a Girard ajándékozott 
Philadelphiának, viszont a város leghosszabb utcája 
az ő nevét viseli. Parkját, mely méreteiben a bécsi 
Práterrel vetekedik, folyam szeli át, melyen vizi 
sportokat űznek a philadelphiai szépek. És a mutató 
automobil omnibusz időközben robog a széles utcák 
szakadatlan során át, vásárcsarnokok, üzletek, ki
kötő mellett, amig végre visszatér kiindulópontjára.

Most már melegen, sőt perzselően tűz le a nap
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és sietünk a villamoson a ferriig, mely átvisz a vizen 
a pályudvarra. Ismét vigyázni kell, mivel két vonal 
is vezet az ötnegyed órai távolságra fekvő Atlantic 
Citybe, a világ legnagyobb fürdőhelyére. Ijesztő a 
tolongás. Szombat délután van, csukják már az üz
leteket és a vasárnapot szívesen használják föl az 
üzletemberek, iparosok is, hogy megpihenjenek at- 
lantic-citybeli villáikban és ott időző családjaikhoz 
menjenek. De a legnagyobb forgalom lebonyolítása 
is játszi könnyedséggel megy; mindenki megtalálja 
helyét, mert minden félórában uj, hosszú kocsisorból 
álló vonat robog mindkét vonalon Philadelphiából, 
Wasshingtonból és Newyorkból jövet a cél felé, mely
hez hamarosan elérkezünk. Már távolról a tenger mel
lett robog el a vonat, majd láthatóvá lesznek a vil
lák, hotelek, Atlantic utcái, széles avenuejei és nehéz 
válogatni, melyik alkalmatossággal menjünk a vá
rosba. Már az utcán fürdőkosztümös hölgyekkel, 
urakkal találkozunk, akik akár 15 perces távolságról 
is gyalogosan mennek el, délután lévén, már másod
szor a vízbe, de az igazi fürdőzés, amikor rendes na- 
jokon 100.000, meleg vasárnapokon pedig egyszerre 
íörülbelül 3—400.000 ember vállát paskolja a hul- 
ám, délelőtt 10 órától kezdve 1 óráig esik meg. 

Ennek a fürdőnek méreteiben és a fürdőzésre hasz
nált homokos part szélessége tekintetében nincsen 
párja az egész világon és az amerikaiak maguk na
gyobbra tartják Ostendénél. A mulatóházak, látvá
nyosságok, színházak, mozik, minden nemzetiségű 
vendéglők (még Old Vienna vendéglő is van, gyö
nyörű berendezéssel, impozáns méretekkel, ahol né
metül senki egy kukkot se tud), beláthatatlan sora 
szegélyezi a partot. Az atlantic-city-i szállodák a 
legelőkelőbbek, 8 — 10 — 12 emeletesek, 4—600 szo
básak és azoknak száma a mi fogalmunk szerint el
képzelhetetlen. Atlantic Citynek különben állandóan 
30.000 fekete és 20.000 fehér lakója van, de május 
végétől szeptember végéig az ottani vendéglőkben 
és üzletekben, a vízbe beépített és a partmenti 35 
kilométer hosszú falúdon található óriási méretű 
mulatóházakban alkalmazóitok száma is legalább 
50.000. A peereken levő mutatványos palotákból 
zene szól a fürdőző közönséghez, de ezt tulharsogja 
az óceán hullámverésének és a fürdőző százezrek 
kiáltozásának zaja. És mindjárt Atlantic City mel-
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A Hudson Hendrick hajó.’

A Hudson északi hegyvidéke.





lett van a kisebb és csendesebb Ocean City, majd a 
tengeri fürdők egész sora. A hídon reggeltől késő 
estig szalmafonatu kényelmes háromkerekű székeken 
tolják fekete és fehér széktolók a fürdőzőket és éjjel 
egy óra van, mire a nappali fényárban úszó hídon 
megszakad a forgalom, mely mellett Ostende, Trou- 
ville, Dieppe, Norderney vagy Biarritz forgalma 
valósággal eltörpül. Hogyan élelmezik ezt a rengeteg 
embert, külön tanulmány tárgyát képezhetné. De 
azt jól eszközük és senki sem marad éhesen. — 
Wasshingtonba tett rövid kirándulás 3 órai utazás 
után hozta vissza moszkitóktól megtépázott, a nap
tól megpörkölt, de a remek fürdőzéstől fölüditett 
testemet Newyorkba az express, az egyetlen New
yorkba!

Az „Amerika** fedélzetén, aug. 14.

Isten veled Amerika ! Mint minden, a mi amerikai, 
rohan, elrepültek amerikai időzésem hetei is és im
már itt ülök a hamburg—amerikai hajózó társulat 
második óriási hajóján, a hófehér Amerikán, melynek 
gépei rázogatják a hatalmas testet, hogy kissé nehe
zebben mégyen az irás és — közeledem hazafelé. 
Vasárnap van. Délelőtt. Nem nagyon élénk még a 
különben is csak félig megtelt hajó, melyen ünnepi 
áhítatot terjeszt épen a zenekar áhítatra buzdító 
egyházi dala. Imádkozzunk az Úrhoz ! Megkapnak 
az akkordok, melyek tovaszállnak az óceánon, mely
nek hátán ringatódzik hajónk. Viszik magukkal a 
hömpölygő hullámok e hangokat távoli világrészekbe. 
Még ég sziveinkben a tegnapi válás fölötti fájdalom ! 
Nehezen szakadunk el azoktól, a kikhez szeretet 
szálai fűznek és akikről előre tudjuk, évek hosszú 
sora telhet el addig, amig őket viszontlátjuk, vagy 
bizonyos-e egyáltalán a velük való viszontlátás ? 
Messze van a túlsó part. Köd borul a tengerre. Más 
élet, más igények, más megélhetési föltételek vannak 
odaát, csupa talány, csupa bizonytalanság, de ezzel 
szemben derű és napsugár azok részére, akiknek sike
rül, akiket felszínre vet a jó szerencse forgó kereke, 
mert akadnak még ilyenek is elvétve és ezeknek már 
szép az életök a túlsó parton is ! De még ezeknek 
búcsút intő szemeiben is nedvesség csillámlott meg, 
amint búcsúztunk és fájdalmas érzéssel eltelve lát-
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ták, mint vonják föl az utolsó hidat is, mely a kikötőt 
az utrakelő hajóval köti össze és mindenképen más 
a búcsú, mint az érkezés fölött való öröm ! Kalap
lengés, zsebkendő és zászló lobogtatás, az utolsó han
gok, melyek fölhatolnak a rakodópartból kibonta
kozó hajó fedélzetére, az utolsó üdvözlések, melye
ket a honnlévőknek küldenek, mind máskép szóla
nák, mint a megérkezés hurrázása, örömsikolya és 
lelkessége. Mert nehéz dolog ez a bucsuzás, a mikor 
annyira bizonytalan a viszontlátás, de nehéz az indu
lás is annak, aki hamarosan megszerette ezt a párat
lanul álló uj világrészt, melynek árnyékait csakis tá
volból figyelte meg, de nagysága annál teljesebb bá
mulatra késztette, minél inkább megismerhette !

Fenséges nyugalommal, lassú, óvatos kormány
zásai siklik ki a hajó a hobokeni kikötőből, melyet a 
ferryk százai, a kiinduló és beérkező hajók légiója 
szel át a déli órában, amikor hajónk elhagyja New- 
yorkot. Mind kisebb lesz a peer, mind kisebbek az 
emberek, akik utolsó pillantásaikat küldik a hajó 
után, de még intenek, életjelt küldenek a távozó hajó 
után, mely megfordul és azután tovasiet. És újból 
elvonulunk Newyork előtt és legmagasabb házai mind
addig láthatók, amig csak hajónk a szabadságszobor 
előtt el nem halad, melynek érckarjában liftek vezet
nek fel a szobor fáklyát tartó kezéig.

A newyorki égkaparókat mesének vélik azok, a 
kik azokat még nem látták. Pedig a valóságban a föl
felé való építkezésben nem ismernek határt a newyorki 
zseniális építészek. Ha a Singer ház (a varrógépgyár 
társulat háza) 42 emeletes, a Metropolitan biztositó 
társulat nem állhat meg 48 emeleten alul és ez ma a 
legmagasabb háza Newyorknak, mely mellett a 24 —
30 emeletes házak egész sora magasság tekintetében 
számot se tesz. Itt van például a legélénkebb forgalmú 
helyen.álló Plaza szállodája, mely két éve épült föl.
Csaknem uj, 12 emeletes ház állt a helyén, melyet ?
megvettek 3 millió dollárért. Fölépítették helyére a 
huszonnégyemeletes uj gyönyörű szállodát, melyben 
télen, amikor a szállodákban magasabbak az árak, 
a legolcsóbb szoba egy utas részére hat dolár. Itt lakik 
állandóan Parlagi Vilma, az ismert magyar festőnő 
állataival egyetemben. A busz emeletig terjedő házak 
mindennaposak. A hírneves Walldorf Astoria szálló
ban a fényképészhez kellett mennem, mivel az Uni-
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versal Library of Press Illustrations fölkért, bocsás
sam rendelkezésére ábrázatomat, mint Newyorkban 
megfordult „előkelő külföldi irodalmi ember“, akik
nek képsorozatába szívesek voltak csekélységemet 
is beigtatni. A fényképészeti helyiségek a tizenhato
dik emeleten vannak, de kevesebb fáradsággal jutot
tam oda, mint itthon magas földszinti lakásba. A 
nagy házakban a forgalmat kizárólag felvonó gépek 
bonyolítják le, de annyi van minden házban, hogy 
egy pillanatig sem kell várakozni. A nagyobb üzleti 
házakban és irodai bérházakban busz-harminc, sőt 
egyes nagy palotákban még több lift található. Egyes 
házakban a fölvonók csakis a harminc vagy negyve
nedik, vagy utolsó emeletig visznek fel és azután a 
közbeeső állomáson a másik lifttel folytatják az utat 
a keresett helyiségig. És ezek az égnek nyúló magas 
házak, ha azokat gondosan építették és nem helyez
nek el lelkiismeretlenül több embert egy helyiségbe, 
mint amennyi ott elfér, acélkonstrukciójukkal na
gyobb biztonságot nyújtanak bármely más épitke- 
sésnél és a legnagyobb vihar sem ingatja meg őket. 
A legfelső emeleteken rendesen csakis irodai helyisé
gek vannak, mivel ott lakni a légáramlat miatt már 
kevésbbé volna kellemes. Newyork ezen magas házai
nak rendszere egyes városrészekben már kötelező, 
nehogy apró nyolc—tíz emeletes házakkal elcsúfítsák 
ezeknek szimetriáját. A Fiit Avenuen, Newyork leg
előkelőbb utcájában nincsenek is magasabb házak 
tizenkét emeletnél, mig a felhőkaparók rendesen ön
állóan állanak a nagyobb piacokon, melyeknek ezek 
adják meg a jelleget. A newyorki ingatlanok értéke 
adóbecslés szerint 8 milliárd dollár. Legértékesebbek a 
szálloda épületek és ezek között is első helyen áll a 
Walldorf Astoria épülete, melynek becsértéke mint
egy 70 millió korona, a Pennsylvania pályaudvará
nak értéke annak most befejezett átépítése után 50 
millióról 100 millió korona értékre emelkedett. A 
Singer building épület adóértéke mintegy 35, az újon
nan létesített Gimbel testvérek áruházának adó
értéke 40 millió korona 1 Az épületek értékemelkedése 
határolva egyáltalában nincsen. Newyork utcái a belső 
és felsőrészekben rendkívül szépek, eléggé tiszták is, 
már amenynyire ez az ilyen forgalom mellett lehet
séges, de már a Broadvay, a világnak leghirne- 
vesebb kereskedelmi utcája, mely végighúzódik
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Newyork város jó részén, a tisztaságra oly nagy súlyt 
nem helyezhet, mert a rendes utcatisztitásra ott hely 
se maradna, annyi ember, villamos, automobil és 
teherkocsi jár ott mindig, kivéve tán a kora hajnali 
időt.

Az ottani piszok azonban még hagyján. Ennek 
meg van a magyarázata 1 De amit az olaszok és orosz 
zsidók által lakott városrészekben láthatni, az meg
halad minden képzeletet. Azok vannak legtöbben be
vándorlók. Az olaszok nem tudnak otthon még leg
szerényebb igényeik mellett sem megélni, az orosz 
zsidókat pedig kikergetik hazájukból és jó részük 
Amerikába jön. Magában Newyorkban számuk talán 
a milliót is meghaladja. Az olaszok mindenféle mun
kára vállalkoznak. Házalók, gyümölcskereskedők, 
virágárusok és ezzel még legközelebb esnek szülő- 
hazájukbeli foglalkozásukhoz, azután alkalmazást 
kapnak vasút és útépítéseknél, utcai cipőtisztítók, 
iparosok, boltosok és szaporaságukkal is hasznos szol
gálatot tesznek hazájuknak. Az olaszok — mert erre 
szükségük van — hamarosan megtanulnak angolul 
is, de uj generációjuk első leszármazottja még olasz 
marad. Az olaszok magukkal hozzák minden piszku
kat, amiben testvérei az orosz zsidóknak, akik egész 
városrészt foglalnak el és itt egy ideig úgy élnek, mint 
akár Kievben, vagy Varsóban. Csakis zsidó nyelven 
és jargonban érintkeznek egymással és szigorúan be
tartják vallási ortodox kötelmeiket. Hét nagy, angol 
lap alakú napilapjuk van melyeket ezen városrész
ben az utcákon árusítanak egészen külön saját népeik 
gyermekei, mivel itt más nyelven még nem értenek a 
zsidók, de valamivel beljebb már ott látjuk a zsidó 
betűkkel nyomott lapok mellett az angolokat is, a 
mikor a piszokban élő orosz zsidók már civilizálódni 
kezdenek 1 Lassan, de biztosan amerikaiakká lesz
nek gyermekeik. Azok részére külön nagy nyilvános 
játszótereket rendeznek be, ingyenes nagy fürdők 
épültek ezen városrészben számukra, nyilvános könyv
tárakat bújnak, amint fölcsöpörödnek és tudatára 
ébrednek, hogy ki kell lépniük városrészükből, hogy 
amerikaikká lehessenek. Iparosok, majd közhivatal
nokok, ügyvédek, bírák, kereskedők egész sora nőtt 
ki ebből a piszkos városnegyedből, melyben sok mai 
nagy milliomos látta meg a napvilágot és szellemi ere
jével, szorgalmával küzdötte föl magát, anélkül, hogy
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jobb napjaiban megfeledkeznék hitsorsosairól, azok
ról, akik utána jöttének. Ezek a gazdaggá lett orosz 
zsidók alapitottak egy nagy bankot, mely kamatnél
küli kölcsönöket ad azoknak, akik valamit kezdeni 
akarnak és nem egyszer történt meg, hogy ilyen köl
csönökkel rendelkezésre állottak más vallásunak is, 
akit igy fölsegitettek, keresővé tettek, sőt gazdag
ságának vetették meg alapját és amikor az hálából 
az alapítók közé akart lépni, oly célból, hogy ott tőkét 
temessen el, mely jövedelmet nem hoz, ott el nem fo
gadták, mert nem akarják, hogy más, mint zsidó 
pénze álljon a megszorult és fölsegélyezésre érdemesek 
rendelkezésére. Amig azonban kimenekülnek a ghet- 
tóból, piszokban élnek, mely leginkább az utcán lát
ható, mert azt is lakásuknak tekintik. Ha valamely 
házibutor teljesen tönkrement és azt már csak a 
poloskák használhatják tartózkodási helyül, az ola
szokkal együtt kidobják azt az utcára és vagy föl- 
gyujtják, vagy megvárják, amigazt a szemétgyűjtő 
kocsi elviszi, mely ezen városrészekben sokszor napo
kig várat magára, időközben pedig az utcán a. kapuik 
előtt nagy bádogedényekben elhelyezett házi piszok 
erjedni is kezd. Mennyivel tisztább és csinosabb a 
magyarok által lakott városrész, mely pedig szintén 
kiesik a főforgalmi részből! De vetélkedik az oroszok
kal piszok dolgában a cseina taun, vagyis a kina 
városrész, mely ugyancsak 3—4 nagy utcából áll, 
de ez a néhány utca eléggé misztikus, különös ! Itt már 
nem épül uj ház, mert a kínaiakat semmiféle szépség
érzet, kultúra nem bántja. Piszkos, téglás, vagy fa- 
liázak ezek, melyek közül valamivel barátságosabbak 
a vendéglők, melyekben az eredeti kínai ételeket ízlel
heti meg az, akinek arra gusztusa van és a színházak, 
melyekben az ismert kínai rablóhistóriákat játszák. 
De asszonyi kéz ott nem teremthet rendet, mivel kínai 
nőket ide be nem bocsátanak, nehogy Newyork nép
ségét apró, átalakulni nem tudó kínaiak is szaporítsák. 
A kínaiak tehát fehér nőket halásznak maguknak és 
mindig akad, akinek a fehérek között nincsen már mit 
keresnie ! Akit azután az ilyen kínai házába vezet, az
onnét többé élve el nem távozik. Tudja ezt jól a rend
őrség, mely mindig nagy számmal cirkál a kínai ne
gyedben, azt is jól tudja, hogy előkelő úri asszonyok 
automobilon jönnek ide az eltiltott opium barlangba, 
hogy rózsás álmokat szőjjön nekik az opium élvezete,
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de szemet hunynak a parancs megszegése miatt, amíg 
valamely nagy botrány miatt egy időre gondoskodni 
nem kell arról, hogy a tilalom betartassék. így van 
ez különben az amerikai tilalmak legnagyobb részével. 
A kínaiak, japániak is szálkát képeznek sokak szemé
ben, mivel olcsóbban és szebben mosnak és vasalnak 
(ez főfoglalkozásuk) mint a fehérek, keresetüket — 
igényeik épenséggel nem lévén — csaknem mind 
hazaküldik Kínába, igy nem tekinthetők hasznos 
elemnek. Máris eltiltották bevándorlásukat, de csem
pészet utján még mindig újak is érkeznek, akit azon
ban elcsípnek, azt visszaküldik és szigorúan büntetik 
a csempészőt, amint történt ez épen tegnap, amikor 
matrózok egy San-Franciscóból érkező angol gőzhajó 
kazánházában csempésztek be hét kínait és eleven 
dugárujukkal pórul jártak !

A Landry igen nagyméretű kereseti forrás, mivel 
kevés család moshat otthon és a vasalás sem kedvelt 
foglalkozása a cselédnek. Amint az cipőt nem tisztit 
(sőt a szállodákban is csak külön helyiségben, külön 
cipőtisztítók látják el ezt a munkát) nem tartozik 
mosni sem és ilyen szolgálatot csakis a magyar cselé
dek teljesítenek, mivel otthonról magukkal hozzák a 
házias érzületet. De bár a magyar cselédek ezrei szol
gálnak amerikai házaknál, ahol azokat rendkívül sze
retik és ahol addig maradnak, amig 25—40 dollár 
havi fizetésükből (150—200 korona) néhány ezer ko
ronát meg nem takarítanak, azért — szerencsénkre — 
még sincs ott annyi magyar leány, amennyire ott szük
ségük lenne a magyar kivándoroltaknak; az amerikaiak 
csakis amerikai értelemben vett szolgálatot teljesíte
nek. És a mosás legnagyobb része ezen kínaiak kezé
ben van, akik még olcsóbb áraik mellett is igen szépen 
keresnek, de a fehérek rovására, akik ily körülmé
nyek között mindig intrikálnak a kínaiak ellen ! A 
japán bevándorlás amúgy is már jóformán megszűnt, 
mert ezt még inkább tiltják a szabályok. Aki az ame
rikaiaknak terhére van, az nem kell nekik, azt nem 
engedik a nagy asztalhoz, mely telve van dollárral 
és az ezeken való osztozkodás képezi az Egyesült 
Északamerikai államok főgondoskodásának tárgyát. 
A kegyetlenséggel határos, mint zárják el Amerikát 
— a nem kívánatos elemtől és mindenképen téves, 
hogy épen a magyarok bejövetelét szigorítják meg. 
A leghasználhatóbb, tehát legkívánatosabb beván-
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dorlási elem a magyar dolgozni akaró ipari munkás, 
arról meggyőződhetik mindenki, ha megnézi, milyen 
rendes életet folytatnak itt, legalább Newyorkban a 
bevándorolt magyarok és milyet a többi nemzetiség ! 
Hogy az acélművekben és szénbányákban dolgozó 
magyar munkások helyzete annál siralmasabb, az 
velejár eme foglalkozásukkal. Akinek azonban saját, 
tanult ipara van, vagy gazdaember, a ki földmunkát 
keres, az nem kerül Pittsburgba, az acél és szénbánya
trösztök karmai közé, ahol az ember tényleg csak egy 
szám a munkások százezrei között, akár magyar, akár 
más nemzetiségű az. Csak épen benszülött amerikaiak 
nem igen keresik e nehéz, veszélyes és aránylag leg
kevesebbet jövedelmező munkát.

Wanamackcr és társai. Siegel Cooper és Greenhut. 
Ipari és kereskedelmi élet. Posta és detektív.

A tengeren járok — üdülni. Eső permetezik, 
amely a Golf áramlaton végig kiséri az Európa felé 
tartó hajókat. A newyorki tikkasztó, nedves, tehát 
perzselő meleg után élvezzük az ezen áramlattal járó 
hűvösebb időt és mintha ketrecből szabadultunk 
volna, teli tüdővel szívjuk az istenáldotta tengeri leve
gőt, a világ legzajosabb városából kikerülve, a tenger 
fenséges nyugalmát. Munkát csak egyet ismerünk a 
hajón : az étkezést, mert a rendelkezésre álló étkek 
egy hányadának legyűrése is nagy munka, de azt a 
legtöbben szívesen teljesitik. Mert amint nagy munkát 
végeznek a kereső amerikaiak egész napon át, úgy 
keresik is ennek jutalmát, kiélvezve mindent, amit 
a nálunk ismeretlen méretű munkáért maguknak 
megengedhetnek. Csakis aki dolgozik, fáradhatatla
nul dolgozik, az boldogulhat itt a szó jobb értelmé
ben, t. i. hogy többet keressen, mint amennyire ok
vetlen szüksége van a megélhetéshez. Ha úgy halad 
Newyork és vele egész Amerika ipara és kereske
delme, mint az utolsó tiz évben, maholnap teljesen 
függetleníti magát Európától, igen természetesen nem 
szólva az amerikai milliomosokról, akiknek mindig 
elegendő pénzük lesz arra, hogy hölgyeik divatszük
ségleteit Párisban és Londonban szerezzék be, mert 
az ottani finomult Ízlés részére még nem nyitották 
meg Amerika ipari kapuit. De a rendkívül magas
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behozatali illetékek és a szigorított vámellenőrzés 
mellett a behozatal mindig csökkenik és ezzel pár
huzamosan az amerikai gyári produktumok minőség 
dolgában is mindinkább tökéletesednek. Aki nem 
látja, az elképzelni is alig tudja, hogy milyen New- 
york kereskedelmi forgalma, milyen az élet nagy 
kereskedelmi házaiban, melyekben minden kapható 
a szó legszorosabb értelmében, mégis tán élő állatok
tól eltekintve. Ez is újabb jelenség, mert ki vesz ma 
lovat Amerikában, amikor a helyi forgalom lebonyo
lítását csaknem teljesen az automobil vette át és 
egymagában Newyorkban kb. százötvenezer auto
mobilt tart számon a rendőrség ! És ki vesz élő álla
tot, amikor husszállitó vállalatok akár hónapokig is 
raktáron tartják és házhoz szállítják a legjobb, leg
finomabb húst még amerikai pénzen is olcsóbb áron, 
mint azt az európai, de különösen magyar mészáro
sok árusíthatják.

A kiskereskedelem középpontját az összes na
gyobb amerikai városokban a Warehouse, vagy 
departement Store-k képezik, a nagy áruházak, 
amilyeneket jól ismernek azok, akik jártak Berlin, 
München, Páris, London, vagy a többi kontinentális 
városokban, és amilyen kisebb méretekben most 
létesült Budapesten is az Andrássy-uton. A Wert- 
heim, Passage Kaufhaus, Tietz, Magazin Printemps, 
Louvre Bon Marche, a londoni óriási Hampton áru
házak jó emlékezetükben élhetnek, de ezek jórészt el
törpülnek az amerikai áruházak mellett, melyek kö
zül mindegyiknek meg van a maga sajátos jellege. 
Bizonyos rangsorban állanak. A fizetőképes közön
ség máshol vásárol, mint a középosztály és újból 
máshol szerzi be szükségleteit, akinek még számolni 
kell minden megkeresett centtel. Épenséggel nem 
gondolok arra, hogy itt osztályozzam, vagy fölsorol
jam az összes áruházakat, melyeknek olyan nagy a 
forgalmuk, hogy még mindig újabb áruházakat léte
sítenek 10—15 emelet magasságban, a régieket pedig 
a szomszédos házak megvásárlásával és újból való 
fölépítésével, a régivel akár összekötő híddal való 
kapcsolatba hozatallal kibővítik. Ezt tette legutóbb 
a newyorki Wanamaeker áruház, mely a középosz
tály áruháza és amikor a hatodik vagy hetedik eme
leten levő összekötő hídon áthaladtunk az uj Store- 
ba, ott már nem is áruházát, hanem valóságos ipari
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kiállítást találtunk. Magam jártam be vagy harminc 
nagy szobát, kizárólag bútorberendezéssel, asztal
fölszereléssel. Konyha és fürdőszoba berendezési tár
gyak kiállítása ez. Mindegyikben külön felügyelőnő, 
aki vigyáz a tárgyakra és ha kell, megadja a felvilá
gosítást, mibe kerülnek esetleg a drága festmények 
és gobelinek, amelyek ugyancsak itt vannak kiállítva. 
Ugyanezen üzletnek olyan méretű hangversenyterme 
van a 8. emeleten, amekkora a budapesti nagyvigadó 
terme, ahol a télen, vagy az idény kezdetétől kezdve 
május végéig, klasszikus hangversenyekkel kedves
kedik az üzlet látogatóinak, amikor nem kérdezik, 
vásárolt-e valaki akár egy cent árát, vagy sem. 
A lift mindenkit felhoz, aki a hangversenyt meghall
gatni akarja és kizárólag elsőrangú zenekarok és mű
vészek jutnak itt szerződéshez, illetőleg nappali mel
lékkeresethez, mivel három órától hat óráig vannak 
a hangversenyek és magammal hoztam az utolsó 
hangverseny műsorát: Haydn egyik oratóriumát 
adták elő ! Ugyanezen Wanamaeker cégnek hasonló 
méretű áruházával találkoztam Philadelphiában, a 
mint a pályaudvarról bejöttem a főforgalmi utcába. 
Amióta végig jártam ezen áruház helyiségeit, annak 
kupoláján — dróttalan táviróállomást rendeztek be, 
mely egész Amerikával közvetíti a dróttalan forgal
mat. Nem kisebb méretű, de áraiban már szerényebb 
igényeket kielégítő a Siegel Cooper és társai áruháza, 
melynek forgalma még nagyobb, mint a Wanamae
ker áruházé.

Ezen áruház földszintjén találjuk a newyorki 
szabadságszobor kicsinyített (de azért még óriási) 
mását, iiagv vízmedence közepén, melybe a fő és 
mellékalakokból vidáman csobog a mindig üdítő viz- 
sugár, pedig itt ugyancsak nagy szükség van minden 
talpalattnyi helyre, mivel naponkint 2—300.000 em
ber fordul meg ezen üzletben, melynek évi forgalma 
mintegy fél milliárd dollárt meghalad, hisz melléke
sen még saját bankja is van Siegel Cooperéknak. A 
személyzet nagysága dacára is kissé nehézkes a ki
szolgálás, épen a forgalom nagysága miatt. Teával, 
kávéval itt ingyen szolgálnak a látogatóknak, akik 
ezenkívül ugyanitt három vendéglő között is válo
gathatnak, még pedig a 10 centes lunch vendéglő, 
majd külön étterem és végre drágább, nagyméretű 
étterem között, de szeszes italt egyik vendéglői helyi-

71



ségben se mérnek. Aki vásárolni jön, ne zavarja meg agyát szeszes itallal, amely ellen folytatott háború Amerikában máris nyomokat hagyott, mert lényegesen csökkent a sör- és borfogyasztás. A Siegel Cooper cégnél a lifteken kívül mozgó járdák és lépcsők viszik a vásárlókat a magasabb emeletekre, mivel a liftek, bár lehet vagy 30, alig győznék a forgalom lebonyolítását. A lifteket csaknem mindenütt mosolygó ábrá- zatu négerek kezelik. Az ingyenszolgáltatmányok a teával és kávéval nincsenek még kimerítve, mert az áruház kocsijain a távolabbi villamos állomásig ingyen elviszik, akinek arra van dolga. A föl és leszállásnál az áruház saját kirendelt detektivje segédkezik. És nincs olyan áru, melyet itt kapni ne lehetne. Az élelmiszer üzlet fél emeletet foglal el, de amire csak szüksége lehet egy háziasszonynak, a zöldségtől kezdve a legfinomabb sajtokig, itt frissen, sőt legjobb minőségben mindent megszerezhet és igy van ez a többi áruházban is ! A zongoraosztály kitűnő főnöke, bevásárlója és főeladója a Siegel Cooper cégnél földink, 
Szakváry Dezső, aki előzőleg itt játszott egész zenekarával, amig csak ott nem fogták az áruháznál, hogy a zongora departementben a vásárló közönségnek bemutassa az eladásra kerülő zongora minőségét és kiváló képességei emelték jelenlegi magas állásába, melyben mindenképen elismert szép tevékenységet fejt ki. A szóban levő cég tulajdonosai azonban már nem voltak megelégedve a forgalommal, melyet itt elérhetnek, ezért most már saját nevök alatt szemben Greenhut Co. név alatt még egy áruházat nyitottak és egyes különlegességek, mint női konfectió, kész ruhák stb. ott még nagyobb választékban kaphatók, mint az eredeti üzletben. A két egyaránt nagyfor- galmu üzletet azóta egyesítették. Egyes más áruházaknak ismét más különlegességeik vannak. így kész férfiruhákat legjobb minőségban a Sax és társai áruházában kapni és mivel ott magam is megfordultam, megállapíthatom, nincsen egész Magyarországon olyan ruhakészlet, mint ezen egy áruházban, ahol azonban élelmi cikkektől eltekintve minden egyéb, de csakis finomabb minőségben is kapható. A férfiruhák ára a 10 dollárnál kezdődik és 40 dollárnál végződik, a választék tehát elég nagy, de alkunak egyik üzletben 
sincsen helye. Amit valamiért kérnek, azt meg kell fizetni, vagy nincs vétel! A Tiffani cégnek is nagy72



áruháza van a legelőkelőbb Fifth Avenuen. Kizáró
lag ékszer, majd müipari és művészeti tárgyakat árusít 
itt, de ezen óriási üzletben, melynek Párisban és Lon
donban is fiókja van, 10 dolláron alul még fogpiszkáló 
se kapható, ellenben bőven vannak kisebb vázák, 
dísztárgyak is, melyekért a legnagyobb nyugalom
mal kér el az üzletben nagy udvariassággal kalauzoló, 
de mitsem kínáló vezető 20-tól 50.000 dollárnyi ősz- 
szegeket. Mi az egy amerikai nábobnak, ha valamire 
gusztusa van ! Az Altmann et Co. áruház iparművé
szeti dolgokban már szerényebb igényeket is kielégít
het — több millió dollár értékű készleteivel.

Magában Newyorkban is sok ilyen minden szük
ségleti cikket forgalmazó áruház van, mely sok-sok 
ezer embernek ad kenyeret. Aki ezekbe viszi kész 
munkáját, melyet odahaza vagy saját műhelyében álli- 
litott elő, mindig számíthat arra, hogy megfelelő 
minőség esetén azonnal megkapja pénzét, mivel a 
departementok főnökei, az úgynevezett beyerok telj
hatalmunk a bevásárlás terén is, amit az üzletek 
nagy méretei tesznek szükségessé. Az áruházaknak 
különböző emeleteken saját postahivatalai is vannak 
a saját használatra és a közönség részére. A rekla
máció iroda is külön személyzetet foglalkoztat. Meg
esik, hogy valamit nem szállítottak az automobil 
teherkocsik házhoz, azt itt megreklamálhatják, de meg
kapja-e azt a megrendelő, alig hinném, mert magam 
is eredmény nélkül reklamáltam megvásárolt, ter
mészetesen kifizetett kis japán vázát, melyet helyet
tem más valaki kapott meg — ingyen. Hasonló, sőt 
még nagyobb áruházakat találni vidéken is. A két 
millió lakosságú Chicagóban, ahol a Marshal fil‘s nevű 
áruház méreteiben még túl tesz a newyorkiakon is, 
mely legnagyobb áruháza széles e világnak, két olyan 
kicsinyben dolgozó áruház van, mely leginkább meg
rendelésre dolgozik. Árjegyzékek alapján történnek 
a megrendelések, többnyire postán. Két ilyen cégnek 
külön egyezménye van a postával. Mivel naponkint 
50—70.000 levelet és számlát küldenek el, melyek
nek megírására az egyik ilyen üzletben 750 gépiró hölgy 
van alkalmazva (ez nem amerikai túlzás) ezen levele
ket nem bélyegzik le, mivel arra külön bélyegzőnőket 
kellene tartani és a postánál is legalább 20—30 külön 
tisztviselő kellene ezen levelek lebélyegezésére. E 
helyett a leveleket megmérik a postán és miként az
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amerikai újságok után, fontszámra fizeti meg az illető 
áruház a postai szállítási költséget. Akinek rendkívüli 
levelezése van, igy egyezkedhetik itt a postával, mely
nek mintaszerüségéről a rengeteg forgalom dacára 
alkalmam volt itteni tartózkodásom alatt meg
győződni. Ugyanazon tapasztalatokat tettem a tele
fonnál is, melynek segítségével való beszélgetést New- 
Yorknak vagy fél millió beszélő állomásával jóval 
jobban értettem, mint amikor nálunk helyi beszélge
téseket bonyolítanak le. A telefon előfizetési ára New- 
Yorkban havonkint 4 dollár, de ezért csakis meg
határozott számú beszélgetést lehet lebonyolítani és 
ha megtelik az előfizető kontója, azaz már lehívta 
(lekáulizta, mint az amerikai mondja) maximumát, 
akkor kezdődnek a külön fizetéses beszélgetések, 
így mindenki maga ellenőrzi, hogy telefonját ne hasz
nálják mások ingyen, vagy szépen elfogadják az öt 
centet, amennyit az utcákon vagy a boltok helyiségei
ben található telefon használatért fizetni kell, me
lyen öt cent bedobása ellenében jutnak a keresett 
városrésszel kapcsolatba. Miként a telefont minden 
jobb vendéglő minden asztalsorán ott találjuk, ugyan
így vagyunk az Írógépekkel. A szállodákban, a szál
loda nagysága szerint megfelelő számú Írógép áll 
rendelkezésre, ismét 5 cent bedobása ellenében vagy 
negyedórára, mely ha elmúlt, a bérletet újabb 5 cent 
bedobásával kell megújítani. De minden nagyobb 
szállodában akár minden Írógép mellett Írógép kis
asszonyok (Miss Typriterek) is kaphatók fix áron, 
akiknek levelet diktálnak, — mások fülehallatára 
ugyan, de azoknak minden érdeklődése nélkül, mert 
itt nem törődnek az emberek mások dolgával. Sőt sok 
lévén az Írógép gyár, még bérelni is lehet gépeket havi 
3—4 dollárért és erre külön intézetek állanak rendel
kezésére.

Az áruházaknak a személyzet mellett legfon
tosabb segítőtársa a hirdetés, melyre milliókat költe
nek. A nagy napilapokban egész évre bérelnek bizo
nyos helyet és a vásárlóközönség ezen hirdetésekből 
tudja meg, mely különlegességet hirdeti bizonyos na
pokra az áruház, mely hirdetés nélkül el se képzelhető. 
Amint Amerikában nincsen üzlet hirdetés nélkül, mely 
pedig itt rengeteg pénzbe kerül és a lapoknak fő jöve
delmi forrását képezi. Olyan üzlet vagy gyár, mely a 
közönségtől várja jövedelmeit és mely vagyonokat
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nem költené hirdetésekre, itt egyáltalán ismeretlen 
fogalom. Az egyszerűen nem létezik, arról a közön
ség egyáltalán nem vesz tudomást. így a hirdetés 
csaknem ugyanoly terhet ró az üzlettulajdonosra, 
mint a helyiség bére, melyet ezen áruházak el se bír
nának, azért csakis saját házaikban boldogulhatnak. 
A Wanamaeker cég üzletházai egymagukban a bécsi 
Rotschild vagyonával érnek föl, amint az itteni gaz
dagok gazdagságáról táplált merész fogalmak még 
nem érik el a valóságot és az igazi gazdagság csakis 
az egymillió dollár évi jövedelemnél kezdődik. Lehet 
ilyen jövedelmű cég is vagy ötszáz Északamerikában, 
de nem mindegyiknek neve hatolt még át az Óceánon. 
Akik titkolják vagyonukat, azokat még itt se ismerik, 
de mivel az adószedés nem terjed a jövedelemre, csakis 
a birtokra (akár fekvőség, akár készpénz) reiidesen 
kifürkészik a vagyont és aki eltagadott valamit, azt 
csúnyán megbüntetik. Ezért a tagadás nem igen vezet 
célra az adózásnál, melyről a keresők nagyobb része, 
iparosok és kereskedők is, mitse tudnak. Akiknek sok 
van, azok az állam és városfentartók, de olyan adó
teher, amivel megnehezítenék az iparos és kereskedő 
existenciáját, az itt ismeretlen. A nagykereskedők és 
nagyiparosok pedig maguk is óvatosak és vigyáznak, 
hogy vagyonuk veszendőbe ne menjen. A nagy áru
házakban sohase tudhatja az ember, nem-e hivatásos, 
vagy a Pincerton iroda detektivje az, aki kiszolgál, 
mert minden valamire való üzlet tulajdonosa gon
doskodik egyrészt arról, hogy összes alkalmazottai 
állandó rendőri felügyelet alatt legyenek, illetőleg, 
hogy a főnökök tudjanak arról, kivel érintkeznek és 
hol töltik idejüket és ezt rendesen a Pincerton detek
tív iroda látja el több ezer alkalmazottjával, akik az 
üzletben, mint üzleti alkalmazottak találnak észre
vétlenül elhelyezést és a többi alkalmazottal együtt 
dolgoznak és mennek előre fizetésben is. A legritkább 
esetben ismerik csak föl őket alkalmazott társaik, 
akiket meglep, hogy az osztályfőnökök és általuk a 
tulajdonos minden lépésökről tudomással bírnak. 
Amikor vége a detektív inkognitójának, akkor — 
kicserélik mással. A nagy áruházakban még a leg
nagyobb óvatosság mellett se kerülhetők el az apróbb 
tolvajlások, de a nagyobbaknál is a legóvatosabban 
kell eljárni, mert ha valakit csakis gyanú alapján 
motoznak meg és a lopott árut időközben már át-



csempészte bűntársához, olyan kártérítést ítél meg a 
bíró az „ártatlan" gyanúsítottnak, mely még a mil
liomos tulajdonosnak is fáj. Ezért a rendőrségnek, 
detektiveknek ugyanolyan óvatosságot kell tanusi- 
taniok, mint a milyen óvatosak az áruházi tolvajok. 
Csak annyit hozhattam volna el Amerikából, mint 
a mennyit itt — egy napon, szednek el Amerikában 
jogos tulajdonosától, könnyű szívvel fizetném ki 
Carnegie és a világ leggazdagabb emberének, a petro
leum Rockefellernek szerepére vállalkozván, az én 
kedves szülő városom adósságait. Mert amint min
denben nagy, imponáló, grandiózus ez az Amerika, 
bizonyos, hogy kiváló jellemei mellett leggazdagabb 
sötét alakokban is, mely alakok alatt nem értem épen 
csak a fehérekkel itt csaknem azonos életet folytató 
és munkálkodást kifejtő négereket.

Meg kell még jegyeznem, hogy az áruházak min
den portékát, melyben a vásárló csalódott, 3—4 napon 
belül visszavesznek és azt mással kicserélik. Ez is nagy 
mértékben emeli a bizalmat a nagy áruházakhoz, 
melyek miatt a kisebbek csak küzködnek, mert jól 
tudják, hogy a világházak be nem csapják a vásárlót! 
így azután, a mikor idénycikket leszállított árak mel
lett adnak el, amiről a fogyasztó közönség a lapok 
utján értesül, a rendőrség külön gondoskodik arról, 
hogy a nagy tolongásban senkinek baja ne történjen. 
Mert ezen tolongás az áruházakban csakugyan élet- 
veszélyes a londoni, párisi, berlini áruházakban is 
szokásos leszállított áru kiárusító napokon.

A vallás gyakorlata, a négerek, a gyermek és iskola 
Amerikában.

Az Európába visszatérő hajó fedélzetén irom e 
sorokat. A Celtic angol és a La Plata németalföldi 
hajó futottak ki előttünk a hobokeni kikötőből. A 
Celtic-et rég elhagytuk, mig a La Plata kéményéből 
kavargó füstgomolyag távolból még megfigyelhető 
az óceán peremén. A hajón nagy eset az egyhangúvá 
változó gyönyörűség mellett egy társhajó megfigye
lése. Odatámaszkodnak az utasok a korlátfalakhoz, 
a távcsövek a fedélzetre kerülnek, izgatottan pillan
tanak a távolba az összes osztályok utasai, mintha 
más gondjuk se lenne, mint a másik hajó gyorsasá-
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gának megfigyelése ! A Kaiserdeck-en van ezúttal 
éjjeli és nappali tanyám. A newyorki hajóigazgató
ság előzékenyen kis szalont bocsátott rendelkezé
semre a legkedvezőbb áron, a legjobb helyen. Amerre 
kis ablakfülkém nyilik, áll a newyork-hamburgi 
„Tengeri utazási kényelmességi társulat “ nádfonatu 
bérelt széke és itt szomszédom Manuel Calderon de 
la Véga ur, feleségével, mig kis gügyögő gyermeke 
néger dajka gondozására van bizva, aki bájosan mu
tatja fehér fogait, amikor a kis csöppséggel gazdái
hoz közeledik. Calderon, aki az argentinai követség 
titkára Cuba szigetén, családjával szabadságra megy 
Madridba; utitársam, egyenes leszármazottja a spa
nyolok legnagyobb költőjének, Newyorkból jön ve
lünk. Felesége sárgára fösttette haját Newyorkban, 
de beszéde, mozdulatai annál spanyolosabbak. Csupa 
tűz, temperamentum ! A spanyol vallási dolgokról 
beszélgetünk francia nyelven, melyek sehogy se tet
szenek spanyol, különben diplomatikus hallgatásba 
burkolódzó szomszédomnak, aki bőbeszédű feleségé
nek minden tizedik kitörésére válaszol csak egy-egy 
szót. Az amerikai vallási állapotokra terelődik a be
szélgetés, majd az amerikai gyermekekre. Mindkettő 
közeliévé tárgy !

Északemerikában nem igen kutatják, kinek mi 
a vallása és mindenki szabadon és korlátlanul gyako
rolhatja vallását. A pénzvilág vezető emberei, az 
európai hírességek túlnyomó részben az uralkodó 
protestáns felekezethez tartoznak, mely megmaradt 
vezető vallásnak még az angol uralom idejéből, de 
azért akad igen sok milliárdos a katholikusok és 
zsidók sorából is, ám bizonyos, nagy jövedelmeket 
hajtó trösztökbe mást be nem bocsátanak, mint saját 
véreiket. Másvallásuaknak más jövedelmi forrásokat 
kell keresni, ilyeneket bőven találnak is, ezekkel 
újabb trösztöket létesítenek, melyekben azután ma
guk között maradhatnak. A vasutkirályok, réz- és 
szénkirályok, a Harimanok, Morganok, Vanderbiltek, 
Rockefellerek és Carnegiek mind protestánsok, a 
bankárvilágban már a zsidó elem dominál és a Wall 
Streeten, a börzevilágban akaratuk uralkodó. OLt 
szándékaikat senki nem keresztezheti. A felekezeti 
béke megzavarva nincsen, de mivel különösen a fel
cseperedő orosz zsidók még saját hitsorsosaik előtt 
sem igen népszerűek, ahova azok beteszik lábukat,
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ott másvallásuak, de más országbeli zsidók se szívesen időznek. Sok előkelő helyet tettek már tönkre tömeges inváziójukkal, ezért meg se lepett egyes előkelő fürdőhelyek azon nyílt hirdetése, hogy zsidók és tüdőbetegek nem vétetnek be vendégekül! Megesett nem egyszer, hogy ilyen szállodást máról holnapra kitett bérletéből egyik-másik haragra gerjedt orosz milliomos, aki bár értéken túl megfizette, de azért bosszúból megvette az illető szállodát, ami megszünteti a bérletet és a derék kilakoltatott szállodás akkor elveivel együtt más vidéken kereshetett boldogulást. Az ilyen apró tréfákat megengedhetik már maguknak azok, akik egészen fönt vannak, de akik a nagy mérvben terjedő felekezetnélküliség mellett mégis megtartják felekezeti érzületüket.A magyar katholikus munkások jó katholikusok maradnak az Egyesült Államokban is és amint egyik földim elégülten mondotta, itt vasárnaponkint jóval szorgalmasabban járnak templomba, mint otthon. A világ leggazdagabb, legnagyobb alapokkal rendelkező katholikus temploma, a Trinidad templom, melynek Newyorkban több fiókja is van, a Broad- vayn, tehát a legforgalmasabb utcában áll és ami a legmeglepőbb, tekintélyes területet foglal el a mellette elterülő trinidadi régi temető, melyben a régi Newyork legjelesebbjei pihennek. Egyszerű márványlapok jelzik az elhunytak neveit és ezen régi temetőnek ezen a helyen, ahol minden öl nehéz ezreket ér, dehogy esik bántódásal — Sőt, azt nagy tiszteletben tartják, mintha a régiek mauzóleuma lenne.A maga tisztaságában csakis a katolikus vallás maradt fönn, mig a többi vallás külső formáin minduntalan változtatnak a vallásujitók. A legszebb zsidótemplomot a Fifth Avenuen mindössze tiz hitsorsos tartja fönn. Azok építtették azt több millió költséggel, de ez már alig mondható templomnak. Inkább hangverseny és szónoklati terem, melyben pénteken este két, villamosság segítségével korrespondáló óriási orgonán játszanak elsőrangú művészi erők, ugyancsak a legdrágább művészi erők énekelnek a kántor mellett, akiknek 10.000 dollárt meghaladó évi fizetésük is van, mig a hitszónok fizetése még ennél is jóval nagyobb. Egyházi ornátust egyik sem visel, csakis sötét ruhát. Amikor pihennek a meleg nyári78



napokon a templom föntartói, akkor csukva van a 
templom is, de az áhitatos híveknek azért a város 
különböző helyein vagy 50 templom áll még rendel
kezésére. De nemcsak a létező felekezetek rendelkez
nek megfelelő és elég nagy számú, művészi Ízléssel 
épült templomokkal, hanem egészen uj vallási szek
ták is, melyeknek tevékenységét mi sem korlátozza. 
Sőt a legforgalmasabb utcákon gyűjthetnek azoknak 
híveket. A legérdekesebb szekták egyike az, mely a 
Westenden, a Central Park melletti gyönyörű utca
soron, mely a parkra néz, épített művészi Ízléssel 
hajlékot. Ennek egyedüli vallási meggyőződése, hogy 
minden földi baj az agyból származik. Ezen szektá
nak hívei mindinkább szaporodnak és hivatásos, ön
kéntes apostolai ennek a szektának, mely minden
képen amerikai termék, toboroznak is híveket. Az agy 
és ezzel a lélek ápolása szerintök tehát a legfőbb életcél. 
Az igazi vallásos érzület mellett a vallási hóbortok 
egész tömegével találkozhatni itt, de a magyarok 
túlnyomó részben megtartják itt is saját vallási érzü
letüket és minél jobban távolodunk el Newyorktól, 
ahol tömegesen települtek le a magyarok, annál 
tisztábban őrzik meg vallásukat s a papok fizetésére, 
templomok föntartására semmiféle áldozattól vissza 
nem riadnak és legritkábban ők olvadnak be más 
felekezetbe. A magyar telepesek úgy róm. katholi
kus, mint protestáns templomokat nagy számban 
tartanak fönn, és csak az a panaszuk, nehezen kap
hatnak otthonról papot! Pedig annak képezi hiva
tását, hogy a kivándoroltakban föntartsa a magyar 
érzést.

A négerek rendkívül fogékonyak minden vallás 
iránt és azok a misszionáriusok, akik a négereket 
megtéríteni akarják, rendesen eredménnyel működ
nek. így római és görög katholikus, protestáns, sőt 
minden feltételnek megfelelő zsidó néger hitközsége
ket találunk már minden oly részében Amerikának, 
ahol a rendkívül tanulékony és használható négerek 
élnek. Régi pogány vallásukban alig élnek másutt, 
mint saját hazájukban, Libériában ; de ma-holnap 
ott lesznek legkevesebben, mert az a négerüldözés, 
melyről ismételten oly hosszú táviratok adnak hirt 
Európába, jelentéktelen epizódoknál, melyek min
dennap megesnek feketék és fehérek között, nem 
egyebek. Jeffries, a fehér és Johnson, a néger verseny-
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boxolást rendeztek. Akik fogadtak a fehér győzel
mére — és ezek rendkívül sokan voltak — s veszí
tettek, ezek dühösek voltak és megvertek, talán vé
resre is vertek néhány négert ott, ahol ők voltak 
többségben, de semmiféle utóhatása ezen verekedések
nek nem volt. Igaz, Atlantic Cityben, az óriási aré
nában megnéztem a julius 4-iki boxolás minden leg
apróbb mozzanatát — mozgófényképben és csak azt 
nem tudtam megérteni, hogy két ember közötti ver
seny, ki fortélyosabb a boxolásban, mikép izgathatta 
fel oly mérvben egész Amerikát, mikép vonzott ki 
oly rengeteg embert a boxolás színhelyére, több órá
nyira Newyorktól és miként köthettek az egyik vagy 
másik győzelmére milliókba menő fogadásokat? Sőt 
úgy vettem észre, hogy a néger győzelme a többség
ben levő fehérek reménységeivel szemben imponált 
a fehéreknek is. A mozi-előadáson több száz néger, 
vegyest: férfi, asszony és gyermek ült mögöttem az 
arénában és megtudtam érteni lelkes tapsukat, ami
kor az elbizakodott Jeffriet másodszor vágta oda a 
boxolóverseny minden szigorú feltételeinek betartása 
mellett a tizennegyedik rohamnál a vaskorláthoz a 
fekete Johnson. Eljutott különben azóta hozzánk is 
az eddig felvett képek e leghosszabbikának egy része, 
mivel az eredeti fölvétel bemutatása teljes másfél 
órát vesz igénybe. Az még a kiilönvonatoktól a ver
senyhez őrülten tolongó közönséget is bemutatja, 
valamint a jury összes tagjait, amint a sok ezer főnyi 
közönség előtt külön esküt tesznek, hogy igazságo
san fognak bírálni !

A néger nőkre a legteljesebb bizalommal ruház
zák az amerikai fehér anyák gyermekeik gondozását, 
amint a-négerek minden téren a legkedveltebb, mert 
legolcsóbb és a tisztaságra nagy súlyt helyező alkal
mazottak. A liftek legnagyobb részében, az összes Pull- 
mann kocsikban, szállodákban, vendéglőkben, mint 
soffőrök, üzletházakban mint szolgák négerek vannak 
alkalmazva, akiknek intelligenciája sokszor meglepő. 
Ugyanazon törvények alá esnek, mint a fehérek és 
tizennégy éves koruktól kezdve foglalhatnak csak el 
állást, addig el kell végezniük az iskolát. Akkor ren
desen üzletek elé állítják őket, ha egyébként nettek 
és kedves modorunk. Egy ilyen kis ajtónállóval is
merkedtem meg, aki teljesen jártas volt az amerikai 
történelemben és mindent tudott, azt is, miért emel-
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tek Amerika egyes nagyjainak szobrot. Automobilon 
robogva Newyork utcáin, ő figyelmeztetett egyes 
érdekesebb látnivalókra. Újságolvasás nélkül a kis 
néger el se képzelhető és mihelyt jó házból való, zenét 
is tanul. Az áruházakban igen gyakori a zongora
vásárló néger, aki maga próbálja ki a zongorát, sőt 
kitűnő játékosokat is hallottam, akik vendéglőkben 
vannak alkalmazva, ahol étkezés alatt játszanak. 
Sokan mennek felső tanulmányra is és ma már elég 
néger ügyvéd és orvos is van. A newyorki telekkönyvek 
tanúskodhatnának arról, hogy igen szépen akadnak 
közöttük háztulajdonosok is, akik lakásokat is bérbe 
adnak, szóval minden téren beleilleszkednek a tár
sas életbe, úgy, hogy szinte érthetetlen azon idegen
kedés, mellyel a fehérek a jóindulatú négerek iránt 
viseltetnek és miért követelik még most is, hogy a 
kisebb állomásokon is megálló vasúti vonatokon a 
feketéket külön szakaszokban helyezzék el, ami ma 
már felesleges. Hogy a legbrutálisabb munkákat is 
négerekkel végeztetik, azon sincsen semmi. Azok 
között is akadnak züllöttek és sorsüldözöttek, mint 
a fehérek és sárgák között és akivel csak néger alkal
mazottairól beszélhettem, mind telve volt dicsérettel 
és elismeréssel használhatóságuk fölött. A jobbmódu 
néger hölgyek divat tekintetében se maradnak el a 
fehér nők mögött. Mindig lépést tartanak a divattal, 
magasan hordják fekete fejüket, frizurájukat, a leg
jobb francia kalapokat vásárolják, szóval semmiben 
sem akarnak, legalább külsőleg a fehérektől külön
bözni, akiknek még fürdőzésében is részt vesznek. 
Iskolákat maguk is föntartanak, de sokan együtt 
járnak a fehér gyermekekkel, akiket korai önálló
ságra nevelnek a szülők.

Össze se lehet hasonlítani az amerikai gyermek- 
nevelést a miénkkel. A gyermekeket szeretik, de el 
nem kényeztetik szülőik és láttam 8 éves gyermekeket, 
akik ott tartanak, ahol nálunk a 10 — 12 évesek.

Mennyi temperamentum, élet van ezekben a 
gyermekekben, azt már a hajón észlelhettem, amikor 
kiutaztam 1 Tiz éves fiára nincsen már gondja a szü
lőnek, vigyáz az önmagára. Ebben a korban, amikor 
már végzett aznapra az iskolában, ahova 14 éves 
koráig minden gyermeknek el kell járnia, a szegé
nyebb sorsú gyermek újságot árul, hogy segítsen 
kenyeret keresni a szülőknek és megszokja a busi-
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nesst, ami ott a fődolog. De leglelkesebb olvasója az újságnak már maga annak gyermekárusitója, aki mindenről tud, miként a néger liftes, aki előbb elolvassa a legfrissebb lapot, mielőtt azt fölvinné gazdájának. . .A gyermek hatodik évétől a 14-ig tartozik iskolába járni. Ezen iskola nyolcosztályu, a felső négyben az a tanterv, mint nálunk a középislkola alsó négy osztályában. A tanitók itt már 30—40 dollár 
heti fizetést kapnak és mivel a nők részére elég más kereset áll rendelkezésre, nem tódulnak úgy a tanítói pályára, mint Európában. Aki folytatni kívánja a tanulmányait, innét már felső iskolába, a kollégiumba kerül, melynek öt évfolyama van. Ilyen a nagyobb városokban több is van. A legszebb, mely valóságos remeke a modern építészetnek Newyorkban, a Wasshington-magaslaton van és ennek építését, túlnyomó részben sziklakövekből, melyeket ugyanott robbantottak, ahol ezen óriási terjedelmű iskola épült, ezelőtt három évvel fejezték be. Ez Newyork város kollégiuma, melynek építési költsége, dacára annak, hogy az építési kőanyagért nem kellett fizetni, kerek 6 millió dollár volt. Igaz, hogy a most befejezéshez közeledő newyorki Carnegie-féle nyilvános könyvtár több mint 10 millió dollárba kerül, de köztudomású, hogy a milliók egy része minden ellenszolgálat nélkül vándorolt egyesek zsebébe, ami itt már igy szokás. Newyork lordmayorja, Gaynor, nagy purificator és most a középitkezéseknél és közszálli- tásoknál — nehezebben megy a prédálás. A kollégium elvégzése a legtöbb mindennapi foglalkozáshoz szükséges qualifikációt adja és csak ezután kerül a sor az egyetemi stúdiumokra, és most állapítja meg a 19 éves ifjú, milyen pályára lép. A nagy többség azonban ennek mellőzésével most már kereskedő, vagy iparos lesz, sokan egyenesen az iskolából, mely véges-végig ingyenes (csakis a diploma megszerzése kerül pénzbe), önálló pályára megy, kenyeret akar keresni, puha, jó kenyeret, mert 21 éves korában már nagykorú az amerikai ifjú és ekkor kezdődik választói jogosultsága is. Hogy a tanulás mellett játszásra, sportra, tornászaira, szárazon és vizen rendkívüli gondot fordítanak, az csak természetes és hogy azt minél intenzivebben ápolhassák, a nyári szünidő is három hónapos, mivel úgy vélik, amit nem
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tanult meg a fiú 9 hónap alatt, azt 10 hónap alatt se sajátítja el. A nyilvános iskolák mellett rendkívül sok a magániskola, melyeknek rendesen nyilvánossági joguk van. Ezeknek túlnyomó része internátussal kapcsolatos, és ide adják azok a jómódú szülők gyermekeiket, akiket külömben egész napon az üzleti gondok foglalnak le. A nevelés minden intézetben mindenképen katonai, a fegyelem mintaszerű és ezen intézetekben főképen a jövő generáció jellemét szilárdítják, a testet nevelik ellentállásra. A tanítási nyelv mindenütt angol, mégis a magánosok által föntartott intézetekben az angol mellett más nyelven is taníthatnak, de a tanerőnek Amerika hivatalos nyelvéből kell vizsgáznia, mielőtt diplomáját elnyerheti. Innét van az, hogy a bevándorlottak gyermekei a legtöbb esetben már nem ismerik szülőik, sokszor saját szülőhazájuknak nyelvét, az anyanyelvet, kivéve azokat, akikből azt már kiszorítani nem lehet, vagy ahol a nagyapa őrzi a családi és hazai tradíciót, mint pld. a newyorki magyarok egyik díszénél és pátriárkájánál, a még fiatalos hevületü szabolcsmegyei származású néhai Pulszky Ferencre emlékeztető Czukor József uramnál, akinek fia Mór dr. egyik elsőrangú ügyvédje Newyorknak, másik fia Viktor női ruhagyáros, amerikai születésű unokái pedig jól bírják a magyar nyelvet és a magyar történelem a bibliájuk. De ez csak kivétel! Az amerikaiak az iskolában gyakorlati tárgyakat, de nyelveket nem tanulnak és az igazi amerikaiak, legyenek azok még oly műveltek, előkelő állásúak, nem értenek más nyelvet, mint az angolt, még hozzá egy kukkot se, mivel azt az iskolában nem tanulják ! Aki benszülött amerikai és saját szorgalmából, saját akaratából megtanul németül, esetleg francia nyelvet, mindenképen kivétel, sőt a bevándorlottak túlnyomó részben azon vannak, hogy utódaik nyelvben is elame- rikaiasodjanak, hogy elvágják ezzel a fonalat, mely őket a szülők hazájához köti. Sok magyar családot láttam, ahol a művelt, képzett gyermekek már ezt a szót se ismferik : magyar haza, és csak egy ideáljuk van, melyért megdobban szlivük és ez a csillagos 
lobogó, mely elnyomta náluk már a trikolor örök ragyogását 1 Ezt teszi Északamerikának az iskolák által előmozdított ellenállhatatlan beolvasztó ereje. 83



A World riporternojének látogatása.

Azok között, akiket jó, vagy balsorsuk tőlünk 
Északamerikába elsodort, találtam mindenféle rang
bélit. Olyat legtöbbet, aki alul maradt, sőt tán még 
lejebb nyomódott az élet tengerében, de még vergő
dik, hogy felszínre kerüljön és ott is maradjon, de 
igaz örömömre találtam olyat is, aki szorgalma, ki
tartása, hozzáértése, no meg a hagyományos amerikai 
szerencse révén följutott a magasságba és útban van 
az elsők közé. Mégnem ejtette rabul az amerikai spleen, 
még megdobban családjának szivében az a bizonyos 
hazai érzület, azután itthon sem voltunk egymáshoz 
idegenek és igy már a kikötőben, amint túlestünk a 
vámeljárás hosszadalmasságán, értésemre adták, hogy 
földieim most Long beathben nyaralnak, azaz üzlet
zárás után ötnegyed órai utat tesznek meg a tenger
hez, hogy kora reggel ismét üzletükben legyenek, igy 
lakásuk rendelkezésünkre áll. A hatszobás, a leg
modernebb amerikai kényelemmel berendezett lakás 
a Madison Avenue legelőkelőbb lakásrészében van, 
lifttel, az ötödik emeleten, a páratlan Knabe zongo
rával és Tessievel, az amerikai cselédek gyöngyével 
egyetemben ! A Knickebockernél a 18. emeleten szán
dékoztam lakni, mert az ember vagy kényelmesen 
helyezkedjék el, vagy maradjon otthon, de ez a csere 
mindenképen jól esett, mert igy Newyorkban is ott
hon voltam és igy a Breckfistről (reggeliről) is gon
doskodva volt. De egyúttal abban a kedvező helyzet
ben voltam, hogy fogadhattam, hogy telefonunk foly
ton szólhatott, ha valaki keresett, mert a lift fülkéjé
ből is előbb telefonkérdést intéznek, fölhozhatják-e, 
aki látogatásával akar megtisztelni. És igy igen ké
nyelmesen — el lehet utasítani a nem szívesen látott
látogatót. ,

Az összes amerikai napilapok mindjárt megér
kezésem után szívesek voltak megemlékezni meg
érkezésemről. Mindent tudtak rólam. Helyesen Írták 
a Pécsi Napló nevét, helyesen minősítésemet, helye
sen a vidéki hírlapírók országos szövetségnél elfoglalt 
alelnöki tisztségemet és udvariasan, amilyenek az ame
rikai újságírók, — amig udvariasak, nem sajnáltak tő
lem, a tanulmányozótól, nehány komplimentumot 
sem. Honnét vették, ki árulta el — incognitómat, 
nem tudom, nem is kutattam, de jól esett a magyar
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érzésemnek, hogy megtettek magyar valakivé és igy 
nem is lepett meg, amint Tessie, a drága és okos major
donna az első éjfél után, amint hazavetődtem, szól 
ékes németséggel.

— A World Eveningtől kereste telefonon egyik 
riporter. Okvetlen beszélni akar Önnel!

Nem igen izgatott e megtiszteltetés, mert még 
legelején voltam newyorki időzésemnek és földieim, 
rokonok, ismerősök, régiek és újak, amúgy is sok idő
met foglalták le. De nem azért World riporter valaki, 
hogy elálljon szándékától. Éjjel fél 1 órakor újból 
keresett, reggel 7 órakor nemkülönben és mivel elvégre 
magam is újságíró lennék, nem akartam megnehezí
teni a riporter ur hivatalos kötelmeinek teljesitését 
és Tessie telefonon értésére adta, hogy reggel 10 óra
kor rendelkezésére állok. Pontban 10 órakor megállt 
palotánk előtt a World esti lapjának automobilja, a 
liftes fiú jelentette : Miss Greeley Smith óhajtja tisz
teletét tenni. Néhány pillanattal később a szalonba 
lépett egyike a legbájosabb amerikai hölgyeknek, 
akiket csak láthattam. Okos szemeivel, mosolygós 
arcával, üde fiatalságával, fehér blúzban, puha nemez 
kalapban, kis cekkerével a kezében köszöntött be. 
Meleg newyorki nap lévén, Tessie máris hűsítő itallal 
kedveskedett a szép vendégnek, akiről később tud
tam meg, hogy egyik dísze a newyorki riporter gár
dának, aki nap-nap mellett leadja kis portréjával el
látott riportjait, még pedig túlnyomó részben interjú 
alakjában, képekkel illusztrálva. Az angol nyelvet 
nem bírom oly mérvben, hogy ezen társaloghattunk 
volna (sajnos, azt elfelejtettem annak idején meg
tanulni), de Miss Greeley édes atyja Liegeben kép
viselte konzuli minőségben az amerikai köztársasá
got és ezen idő alatt ő nagysága megtanult franciául, 
igy igen jól megértettük egymást és csakhamar az 
interjúvoló riporternőből meginterjúvolt amerikai 
ujságirónő lett. Tőlem amúgy se akart mást hallani, 
mint milyen eredményeket ért el ezideig nálunk, 
Magyarországon — a feminismus, a női politikai és 
egyéni jogokért való küzdelem és milyen nézeteket 
vallók erről. Igaz, otthon nem igen foglalkoztam ezen 
kérdéssel, de alkalmazkodva a helyzethez, a World 
közönsége előtt csak is szépen nyilatkozhattam női 
mozgalmunkról, melynek egyik amerikai igen be
folyásos, de ép oly komoly apostolnője épen Miss
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Greeley, aki büszkén mondotta el, hogy nagyapja 
kiváló polgára volt az Egyesült államoknak, elnök
jelölt is volt és szobra ott áll Newyork egyik főterén. 
De még nagyobb örömmel avatott be privát dolgaiba, 
hogy 28 éves, három hónap óta van férjnél és férje 
egyúttal kollegája. Az is a Worldnál van és mig neki 
heti 50 dollár a fizetése, de ideje lekötve nincsen, fér
jének már 100 dollár a fizetése hetenkint, de annyit 
ő maga is rövidesen el fog érni.

Es azután már csak én kérdeztem és hozzátéve 
ehez más oldalról szerzett tapasztalataimat, képét 
akarom adni a nagyhatalmú amerikai sajtónak, mely 
a maga fejlettségében és méreteiben, de jövedelmező
ség tekintetében is meghaladja az európai fogalma
kat, anélkül, hogy minőség és komolyság tekinteté
ben fölvehetné az európai sajtóval a versenyt. De az 
amerikai napisajtónak nincsen is doktrinér célja. Az 
csakis tájékoztatni kivan, amiért a nálunk szokásos 
hosszú vezércikkek hiányoznak is a nagy amerikai 
lapokból. Egy számban 8 — 10 apró vezércikk és még 
több riport van alcímekkel, egyes pártok, pénzcspor- 
tok, trustok és egyéni érdekek szolgálatában is álla
nak a lapok, de a revolverezés az előkelő lapoknál is
meretlen. Ha egyik másik milliárdosról leszedik a 
lapok a keresztvizet, ami mindennapi jelenség és nép
szerű dolog, az nem árt a lapnak, melyet semmiféle 
pénzért elhallgattatni nem lehet, de nem árt az ille
tőnek sem, mert a lapok (különösen az u. n. egy érde
ket szolgáló 7 nagy napilappal rendelkező sárga sajtó) 
által való meghurcoltatás itt ép oly kevéssé diffamáló, 
mint a letartóztatás, pl. az autó gyors hajtása miatt, 
vagy hasonló jelentéktelen okból. Tudják, hogy a 
támadás az ellenfél kívánságára történt, hogy annak 
mindig az irigység, vagy sértett üzleti érdek a rugója 
és ennyire értékelik is. Maguk a megtámadottak 
nem igen törődnek vele, mert más lap ismét védel
mükre kel. A négy legtekintélyesebb amerikai lap a 
Newyork Herald, aWorld, aNewyorkSun, ésaTribune 
melyek legnagyobb apparátussal dolgoznak. A Héráid
nak különlegessége hogy legkimeritőbb értesülései van
nak Európából, mivel saját kábele van, melyen le
adja összes amerikai híreit Európába, ahol Párisban 
reggelenkint csak úgy megjelenik, mint Newyork- 
ban, viszont onnét kapja értesítéseit is saját kábelján, 
melynek lerakásához most már nem adnának újabb
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engedélyt. A Newyork Herald a nagy közönség szeme 
láttára készül el a Broadvayn lévő helyiségeiben. 
Nyomdája a járdára nyílik, hatalmas tükörablakain 
át láthatók az öntöde és a gépek, melyeknél nagyobb 
méretűek nincsenek. A vasárnapi szám, mely 100 — 
200 nagy oldalas, külön gépen készül, mely egyszerre 
8 szint és 100 nagy oldalt nyom oly nagyságban, 
amilyenek a magyar lapok kinyitva. A laptulajdonos 
évekkel ezelőtt a Newyork Telegramm címmel esti 
lapot is alapított, melyre kerek 7 millió dollárt ráfize
tett, amig az most, újabb időben meghozza költségeit, 
de épenséggel nem versenyezhet a World Eveninggel, 
a World estilapjával, mely szemben a reggeli kiadás
sal 1 millióig terjedő példányban jelenik meg. De 
akadnak ugyanily példányszámú reggeli néplapok, 
melyek kisebb terjedelműek és olcsóbbak, de azért 
példányszámaik nem megvetendők. A lapok nem 
érik be azzal, hogy csakis tudósítói legyenek a közön
ségnek, hanem az eseményeket is csinálják. Ismert 
dolog, hogy úgy a Herald, mint más nagy lapok nagy 
expedíciókat rendeztek a pólusok fölkutatására, majd 
repülő versenyeket, melyekre a saját erejükből tűz
nek ki dijakat. A World épen, amikor ott jártam 
30.000 dolláros versenyt irt ki Chicagótól St. Louisba 
való repülésre és a World Buildingban, Newyork 
egyik látványos épületében láthatók voltak a repülő
gép-osztályban azon gépek modelljei, melyek a World 
eddigi versenypályázatain győztesek voltak. A pá
risi, londoni, milánói és újabban bécsi lap verseny
kiírások ezeknek imitációi. A World szerkesztőségé
ben 500 újságíró van alkalmazva. Kevés munka jut 
igy egyre és mindegyik kényelmesen keresi meg jó 
hetifizetését, mert itt hetifizetésre vannak alkalmazva 
még a munkatársak is és minden nap elbocsáthatók, 
akár csak az ipari és kereskedelmi munkások. A hírek 
nagyobb részét telefonon mondják be a szerkesztő
ségnek a riporterek és a rovatvezetők osztják be a 
bemondott híreket kidolgozásra. Az újságírók egész 
sora soha ki nem mozdul a szerkesztőségből és csakis 
az anyagot dolgozzák föl színesen, az amerikai kö
zönség gusztusa szerint. A Newyork Herald a nyáron 
azzal kedveskedett a közönségnek, hogy azokat, 
akiknek erre pénzük nincsen, jéggel látja el és nagy 
társzekereken viszik a jeget a jéggel segélyezettek 
lakásaiba, ami rengeteg pénzébe kerül a lapnak, de
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a lap maga különböző helyeken jótékony hang
versenyeket is rendez jégalapja javára és Long Beath 
tengeri fürdőhelyen magam is részt vettem ilyen jó
tékony hangversenyen, melyhez az úri családok 
gyermekei, öt—tiz éves fiuk és leánykák árusítot
ták a jegyeket egy dollártól fölfelé. Mindenképen 
szép hangverseny volt, melynek még Hubayféle 
magyar száma is volt, de a zseniális karmester, Na
than Franko, a milliárdosok estélyeinek karmestere 
nem volt megelégedve az eredménnyel és minden 
szám között beszédet intézett az egybegyült úri 
közönséghez, mely estélyi öltözetben hallgatta a 
zenét, — hogy eddig csak 693 dollár folyt be, pedig 
úgy illenék, hogy ezen hangverseny a Herald jég
alapjának legalább 1000 dollárt jövedelmezzen, kéri 
tehát ezen összeg kiegészítését! Nem tudom, milyen 
eredménnyel járt ezen pumpolás, de másnap reggel 
olvastam a hangverseny leírását és a jelenvolt ki
tűnőségeket, de itt már teljesen fölismertem az ame
rikai speciálitást : a lap jelenvolt riportere a maga 
gusztusa szerint szemelte ki, kit méltasson a jelen
voltak közé való beiktatásra. A mi kicsinyes viszo
nyaink mellett lapnak ez alig állana igy szabadságá
ban, de mit törődik ezzel Gordon Bennet, a Herald, 
vagy Pulitzer, a World tulajdonosa, ha ez vagy az 
megharagszik a lapra, melynek tiszta évi jövedelme 
mégis csak 4—5 millió dollár között váltakozik, még 
pedig hirdetései révén, és az egyes példányok eladá
sából, mert az előfizetés Amerikában is csak aláren
delt szerepet játszik a lapok jövedelmeinél, akár csak 
a párisi és londoni napilapoknál. Aki azt akarja, hogy 
lapját lakására kapja, az egyik ujságárusitónál fizet 
elő, aki gondoskodik a pontos kézbesítésről, de a leg
több lapot a szerte csatangoló újságárus fiuk adják 
el. Nincsen olyan közömbös ember talán egész Ameri
kában, aki lapot ne olvasna és ne vásárolna s csakis 
ennek tudható be a lapok rengeteg példányszáma, 
melyben megjelennek. Miként Franciaországban és 
Angliában, úgy Amerikában se kapható a kávéházak
ban és vendéglőkben belföldi lap, hanem csak kül
földi, melyet árusítónál kapni nem lehet, mivel a 
legtöbb elárusító helyen csakis helyi angol, néhány 
helyen egy—két német napilapot, az olasz város
részekben az olasz, a két magyar fővonalon a new- 
yorki és clevelandi szépen boldoguló és már palotá-

88



kát, saját nyomdaberendezést szerzett három magyar 
napilapot, az orosz zsidók lakta városrészekben a zsidó 
betűkkel megjelenő, a kínaiban pedig a kínai lapokat 
árusítják és alig látni embert, vagy akár kis fiút a nap 
bármely szakában lap nélkül. A nagy lapok emellett 
kifogyhatatlanok a közönség iránt való kedveskedés
ben és figyelmességben. Pályadijakat tűznek ki az 
ifjúság részére irodalmi munkákra, t. i. 10—20 éves 
ifjak és leányok részére, melyekben minden tanuló 
részt vehet s hozzák a nyertesek arcképét és munká
ját ; helyük elég van ilyen célra és alig ismernek más 
törekvést, mint miképen kerülhetnének minél szoro
sabb kontaktusba a közönséggel. Képek nélkül ma 
nagy lap el se képzelhető és ezeknek előállításában 
tökélyt ért már el technikájuk. ,

Miss Greeley a velem folytatott beszélgetést ke
péink reprodukciójával akarta élénkebbé tenni, ámde 
nem hoztam magammal Amerikába képet, de a World 
riporternőjét ilyen apróbb kalamitás nem téríti el 
szándékától. Még 10 percre kért türelmet, fölhívta a 
World fényképező osztályát és valóban alig telt bele 
néhány perc, már bejelentette a liftes telefonon a 
World egyik fényképészét a hat közül, aki ugyancsak 
automobilon robogott elő a távoli World Building- 
ból és egy-kettőre lekapott bennünket, majd udva
riasan elköszöntött, miután azonban a kép másnap si
került kivitelben a Worldban megjelent, Miss Greeley, 
aki a lapban alkalmazott hízelgő epitetonokkal is 
megtett előkelő idegennek, az eredeti fölvételt elkül- 
dötte szives emlékül. Viszonozva a látogatást a World 
palotájában, mely egyik nevezetessége a legélénkebb 
Newyorknak, hiszen még nagyarányú ingyenes idegen- 
forgalmi irodája is van, nem emlékeztem vissza, hogy 
budapesti szerkesztőségben valaha oly szives fogad
tatásban részesültem volna, mint itt, pedig nem ad
tam ki magam többnek, mint ami vagyok : kis ma
gyar vidéki újságírónak, de talán többet tudtak meg 
tőlem Magyarországról, külön közjogi állásunkról, 
mint amit eddig Worldék tudtak, mert tudás dolgá
ban a napilapok nem igen erőltetik meg magukat. 
A fődolog az üzlet! De hogy mennyire összeforrt a 
közönség a lapokkal, mennyire segít a nagyközönség 
a szerkesztőségnek, arról tanúskodik, hogy minden 
nagyobb mulatóhelyen, ahol nagyobb embertömegek 
gyűlnek egybe, hirlaptudósitó irodák vannak, melyek-
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hez vezető utakat a labirintusokban is észrevehető 
táblák jelzik. Odatart az, akinek a lapokkal való köz
lendője van. Különösen vasárnapokon sima papirosra 
nyomott szép kivitelű, fekete nyomású, majd mű
vészi kivitelű, tarka szinü nyomású képekkel és külön 
színes élclap melléklettekkel gyermekek részére te
szik vonzóbbá a vasárnapi számot, melynek óriási 
kelete is van. És amit a newyorki lapok tesznek, 
ugyanazt teszik a Newyorktól mindenképen függet
len egyéb amerikai városok nagy lapjai is. Chicagónak, 
Philadelphiának, Bostonnak, Buffalónak, St. Louis- 
nak, Albanynak, Pittsburgnak, Milvaukéenak, Was- 
shingtonnak, Clevelandnak, San Franciskónak és a 
többi nagy amerikai városnak meg vannak a maguk 
nagy lapjai, melyeknek példányszáma megközelíti a 
newyorki lapokét, teknikájuk, vasárnapi számaik 
ép úgy készülnek, mint a newyorkiak és ezek islOO — 
400.000 példányaikkal lépést tartanak a newyorki 
lapokkal, bár valamivel szerényebb jövedelemmel 
kell beérniök. A lapoknak vidéki szállítása Ameriká
ban nem bélyegjegyekkel történik, hanem a lapkia
dók fontszámra fizetik a postai szállítás költségeit, 
ami a postai kincstárra mintegy 60 millió dollár veszte
séget jelent, de mely kedvezmény nélkül a kisebb lapok 
meg se élhetnének. A minap ezen kedvezményt el 
akarták törölni, de olyan döigés zúgott erre végig az 
összes lapokon, melyek egyek, amikor anyagi érdekeik 
megóvásáról esik szó, hogy a postaminiszter hamaro
san visszavonta rendeletét és maradt minden a régiben.

Amíg a komoly irodalom, politika és tudomány 
magasabb szempontból való méltatása kiszorul a 
napilapokból, erre tág tér nyílik a hetilapok
ban és a szemlékben, melyeknek száma temér
dek és amelyik komoly számba megy, nem is 
jelenhet meg kevesebb, mint 100.000 példány
ban. Ilyen szemle és hetilap csak Newyorkban közel 
száz jelenik meg. Ezek egyike a The Outiok szerződ
tette mostanában nagy fizetés mellett Roosevelt 
Tivadart munkatársnak. Akad Newyorkban két és 
másfél millió példányban megjelenő illusztrált heti
lap is, melyet a nép olvas, mely rémregények közlé
sével biztosítja magának az olvasó közönséget. A 
szemlék és hetilapok színvonala merőben eltérő és a 
legmagasabb igényekről épugy gondoskodva van, 
mint a köznép Ízléséről és akad olyan szemle, mely
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kiadójának meghozza a maga milliócskáját dollárok
ban. Á hirdetések itt még drágábbak, mint a napi
lapokban, amint a szaklapok egész tömege szolgálja 
az egyes szakcsoportokat és önmagukat, mert ezek is 
gyakorta több száz oldal terjedelemben jelennek meg. 
A. szemlék a könyvek rovására örvendeznek ily nagy 
elterjedésnek, de az angol könyvpiacnak is biztos, 
nagy vásárlója Amerika. 250 millió ember nyelvén 
beszél és ir, aki angol nyelven ir, a betű elterjedése 
tehát korlátozva nincsen és az angol szabad idejében, 
de még munka közben is pihenve falja a nyomtatott 
betűt. És még se valami gazdag az angol nyelv ame
rikai nagy Írókban és a newyorki könyvpiacon leg
inkább francia és német Írók fordításával találkozunk. 
A magyar irodalom, mely a színpadokra is már utat 
talált, Amerikában még szabad préda tárgyát képezi. 
Szerencsére épen most gondoskodik arról igyzságügy- 
miniszterünk, hogy Amerikában védelemre találjon 
a magyar szerző joga, hogy ne kerülő utón hozzon 
némi, de mindenképen megcsonkított jövedelmet a 
magyar iró és zeneszerzőnek, aki Amerikában is szó
hoz jut. Azért, ha magyar újságíró nem lennék, aki 
az is akarok maradni, csak egy kívánságot ismertem 
volna : a saját nyelvén szólhatni Írásban a legnagyobb, 
legtartalmasabb, legmodernebb és sok tekintetben 
mégis oly ártatlanul naiv nemzethez : az amerikai ki
fogyhatatlan olvasó közönséghez.

így ezt helyettem a World riporternője vé
gezte el.

A World Evening interjúja.
A World Evcnlg 1910 julius 18-ikl számából.

A dolgozó nőket megilleti a szavazati jog, — asszonyokat 
nem — mondja Lenkei, a neves magyar szerkesztő. — 
A magyar nők nem érettek még arra, hogy jogaik legyenek, 
mert a házvezetésnél magasabb dolgot nem óhajtanak.

Irta Vixola-Greela-Smith.

A magyar nők a legszebbek egész Európában, sőt a 
csodás amerikai szépségekkel is versenyeznek. A skeptiku- 
sokat meggyőzendő mintát is hoztam magammal.

Ahogy Ahasverus elküldött Vashti királynőért, hogy 
annak szeretetreméltóságával büszkélkedjék — úgy Lenkei 
Lajos ur, a magyarországi „Pécsi Napló44 főszerkesztője is 
előhívta a Madison Avenuen lévő lakásuk hátteréből fiatal 
feleségét. És — sokkal kevésbbé büszkén, mint az ókori —
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megjelent a modern Vashti, egyszerű, halványsárga pon
gyolában, mely rendkívül emelte az ő spanyolos szépségét.

Mert ezt a kedves magyar nőt elefáncsontszinü bőrével, 
ovál arcával, csodás mélytüzü fekete szemeivel Cadiz és 
Sevilla szépségeihez hasonlítottuk.

„Spanyol nő ?“ kérdeztem, mikor a mosolygó lady 
előttem állt.

„Nem, igazi magyar tipus“ felelte Lenkei ur — aki 
különben nevét Lenkei Lajosnak Írja, mert Magyarorszá
gon a névaláírásnál a kocsit fogják a ló elé. — „Sok ilyen 
asszonyunk van nekünk. Nem szebbek, mint az amerikaiak, 
épen nem, de sokkal kisebb mértékben emancipáltak.”

Tehát nem „Lajos Lenkeit”, hanem „Lenkei Lajost” 
írnak.

„Nem hive ön az emancipálásnak ?“ kérdeztem.
„Elméletben igen — gyakorlatban nem” volt a meg

lepő felelet. „És a mi asszonyaink számára pedig egyálta
lában nem, még hosszú ideig. Nem készek ők még erre. 
Főzés, házvezetés, gyermeknevelés, ez az ő ambitiójuk. 
Nem érdeklődnek a közügyek iránt, nem kívánnak politikai 
szereplést. De kezdjük már érezni a feminista lázadás leg
veszedelmesebb eredményét — az emancipálást az anyaság 
alól, a „race snicide” fajgyilkosságot, ahogy önök mondják”.

„Feleségemnek, ki most 24 éves, 7 testvére van. En is 
nyolcgyermekes családból származom. De ilyen család már 
nem sok van Magyarországon. A gazdag a vagyonát, a bir
tokos a földjét nem szereti fölosztani. 3 vagy még inkább 2 
gyermeket óhajtanak. Sok helyütt egyet se. Minden férfi, 
minden nő a saját érdekét keresi. Hazánknak leginkább 
nagy számú népes családra van szüksége, sok fiúra, kiket 
katonáknak nevelnek, hogy hazájukat az ellenségtől meg
védjék.”

Világos, hogy én, ki egy békés újságíró látogatására 
mentem, szembeszálltam a militaristával, aki előbb az asz- 
szonyoknak a sütést, templomot és gyermekeket ajánlotta 
— és most azt a nőt mondja a legnagyobbnak, aki az ellen
ség golyója elé a legtöbb fiút küldi.

„ön előbb azt mondta, hogy elméletben a nők eman
cipációja mellett van”, mondtam.

„Az én véleményem szerint a dolgozó nőket minden 
polgári jog megillet” felelt Lenkei ur. „ón szavazhatna, 
mert egy férfi munkáját végzi el, de az én feleségem nem, 
mert ő otthon van. Ahogy én őt a vendéglőben, a fűszeres
nél és a mészárosnál képviselem, én oly jól tehetem ezt az 
államnál is. Nincs ön ezen a véleményen ?“

Lenkeiné őnagysága férjére, aztán reám mosolygott. 
Nem hiszem, hogy társalgásunkat megértette volna, mert 
csak keveset tud angolul, de hirtelen eltűnt, visszatértekor 
3 magas pohárban vörös bort hozott és igy a szomjúság esz
perantóján érintkeztünk.

„Van nehány feminista agitátorunk Budapesten” foly
tatta Lenkei a témát — de különösebb eredményt nem 
tudtak elérni. Távolról sem tartja el magát nálunk annyi nő, 
mint Önöknél. Úgy hiszem 3 hölgy ügyvéd van Magyarorszá
gon, és tán 200 orvosnő. Értesültem, hogy az Egyesült Álla
mokban 6,000.000 nő keresi meg a kenyerét. Valamennyiüket
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az összes jogok megilletik. „Kezdek megtanulni milliókban 
beszélni, amint látja“ - tette hozzá Lenkei ur.

„Az amerikai újságok tanulmányozása miatt jöttem ide, 
és óriási tömegűnek, nagyságúnak, fejlettnek találok mindent 
- az újságjaikat, fővárosukat, „Coney Island“juket, mit teg
nap néztünk meg — szóval mindent. Hallottam, hogy Ónok 
félmilliónyit adnak el naponta lapjukból. Az enyémből 
5000 fogy naponta, és ez a legnagyobb keresletű Magyar- 
ország vidéki lapjai közt. Sokat olvastam arról, hogy itt 
mindennek olyan magas ára van, hogy mily drága a meg
élhetés, de a piaci árak, például a hús, főzelék ára, mérsé
keltebbek, mint nálunk. A bér magasabb önöknél, de az 
élelem dolgában Önök szerencsésebbek, mint hiszik.

„Úgy gondolom, hogy Amerikát a bevándorolt — és 
nem a benszülött — lakói becsülik meg leginkább. Egy 
milliónál több magyar bevándorolt lakik itt, de még nem 
hallottam, hogy valamelyikük a pénzszerzés után vissza
tért volna hazájába,,. . . , • .„Önök túlsókat tartanak Amerikáról, mint a feminiz
mus hazájáról. Az emancipáció hazája ez mindenkinek.

Lenkei ur szemei hirtelen csillogni kezdtek a szemüveg
g,,Asszonyoknak" — mondta — „nem kell jog, — leg

alább szép asszonyoknak nem. Magyarországon, Ameriká
ban, az egész világon ők a királynők, a szépség orok jogánál
Í0§VÉs ezzel Lenkei ur felesége felé meghajolt, és Vashti 
most mosolygott — mintha megértette volna...

Valami az amerikai közlekedésről.

Üzleti életének és építkezéseinek magas szárnya
lása és merészsége mellett közlekedése, úgy a helyi, 
mint a távoli vonalakra az, mely téren, a világon 
első helyen áll Északamerika. Helyi közlekedése 
minden nagyobb városban gyorsaság és olcsóság 
tekintetében minden képzeletet meghalad, a távol
sági forgalomban pedig a közlekedő vonatok szama, 
berendezése és gyorsasága tekintetében is első helyen 
áll és joggal hirdeti az egyik vasúti társaság, hogy 
az utazás Newyorktól Cicagóig, mely még 3— ev 
előtt is 21 óráig tartott, most 18 órai, így tehat 
részben éjjeli utazás mellett élénken emlékeztet egy 
szállodában eltöltött napra, mert mindenkinek meg 
van a maga fülkéje, csakis a nagy, mesésen berende
zett étterem, dohányzó terem közösek, fürdő pedig 
annyi áll rendelkezésre, hogy minden utasra sor kerül. 
A kocsikat ezen hosszabb vonalakra, személy, háló, 
étkező és dohányzó kocsikat egyaránt, úgy építik, 
hogy azok a legnagyobb ellentálló erőt képesek ki-
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fejteni és minél gyorsabban száguld a vonat, annál nyugodtabban megy a kocsi, annál kevésbbé érezni azon rázást, mely nálunk idehaza a gyors utazást meglehetősen kellemetlenné teszi. A vasutakról azonban később kívánok szólani, mert ezeknél még érdekesebb a helyi forgalom lebonyolítása, mely London, Páris, Berlin és Bécsben is kifogástalan, sőt Londonban a földalattinak három év előtt bekövetkezett villamosítása és ezzel a gyilkos szénfüstnek megszüntetése óta ennek közlekedése is mintaszerű, de egyik városnak sincs olyan lényeges forgalma az összes városrészekben, mint NewYorknak, melynek sok fejtörést okozott, amig oly közlekedési eszközöket teremthetett, melyek ugyan megmérhetetlen dollárokat emésztettek föl, de legalább abba a szerencsés helyzetbe juttatták a várost, hogy minden igénynek megfelelni képes és a legnagyobb torlódásnál is helyt állhat.Nem tudnék oly kedvező ajánlatot elképzelni, mely engem Amerikához, különösen annak első városához, Newyorkhoz fűzhetne, de még ha ott aranyhegyek várakoznának reám, akkor is elkergetne, kiüldözne Newyorkból annak túlnyomó nagy részében otthonos zaj, moraj, csörgés, dörgés, dörej, dübörgés és zakatolás, melyet főképen a magas, a város legtávolabbi részeit egymással gyorsan összekötő elevátorvasut idéz elő, mely az utcák hosszú során át, az ottani házak 6—7. emelete előtt siet tovább, melyekben ma már csak munkásmühelyek vannak, mivel azokban a pihenés lehetősége éjnek idején ki van zárva. Ezen házakban vannak a nagy zajjal dolgozó City-beli gyárak is, de az alsóbb lakásokban már folyik a rendes élet. Ezen vasútnak különböző elágazásai is vannak, úgy hogy a viteldijért, mely mint minden helyi közlekedési alkalmatosságnál öt cent, a legtávolabbi városrészbe, még pedig a kitűzött célhoz igen közeli helyen kiszállhatunk. Ezen vasút, mely kivisz a városból a közeli tengerparti fürdőkbe is, melynek gyorsvonatai, azaz csakis végállomásokon megálló express-vonatai is vannak, némely helyen, ahol az szükséges, fölszalad 200 méter magasságra is a házak fölé és a pályatest ilyen szédítő magasságban, csakis magas hídon pihenve, szabadon is áll ! A fából épült primitív megálló állomások lépcsőin fölbotorkálva, beszállás előtt megváltja az94



utas jegyét, azt bedobja az ellenőrző szelencébe és 
most már minden további ellenőrzés nélkül utazha- 
tik ahova és ameddig akar, ameddig a vasút csak 
elvezet. Rövid ideje csak, hogy ezen magas vasutat 
elektrizálták. Addig a nagy melegben egyszerűen 
tűrhetetlen volt az élet, amerre ezen vasút elhaladt, 
mert a gépek okádták a füstöt és a közlekedés ezen 
vasúton soha meg nem szakad, hacsak véletlenül az 
utasokkal le nem potyog egy ilyen vonat a mély
ségbe, ami minden évben egyszer-kétszer megesik, 
mert ezt igy kívánja a newyorki balesetek statisz
tikája. Akárcsak kígyó tekerődznék a város körül, 
olyan ez az elevátorvasut, melynek vonatai hajnali 
2—5 óra között ritkulnak, mivel akkor, de csakis 
akkor gyöngébb a közlekedés. Az amerikaiak, bár 
az elevator alatt rendes villamos vasút is megy, 
tekintet nélkül arra a pokoli zsivajra, melyet ezen 
5—6 hosszú vasúti kocsiból álló vonat dübörgése 
okoz, még beszélgetni is szeretnek ezen kocsikban, 
hacsak újságot nem olvasnak és a gummirágás gyö
nyörűsége túlságos mérvben el nem foglalja őket. 
És ez a vasút még Coney Islandba is lemegy és kép
zelhető májustól novemberig szombaton délutántól, 
amikor megkezdődik a mulatságok partjára a nagy 
emberözönlés, hétfőn reggelig, az milyen ostromnak 
van kitéve. Havonkint mintegy 50 millió ember megy 
ezen a vasúton, melyet ma még inkább igénybe vesz
nek, mint azelőtt, mert csakis megjelölt állomásokon 
áll meg és igy azzal leggyorsabb a közlekedés.

A közönséges villamos vasút, mely csak lassan 
szoríthatta ki Newyorkból a lóvonatot, mellyel még 
mindig találkozhatunk egyes összekötő vonalakon, 
Newyorkban több társulat kezében van. Newyork 
ijesztő forgalma mellett is megesett, hogy az egyik 
villamos vasútvonal, mely kivezet a városból egyik 
szomszédos városkába, a nagy pénzkrizis alatt börze- 
krach következtében 1908-ban csődbe jutott, azaz 
gondnokot rendeltek ki a vasút ellenőrzésére, mely 
már százszorosán kiheverte az akkori gonosz speku
lációkon alapult börzekrizis által okozott válságot, 
de azért ez a villamos még sokáig gondnokság alatt 
lesz, mivel ezen gondnokságra Roosevelt Tivadar — 
ügyvéd sógorának van szüksége, akinek ezen tiszt
ség, ezen bírósági megbízás évi ötvenezer dollárt hoz, 
amitől nem szívesen szakad el az ember, ha nem —
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muszáj ! De nem is fénylik minden, ami amerikai I 
Sőt. Hacsak negyedrésze is igaz annak a korrupció
nak, melyről nyíltan beszélnek azok, akik kívül ma
radnak vagy kinrekednek az amerikai korrupció 
bástyafalain, akkor ez a világ ezen téren jóval förtel
mesebb a régi világrészek minden évezredes tradícióra 
visszapillantó szemetjénél.

A villamos vasúton nem adnak jegyeket, hanem 
kétféle rendszer szerint fizeti le az utas itt is a leg
hosszabb útra csakis 5 centes menetdiját. A nyi
tott kocsikban a kocsi vezetője mindenkitől elszedi 
a pénzt és minden utas után meghúzza az utasok 
számát mutató, föltűnő helyen elhelyezett órát, 
mely olyan számot mutat, ahány utas a kocsi elin
dulása óta a kocsiban ült. A másik rendszer a hosz- 
szabb kocsiknál van bevezetve, még pedig úgy, hogy 
a fölszállásnál üvegrekeszbe dobja a menetdijat, mely 
igy nem is kerül a kocsivezető kezébe, de lábával 
megnyomja a gépezetet, mely ezen üvegből való 
pénzgyűjtő szekrény alatt van elhelyezve és az uta
sok számát ugyanott jelzi evvel, mint a másik fajta 
kocsikban. Ezen rendszert, mely bevált, most álta
lánosítják. Nálunk annak bevezetése lehetetlen, mert 
akkor nem lehetne zaklatni a közönséget és nem 
helyezhetnék el a protekciósokat — ellenőröknek 1 
Az ellenőrzést a kocsivezetők előtt ismeretlen detek
tívek eszközük, akik itt-ott fölszállanak egy-egy ko
csira, mint más utas, megfizetik a dijat és ha a kocsi
vezetőt azon érik, hogy egy utast nem csengetett le, 
akkor szombaton egyszerűen értésére adják, hogy 
mást állították helyére — mehet. Nincs följelentés, 
nincsen bűnvádi eljárás, mert hisz lehetetlen bebizo
nyítani a sikkasztást, csak egyszerűen, minden indo
kolás nélkül kiteszik a szűrét és másnap reggel már 
másik vonatvezető téved ilyetén módon, mert jól 
tudja mindenki, hogy a villamos rendkívüli forgalma 
mellett kevés kivétellel valamennyi villamos kocsi
vezető 2—3 dollár fizetésen felül heti 8 — 10 dollárt 
téved a maga javára, amig valamelyik ellenőr tetten 
nem éri. De még ezen tudott károsítás mellett is meg
felelőbb, olcsóbb és célszerűbb ezen módja a fizet
ségnek, mely egész Amerikában otthonos, mint a 
közönséget fárasztó jegyváltás és annak ellenőrzése. 
Jegyet csakis az átszálláshoz lehet kapni, ha valaki
nek egyik vonalról a másikra kell átmennie, de akad-
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A Niagara vízesés télen.
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nak elegen, akiknek legkedvesebb szórakozásuk, ha 
villamos vasúton bekalandozhatják az egész várost, 
kimehetnek a szabadba és három órai kocsikázás után 
ide-oda 10 centet fizetnek. Az utasok száma korlá
tozva nincsen. Egymás nyakán is állhatnak az embe
rek és mindenkinek vigyáznia kell a saját bőrére. 
Nagy előny a közönségre, hogy a villamos vasút ren
des megállóhelyein kivül is ott áll meg, ha ez a nagy 
forgalomban lehetséges, ahol az utas föl- vagy leszál- 
lani akar. Ennél olcsóbb utazás már nem képzelhető. 
A villamos vasút alatt halad Newyorkban, de a többi 
nagy városokban is a Subvay vasút, a földalatti, mely 
őrült sebességgel rohan, de az ezen való utazás kelle
mesnek épenséggel nem mondható, mivel a newyorki 
tűrhetetlen, nedves meleget meghaladó forróság van 
ezen sötét üregeken áthaladó vasúti vonalakon, mely 
melegséget, a fullasztó levegőt ezen vasút épitési 
módja okozza. Csakis egyetlen egyzser mentem ezen 
a földalattin, mely némely irányban megrövidíti az 
utat, de akinek nem muszáj és a szabadban járó 
vasutakon is célhoz juthat, az ezen vasutat nem hasz
nálja, mely azért mindig telve van siető emberekkel. 
Más a Hudson tunnell vasút, mely alig két esztendeje 
készült el. A viz alatt megy ezen villamos, melynek 
építése sok-sok millióba került. Newyorkot köti össze 
kikötőjével, Hobokennel és igy nélkülözhetővé teszi 
a vizen átvezető Ferri, összekötő hajó használatát. 
Ez a legmerészebb, legköltségesebb, egyúttal legna
gyobb biztonságot nyújtó földalatti, mivel a vasút 
egyvágányú, külön csőben vezetnek a vágányok oda 
és visszafelé, mindenféle összeütközés lehetősége 
tehát teljesen ki van zárva, még az elágazásnál is, 
mivel Ncwyorkról lévén szó, igen természetesen a 
vasút különböző irányban visz a kikötőből a városba, 
mindig friss levegőt, sőt hideg áramlatot kergetve 
maga előtt és aki a nagy melegben üdülést keres, azt 
itt, mélyen a viz színe alatt megtalálhatja. Ezen vasút 
kocsijai is mindenképen kényelmesek, erősek, a szé
kek nádfonatuak és a menetjegy ára itt is csak 10 
cent, pedig Newyork legdrágább helyi vasutjának 
kamatoztatásáról van szó. A Ferri társaságoknak 
kárt okoz a vasút, de Newyork nagy forgalmánál ez 
alig jöhet számba. A vizalatti alagút vsasuton kivul 
ott, ahol villamost járni nem engednek, igy a Fifth 
Avenuen is végig automobilomnibusz közlekedés van.

97



Igaz, kissé rázósak ezek a nagy zöld kocsik, rázósab
bak, mint a párisi és berlini nagy erőkocsik, aminek 
azokat ott nevezik, de különösen esős időben jó szol
gálatot tesznek, mert mégis 10 centért nagy, másfél 
órás útra is visznek, mig a bérelt automobilok, az 
u. n. texikébek (ami alatt kocsi is érthető, de ilyen 
már alig akad) igen drágák, amiről tanúskodik, hogy 
elutazásomnál lakásomtól a hajókikötőig csaknem 
4 dollárt fizettem, ami a mi pénzünk szerint mégis 
csak 20 korona ! Ez is volt utolsó nagy meglepetésem 
Newyorkban, ahol a pénz olyan alárendelt szerepet 
játszik annál, akinek abból bőven jutott. Csakis ilyen 
városban kereshet kenyeret közel 150.000 automobil, 
mely részben magánosok tulajdonában van, de na
gyobb része bérautomobil és ezeket is nagy mérvben 
veszik igénybe, annyira, hogy a viteldijak szabályo
zása érdekében, a hét Yorki texi kéb társulat épen 
elutazásom napján alakította meg a bérautomobil- 
trustot, azaz szövetkezést és nem kell bővebb ma
gyarázat ahoz, hogy milyen célja van a trustnak ! 
A régi egyfogatu, angol módi bérkocsik, melyeknél 
a kocsis az utas mögötti magaslatról irányitja lovát, 
busán ballagnak az avenueken, azokat már alig 
veszik igénybe és épen azért a bérkocsisok fiatalja 
mind megtanulta a soffőrséget, hogy a cabről az 
autóra ülhessenek, amit megfigyelhet mindenki Ber
linben és Párisban is, ahol a régi, kopott egy- és két- 
fogatu droskéken ma már csak öreg, fáradt kocsiso
kat talál, mig a fiatalok vígan és fokozott jövedelem
mel kormányozzák az automobilokat jól, vagy rósz - 
szul, mint beszédes bizonyítékát a forgalom átala
kulásának, mig Budapest maradiságának jele, hogy 
még ma sem lionosodott, illetőleg nem honosodha
tott meg ott a bérautomobil, mely még a kisebb né
met városokban is már háttérbe szorította a fiakert.

De a tengerben, folyamokban, óriási kiterjedésű 
hajózható tavakban és csatornákban gazdag Amerika 
csaknem mindegyik nagyobb városa a helyi vasuta
kon kívül viziutakkal is rendelkezik a helyi forgalom 
lebonyolítására. A hajózás különösen nagy szerepet 
játszik a newyorki életben, mivel maga Newyork 
szigetváros és azt a Hudson és East River, majd a 
tenger határolja és igy nagy szerep jut a mindennapi 
életben is a helyi hajózásnak, de még nagyobb a ki
rándulásoknál, a partmenti mulatókba és a várost
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határoló óceán-fürdőkbe. Az ilyen hajók több mint 
ezer utast visznek egyszerre. Statisztikusok kiszámí
tották, hogy egy normális hétköznapon egy millió 
dollárt vesznek be a helyi közlekedési eszközök, ami 
csakis úgy érthető meg, ha figyelembe vesszük, hogy 
munkanapon alig akad hosszabb útra gyalogjáró ; 
a nagy távolságok miatt mindenki villamoson, magas 
vasúton vagy más közlekedési eszköz igénybevételé
vel megy hivatalába, illetőleg üzletébe, munka
helyére, a lunchra, melyet a hivatalnokok és üzlet
emberek mind házon kívül fogyasztanak el. Üzleti 
ügyeik lebonyolítására is vasúton mennek, jönnek 
és üzletzárás után, 5—6 órakor is csak gyorsabban 
óhajtanak célnál lenni és gyalog óraszámra kellene 
menniök, amig otthonukba érnének. És ami szinten 
figyelmet érdemlő jelenség : a közlekedés, oly sürü, 
hogy kocsira e vonalak hosszúsága dacára sohase 
kell várakozni és ha egyik kocsi tultömött, aminek 
elbírálása kizárólag az utasra tartozik, egy pillanat 
és már másik kocsi jön. Ezen sürü közlekedés,mellett 
természetes, hogy gyors romlásnak van kitéve a 
pályatest is, mely minduntalan javításra szorul. 
Ezen nem is múlik soha, mert miképen az utcáknál 
mindig akad, akinek érdeke, hogy az utca kövezete 
javittassék, igy a különböző közlekedési, vonalak 
teste és sinhálózata is folytonos javításra és kiegé
szítésre szorul. De úgy végzik mindig a munkát, 
ho^y a forgalom egy pillanatra se szünetel. Ezt még 
legnehezebb megérteni, pedig gyakorta még az utcát 
is föltépik, uj síneket raknak, de a vonatok azért 
simán közlekednek, mert ezen tekintetben megállás
nak helye nem lehet. Ahol erre szükség van, a rendes 
vágány mellett ideiglenes sínpárokat helyeznek el.

Amint a helyi közlekedésnél, ugyanazon nagy 
koncepciót és mindenről való gondoskodást találjuk 
az amerikai vasutaknál, melyeknél a legfeltűnőbb, 
hogy azok kivétel nélkül magántársulatok kezeben 
vannak és az állam beéri a törvényes engedélyezés
sel és felügyelettel. De a legszükségesebb ellenőrzést 
a vasutak felett maguk a vasúttársaságok gyakorol
ják egymással szemben és az azok között levő gya
kori ellenséges viszony nagy szolgálatára van a kö
zönségnek. Egy-egy ilyen vasúttársaság igazi nagy
hatalom. A Central Rail Road, a központi vasút
társaságnak egymagának hatvanezer kilométeres
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vonala van. Nem sokkal kevesebb van a Pennsylvania 
és a Canadian Pacific vasútnak. Ezek a vasutak 
tették Európában is nevezetesekké a Vanderbilt, 
Hariman, Morgan stb. neveket, a vasutkirályokat 
és a legmerészebb terv, mely valaha üzleti koponyák
ban megfogamzott, odaterjed most, hogy ezen nagy 
vasutakat egy közös igazgatóság alá kellene egyesí
teni, hogy ne egymás ellen — a közönség javára — 
hanem vállvetve dolgoznának a részvények értéké
nek további növelésére s — a közönség rovására. 
A terv olyan grandiózus, annak keresztülvitele olyan 
nehézségekbe ütközik, a vasutkirályok annyira ki 
nem állhatják egymást, meg az érdekek is oly ellen
tétesek, hogy a közönség bízik az egyesülési terv 
balsikerében, de az amerikai vasúti hálózat ma mar 
oly nagy, oly gyakori, hogy versenytársulatok egyes 
nagy városokat és vidékeket csaknem egymás mellett 
elhaladó síneken kötnek össze, hogy a vasúti hálózat 
ezen irányban való fejlesztése már valóságos komi
kum és az utasnak már járatosnak és gyakorlottnak 
kell lennie, hogy kiismerje magát, mely vasúttársa
ság gyönyörűen kiállított, mindig ingyen osztogatott, 
minden szépet Ígérő menetrendjének adjon hitelt. 
Annyi azonban bizonyos, hogy minden vasút jó, 
kocsijai a legjobb anyagból épültek, a pályatest a 
legmegbízhatóbb, a leggyorsabb menetre is alkalmas 
és minden távolabbi vonat mellett ott van a külön 
Pullmann kocsi kilátó ablakaival és ahol az utazás az 
egyik étkezés idejére esik, az étkező és hálókocsi. 
Kényelmesebb és kellemesebb utazás, mint amerikai 
vasutakon, el se képzelhető. De már vasúti étkező 
azon állomásokon, melyeken a vonat csakis rövid 
ideig áll, nincsen, amint ismeretlen most is még a 
vasúti őrház, az utak elzárása stb., mert itt a vonat 
gépe messze hallható kongatásával maga figyelmez
tet mindenkit: Vigyázz, mert jön a vonat 1 Elkép
zelhető, milyen megtakarítás ez az amerikai vas- 
utakra, de a rendszer jó lehet, mivel ezen régi rend
szer bevált és szerencsétlenség a valóságban nem 
történik több Amerikában, mint másutt és ha a percent 
itt mégis jóval nagyobb, annak meg van a magya
rázata a közlekedő vonatok jóval nagyobb számában 
és a vonatsebesség nagyságában. A központi városok
ból 18—20 személyvonat indul el naponként minden 
élénkebb forgalmú irányba és ha csak egy osztálya
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is van a vonatnak és a közös kocsiban a munkás- 
zubbonyok és a parfümös dáma, akik — egyaránt 
rágicsálnak, egymás mellé kerülnek, az itt nem tesz 
semmit, bárba azt a demokratikus erzelmet, mely
ről előzőleg annyit hallottam, a kellő mérvben itt 
se találtam kifejlődve, sőt a pénzarisztokrácia bizo
nyos tekintetben még gőgösebb, mint nálunk a szü
letési arisztokrácia egyik része, mely ezen modorával 
itt elképzelhetetlen lenne. A Pullmann-kocsikon 
való elkülönítés már ezen gőgnek egyik kifejező jelen
sége, de megérteni tudjuk, ha végignézünk ilyen 
vonatnak közönségén. A gyorsjáratú vonatok 10-12 
kocsiból állanak, melyeknél a kocsikban az ülőhelyek 
a középen vannak elválasztva. Egyszerre 'végig
nézhetünk valamennyi kocsin, bármilyen hosszú le
gyen is a harmonika formájú vonat és mivel a kocsik
ban tilos a dohányzás, minden rendes vonatnak külön 
dohányzókocsija van vagy 120 ülőhellyel. Ide men
nek a többi kocsikból is azok, akik dohányozni akar
nak. Minden egyes kocsiban több villamos légcsavar 
mindig friss levegőt hoz és minden egyes kocsiban 
gondoskodás történik nyáron jéghideg vízről, mely 
külön jégszekrényben van elhelyezve, melyhez erő
sített csapon át mindenki az egész ut tartama alatt 
iéghideg vizet élvezhet. A vonatokon újságot, gyü
mölcsöt, édességeket, levelezőlapokat, könyveket stb. 
árusítanak a mozgó házalók, akik privilégiummal 
bírnak a vonatok kisérésére. A kiszolgálást a 1 uil- 
mann-kocsikon, melyeknek mindegyikét más-mas 
névre keresztelték el, kizárólag négerek latjak el 
hófehér kabátkáikban. A hálókocsik, vasúti es hajó 
étkező termek, de az egész vonat gondos tisztán
tartása minden vonalon a négerek dolga — sőt egyes 
állomásokon, mint a vasúttársaság szolgálatában 
álló hordárok is rendelkezésre állanak, barka egyéb
ként Amerikában kis és nagy ur rendesen önmagá
nak a hordárja és a bőrönd cipelése úgy nők, mint 
férfiak által egyaránt megszokott dolog. De a lol- 
adott podgyászt, mely a kocsikban el nem fér, ingyen
viszi a vasút. ,

A pályaudvarok külső díszére regebben nem
nagy súlyt helyeztek Amerikában, de most egymásra 
építik a fényes és nagy pályaudvarokat. Nemreg 
készült el a Pennsylvania vasúttársaság uj newyorki 
pályaudvara, mely alaguti vasutjával átszállás, ille
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tőleg hajó igénybevétele nélkül teszi már lehetővé, 
hogy Newyorkból a túlsó partra és onnét tovább 
menjenek ezen vasút vonatai. Ezen pályaudvar épí
tése mintegy 30 millió dollárba került. De most 
bontották le azt a házrengeteget, melyet Newyork 
szivében vásárolt meg a Central and Hudson River 
vasút eddigi primitív pályaudvara körül, hogy föl
építse a világ leghatalmasabb, legnagyobb és leg
díszesebb pályaudvarát és ezen építkezés a megvá
sárolt házakkal együtt 860 millió koronába kerül. 
Ebből 240 milliót a telkek megszerzésére fordítottak, 
ugyanannyit az aknamunkákra és 380 millió koro
nába kerül a pályaudvar, az alagutak, a pályaud
varba befutó vágányzatok építése. A három legalsó 
emelet az utca színe alatt lesz 4 és fél méterrel, a 
távolsági forgalomra berendezett pályaudvarnak 42 
vágánya épül, a városi forgalom lebonyolítására 26 
vágányt raknak le. Ezen pályaudvarban naponkint 
1200 vonatot fognak elintézni félmillió utassal, mig 
az eddigi pályaudvaron naponkint 60.000 utas for
dult meg. Ezen pályaudvar a város közepén van, 
elképzelhető tehát, mit jelent ez Newyorkban, ahol 
a belvárosi telkek értékét felbecsülni se lehet. Az 
amerikai építkezés mesés gyorsasága mellett is ezen 
állomási épület csakis két év alatt épülhet föl, de a 
rendes forgalom addig se szakad meg egy pillanatra 
se. Nincs is olyan nagy ideje, hogy a világ legszebb 
pályaudvara volt a müncheni 1 Ma München pálya
udvarát csaknem az összes nagyobb német városok 
vasútállomási épületei túlszárnyalják és mily törpék 
még Páris, Frankfurt, Köln, Drezda, Lipcse pálya
udvarai is a most épülő newyorki Central pályaud
varhoz viszonyítva, melyet megközelítő állomási 
épületeket találunk Philadelphiában, Bostonban, 
Chicagóban is. Sajnálom, hogy az északamerikai 
Egyesült Államok közlekedéséről, a gyorsvonatok 
menetsebességéről, mely azoknak egy részét kedvező 
vonalfekvés mellett a világon első helyre helyezi, 
bővebben nem szólhatok, de arról egymagában vas
kos kötetet kellene és lehetne írni és bizonyára írtak 
is már ilyet eleget. De hisz csak apró megfigyelése
ket akartam adni, nem stúdiumot és még akad más 
elmondandóm is északamerikai élményeimről. Csakis 
azt kell e helyütt újból hangoztatnom, hogy a köz
lekedés terén minden tekintetben első helyen áll
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Északamerika, melynek állami hálózata pedig soha 
sem lesz. A magánvasutak megváltására még Ameri
kának sincsen elegendő pénze és ha azokat ki akarnák 
vonni a magántulajdonból, olyan ellentállásra találna 
az érdekeltségek részéről, mely elsöpörne elnököt, 
legislaturát egyaránt, melyeknél az Egyesült Álla
mokban csakis egyik speciese van a nagyobb uraknál 
és ezek : a vasutkirályok ! Ezeknek hatalmát senki 
és semmi le nem döntheti, mivel ők diktátorai az 
amerikai ipar és kereskedelemnek. Az ipar és keres
kedelem pedig : Északamerika !

Vendéglők, kávéházak, ice cream helyiségek.

Külön tanulmányt érdemel az amerikai vendéglői 
élet és ezzel párhuzamosan a háztartás. Mig nálunk 
a vendéglőben való élet és háztartás egymástól telje
sen elütő két fogalom, mivel a háztartáshoz tartozók 
csakis kivételesen mennek vendéglőbe, addig odaát a 
kettő kiegészíti egymást. Aki kenyérkeresetre van 
utalva, nem nélkülözheti Amerikában a vendéglőt, 
ahova azonban nem szórakozni megy hanem luncholni, 
déli étkezésre, mivel üzletétől, hivatalából haza nem 
mehet. Erre a nagy távolságok miatt nincsen érkezése. 
A munka az üzletekben és irodákban, bankokban 
napközben nem szünetel, mivel a forgalom nagysága 
és intenzivitása mellett ez lehetetlen lenne, de az gyor
sabban is ér véget, mint nálunk. A nagy üzletek ré
szint 5, részint 6 órakor zárnak, kivéve az esti és éjjeli 
forgalomra berendezett üzleteket, amilyen temérdek 
van minden nagyobb városban. Ilyenek az éjjeli bank- 
üzletek, melyek éjjel fogadnak el betéteket, viszont 
szívesen váltanak be jó sekkeket. így, miként azt ki
sebb méretben már Londonban is láthatjuk, a dol
gozó, kenyérkereső emberiség egyenesen rá van utalva 
a vendéglőkre, melyeknek nappali és éjszakai fajtáját 
külömböztetjük meg. Mert igen sok az olyan vendéglő, 
melynek csakis nappali üzeme van és oly nagy for
galmat csinál nappal, hogy az esti, vagyis az ebéd for
galmat másoknak engedi át, akik viszont nappal ki 
sem nyitják vendéglőiket. A nappaliak a Lunch 
Room-ok, a déli étkezési helyiségek, az estiek pedig 
Restaurant és diner Roomok.
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A legújabb adatok szerint Newyorknak 16.000 
vendéglője van, amit túlságos soknak nem mondha
tunk, de ide nincsenek beleszámitva az álló vendég
lők, vagyis az Amerikán Bárok, melyekben állva, 
vagy a kiszolgáló pult elé letelepedve fogyasztja el 
mindenki ételét, italát, rendesen igen szerény árakon. 
Különben ezen a téren is nagy az eltérés és a legkülön
bözőbb igények kielégítéséről gondoskodva van.

A lunch helyiségek méretei és kiállítása is igen 
külömböző. A vendéglői berendezés külön iparágat 
képez és az iparosok százezreit foglalkoztatja az 
Egyesült Államokban, épen mivel a vendéglő szük
ségleti és nem csak idegeneknek, turistáknak, mula- 
tozóknak szánt hely. A déli étkezés nem fontos. Csak 
épen annyit eszik az amerikai, hogy nyugodtan bevár
hassa a házi tűzhely mellett az estebédet. A legélén
kebb és legforgalmasabb utcákban levő nagy vendéglő
tök is rendesen felső és alsó helyiségből állanak. A felső, 
földszinti vagy emeleti helyiségekben asztalok mellett 
étkeznek, mig ugyanezen helyiségek alatt csaknem 
minden vendéglőben az úgynevezett bar helyiség van, 
ahol állva vagy a kiszolgáló asztal mellett magas for
gatható székeken ülve étkeznek azok, akik szerényebb 
körülmények között élnek és nem oly válogatósak. 
De fönt is, lent is, ragyogó tisztaság, melyre igen nagy 
súlyt helyez minden vendéglős, akinek gondoskodnia 
kell jó pincérgárdáról, lehető gyors kiszolgálásról is, 
mivel a dolgozó amerikai mindig siet, visszasiet üzle
tébe, hogy minél hamarabb fölválthassa társát, aki 
csak utána mehet el az étkezéshez. És gondoskodva 
van ezen vendéglőkben a legkülönbözőbb igények ki
elégítéséről is. Az egyszerű munkásnak, aki nem étke
zik munkája színhelyén, épen úgy megvan a maga 
lunch vendéglője, mint a nagyobb igényű hivatalnok
nak, kereskedőnek és kereskedősegédnek, orvosnak, 
mérnöknek, vagy ügyvédnek. Találunk vendéglőt 
bőven, ahol már tiz centért tisztességesen étkezhetni. 
Ez mintegy ötven fillérnek felel meg és mivel dolgozó 
munkásember két dollárnál kevesebbet már meg se 
kereshet, látható, hogy olcsón is lehet étkezni, még 
pedig elég ízletesen. Akik jártak külföldön, pl. Páris- 
ban, ismerik a Duval konyhákat, Berlinben az Aschin- 
gert. Ezen nevek alatt a világvárosokban a vendég
lők százaival találkozunk, melyek közös tulajdont 
képeznek, egyöntetű, de mégis minőség szerint válta-
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kozó fix áraik vannak, kosztjuk is egyforma és szerény 
igényeket mindenképen kielégítenek. Az amerikai 
városokban most mind több üzletet nyit az alapító
járól, Child elnevezésű társaság, mely Newyorkban 
tán száz vendéglői helyiséggel rendelkezik már, még 
pedig vegyes árakon és rendes vendéglői helyisége 
mind ragyogóan fehér és az ablakokon Írott arany- 
betűkkel ékeskedik ezen szó : Child, mely az olcsó 
és jó élelmezést jelenti. A vendéglők tisztaságán kívül 
gondoskodva van azoknak gondos szellőztetéséről, 
mivel télen, nyáron villamos szellőző csavarok kerin
genek a tetőről megszakítás nélkül és igy füst, vagy 
fojtó meleg ezen helyiségekben elképzelhetetlen. 
Akik már a jobb vendéglőket keresik fel, egy dollár
ért igen tisztességesen löncsölhetnek, még az italt 
is beleszámítva, ha csak müncheni, würzburgi, vagy 
valódi pilseni sörre nem gusztálnak, melynek árát a 
vám és a nagy távolságra való szállítás jelentékenyen 
fölemeli. Ámbár jó az amerikai sör is, melynek fogyasz
tása elég jelentékeny. Tanúságot tehet róla az a né
hány amerikai sörkirály, a Gambrinus milliárdosok 
St. Louisban, akiket nem bánt az óriási sörbehozatal, 
mert annak konkurenciáját ezen sör drágasága miatt 
meg se érzik. A szeszes italok, pálinka, cognac, sör és 
bor élvezetét eltiltó törvények pedig még csak néhány 
kisebb amerikai államra terjednek ki, ahol a vendég
lőket szeszes ital kiszolgálásánál irgalmatlanul meg
büntetik, de Északamerika oly nagy, hogy három 
négy millió embernek a szeszes italtól való eltiltása 
nem rontja termelési eredményeiket. A nagyvárosi álló 
sörcsarnokokban a kis gusztuscsináló ételeket ingyen 
adják, amint az elfogyasztott kenyeret se kell sehol 
megfizetni. Ha valaki éhes, pénze nincsen, de azért 
rongyokban nem jár, bátran bemehet ezen sörcsar
nokokba, ahol a kiszolgáló asztalokon hevernek gar
madával ezen sendvicsek, senki se fogja megzavarni, 
bármennyit is fogyaszt azokból, csak a többi ven
déget meg ne zavarja. Akadnak szerencsétlenek, akik 
hónapszámra eltengődnek igy az ingyenkoszton és 
soha sincsen azért bántódásuk. Jeges vizet nyáron 
ugyancsak ingyen kaphatnak mindenütt. Bár az ame
rikai alapjában véve önző, rideg, fásult, de a nyomor
gók iránt van szive. A gazdagok, akik szívesen költe
keznek, löncsre is a szállodák vendéglőibe mennek, 
melyek mindig nyitva állanak és aki akar, löncsre is
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elkölthet néhány dollárt. Az étkezés ideje 11 órától 2 
óráig terjed és csaknem mindenütt összeállított rend 
szerint is étkezhetik 10 cent és 3-4 dollár között 
váltakozó árakon. A löncsölő helyiségekért fizetett 
és 5-50.000 dollár között váltakozó helyiségbérek 
árulják el, milyen rengeteg forgalmat csinálnak jól 
frequentált helyiségek napi három óra alatt, amikor 
csakis az idegen ülhet az asztalnál 15 percet meg
haladó időig.

Egész más kategóriába tartoznak a diner, est- 
ebédhelyiségek, amikor senkinek sem sietős az útja és 
kényelmesen elhelyezkednek a vendéglők asztalánál. 
Amit ezen tekintetben az amerikaiak nyújtanak, 
meghalad minden képzeletet. Nem csöppentem be 
tájékozatlanul az amerikai látnivalókba, hanem a 
müveit államok világvárosainak előkelő, nyilvános, 
sokszor még exclusiv helyiségeit is megismertem és 
mégis állítom, Newyork legszebb helyiségeihez hason
lókat alig találni a kontinensen. Amit a raffinált 
luxus, fantázia csak kieszelhet, amit pénzen előállí
tani lehet, azt itt megtalálhatjuk és ismét első helyen 
az elite szállodákban, amilyen a Set. Regis, Plaza, 
Knickebocker, Astor, Waldorf Astoria, Buckingham 
Palace stb. szállodák étkező termei, melyek mellett 
azonban a mindenképen előkelő étkezőhelyiségek egész 
sora csábítja a költeni akaró és tudó amerikaiakat. 
Minden helyiségnek meg van a maga jellegzetes 
sajátsága. A Waldorf Astoria egyik nagyobb étter
mének plafonja nagy csigákban elhelyezett csilla
gokkal van díszítve és a használt edények és étszerek 
vagyont képviselnek. A Ritz Carlton étkező termek
ben használt arany villákat, késeket, edényeket még 
a legelőkelőbb vendéglőkben sem találjuk, de azt 
nem is tartják előkelőnek, hanem az előkelőségben 
is az egyszerűt keresik. Egy pincérnek adja föl a tár
saság, mely együtt ül, a megrendelést és ha az a pincér 
segítséget is vesz magának, a vendégnek ezen segéd
hez semmi köze. A főpincér szolgál ki, annak fizet a 
megrendelő, (mindig csak egy, mint Párisban, aki a 
többit vendégeknek tekinti). A borravaló szokása itt
nagy áldozatot igényel, mivel előkelőbb helyen, ha 
csak hárman is étkeznek, szerény estebédnél egy dol
lárnál kevesebb borravalót nem igen lehet adni, de 
rendesen a számla tiz százalékát fölfelé kikerekitve 
adják borravalónak. Ha tehát egy kis társaság előkelő
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vendéglőben, mint amilyen pl. az Astoria ötödik 
emeleti csiga étterme huszonhat dollárt fogyaszt ital
lal (amely összeg hamar ott áll a kis, diszkréten prezen
tált számlán) ez után úri ember már három dollár 
borravalót is ad, ami tulajdonképen tizenöt koroná
nak felel meg a mi értékünk szerint, de ott még nem 
is túlzott gavalléria. Csakhogy az emberek könnyeb
ben keresik a pénzt, jóval többet is keresnek, mint 
mi, nem járnak rendesen ily drága helyekre és egy
általában nem tulajdonitanak annak fontosságot, 
ha néhány dollárral kevesebbet, vagy többet adnak 
ki egy este.

Minden előkelő vendéglőnek kisebb vagy na
gyobb, de mindig diszkréten játszó zenekara van; 
ahol a vendéglők helyiségei több emeletet foglalnak 
el, a nagy vendéglőkben külön-külön kis zenekarok 
játszanak minden emeleten, a kisebbekben pe
dig a három tagból álló zenekar sorjában ván
dorol egy este. emeletről emeletre és vissza, de 
nem gyűjtenek, miként nálunk a cigányok, hanem a 
vendéglő tulajdonosa fix megélhetést biztosit a zené
szeknek, mely heti tiz és harminc dollár között válta
kozik, de be nem érve a zenekarral, valamivel kevésbé 
előkelő vendéglőkben minden este akadnak népéne
kesek, kuplékat éneklő legények és leányok, akik a 
legnépszerűbb songokat zengik a közönségnek, mely 
a szokásos drasztikus dolgokon pompásan mulat és 
igy többet fogyaszt. Ezek a népénekesek közönséges 
utcai vendéglőkbe vannak szerződtetve, egyik helyről 
a másikba mennek, gyakran automobilon, hogy gyor
sabban megtehessék kőrútjukat, amig visszatérhet
nek és esetleg más úri vendégeknek énekelhetnek, 
és táncolhatnak a 3—4 méter terjedelmű kis zenekari 
pódiumon. Ezeket is csak a vendéglős fizeti, a tányé
rozás ilyen helyiségekben ismeretlen, mivel az ame
rikai nem tűrné meg, hogy étkezés közben megzavar
ják, de mitse szól, ha a zenei élvezetért valamivel 
borsosabb árakat számítanak. Különben a legelő
kelőbb helyeken, mikép Párisban az árak nincsenek 
az étlapon fölLüntetve. Az amerikaiak jóétü emberek, 
szeretnek jól és finoman élni és a francia, angol és né
met koszt mellett most már a speciálisán amerikai 
koszt is kifejlődött, melyről elmondhatom, hogy az 
mindenképen Ízletes, aki akarja és azt keresi, annak 
részére olcsó is, de jó helyeken a mi viszonyainkhoz
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mérten ijesztően nagy összegbe kerül, gyomruktól azonban mitse vonnak el az amerikaiak.Kávéház, mint olyan, tulajdonképen alig van Amerikában. Miként a német városokban, a Café- Restaurantok honosultak meg; t. i. vendéglő és kávéház együtt van. Kivételek a magyar kávéházak. Igaz, azokban is lehet étkezni és egyedül Newyorkban, amint hallottam, vagy 80—90 magyar tulajdonos tart a magyarlakta vidékeken vendéglőt és kávéházat, melyekben magyar kosztot, magyar kiszolgálást, sőt paprikás ételeket is talál a kivándorolt. És ahol sétaközben betekintve egyes vendéglői és kávéházi helyiségekbe, gömbölyű kis asztaloknál, ingujjra vetkőzve, szivar és füstgomolyogban kártyázó kompániákat látunk délután 3—4 órakor, azokhoz egész nyugodtan odaléphetsz te uj bevándorolt, ebben a rengeteg nagy amerikai angol városban elhagyatott, sorsüldözött vérem, odaléphetsz hozzájuk és meg is szólithatod őket — magyarul, akárcsak ha Pesten járnál, mert azok csakis magyar származásúak lehetnek ! Akadnak közöttük olyanok is, akik mást se ismernek a newyorki életből, tülekedésből, kenyérharcból, mint ezt a kis füstös helyiséget, melyben eltöltik második életöket is, mig az otthon maradottak reménykednek, mikor gurulnak már hazafelé aranyat potyogtató Amerikából azok a szép dollárok, melyeket szentül Ígért a kivándorló, amikor kénytelen, kelletlen elbúcsúzott hitvesétől, szülőktől, gyermekeitől, mivel otthon se tett mást, mint kávéházakban töltötte ideje javát és kártyázott ! És ha közibéjük ülsz te, aki követted a kivándorlókat és megforgattátok osztás céljából az amerikai kártyát, akkor már el is vesztél, nem mosolyog reád soha Fortuna, akit ezekben a helyiségekben is egy- egy pillanatra bájos mosolyra lehet késztetni, de hamarosan eltűnik azon mosoly és kétségbeesés fog el, nem tudsz kivergődni az uj világban, a komoly munka világában, a régi világból és Amerikából tovább már nem igen mehetnek azok, akik nem ismernek Newyorkban mást, mint magyar formájú magyar kávéházakat, melyek mellett legjobb szó, meg köszöntés nélkül elhaladni annak, aki odaát csakugyan uj életet akar kezdeni! Nem mondom azért, hogy soha magyarok közé ne menjen a magyar ! Munka után, örömeik, bánataik, a szülőhaza dolgának megbeszélé-
108



Fürdői élei Atlantic Cityben.

Atlantic City 1 millió dolláros kikötő hídja-
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sere csak találkozzanak akár Rosenfeld Ignác minden- képen nagy és szép vendéglőjében, mely nagyot fejlődött azon 17 év alatt, amióta először láttam, vagy a Little Hungaryban, melyet késő éjjeleken nemcsak a magyarok, de a különböző nemzetbeliek is előszeretettel keresnek föl, ha inkognitó kettesben akarnak étkezni, (nagy képen örökítette meg ezen vendéglő milliomos tulajdonosa, hogy egy Ízben itt volt bankett vendége Roosewelt, még elnök korában, a magyaroknak) de az állandó magyar társaság a boldogulást kereső magyarokra végzetes is lehet, ezért baj az, ha épen csak a magyaroknak képezi a kávéház életszükségletét. Mert az amerikaiak a kávéházat, bár erős kávéfogyasztók, bízvást nélkülözhetik és ehelyett az úri közönség legkellemesebb szórakozása, ha a szállodák mesés méretű és fényűzéssel berendezett halijaiban, ahol minden jól öltözött urat és úri hölgyet szívesen látnak, órákon át elülhetnek. Ott adnak egymásnak találkozót azok is, akik nem ott laknak, ott gyűlnek egybe Fife o clock teára a hölgyek, szóval ott bonyolódik le a társas élet egy része, sőt fiatal emberek frakkot öltve, akár egyedül is bebarangolják a jórészt egymás közelében, a város szivében lévő nagy szállodák utcára nyíló fogadótermeit, leülnek a nagy tükörablakok mögött elhelyezett szalmafonatu, vagy nagy bőrszékekre és kibámulnak az automobilok tömegére, melyek az ilyen szállodák előtt állanak és folyton öntik magukból az érkezőket.A kávéházat az amerikaiaknál tulajdonképen az Ice cream üzletek pótolják, melyeket ugyancsak nehéz lenne megszámlálni és melyeknek előkelősége is a lehető legkülönbözőbb. Igaz, meg se mondottam, tulajdonképen mi az az Ice cream, mivel olvasóim nagyobb része előtt bizonyára ismeretlen ez a kifejezés, melyet nyáron, amig a meleg tart, a helyiségek ezrei fölött olvashatunk. Ez a két szó jégkrémet jelent, mely kifejezés alatt minden kompozíció értendő, melyet jéggel szolgálnak föl a szomjuhozó közönségnek. E krémnek fogyasztása terén olyan rekordot ér el a melegtől sokat szenvedő amerikai, különösen newyorki lakos, mely meghalad minden képzeletet. Sőt eltekintve ezen Ízes szódanemüeket, jegeskávét, csokoládé fajtákat, mind jéggel kiszolgáló üzletektől is, nem estebéd az, mely ne végződnék finom Ice creammel. Egy uriasszony naponkint 5—6 ilyen
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pohár krémet vagy szódát fogyaszt, és épen ezen 
nagy fogyasztásra való tekintettel a városban nem 
sokáig kell keresni bolthelyiségeket, ahol ilyen hideg 
italt mérnek és mivel ez mégis csak idénycikk, főként 
gyógyszerészek, szivarkereskedők, cukrászok, de ven
déglősök is előcsarnokaikban, valamennyi nagyobb 
áruház, hajóállomásokon, pályaudvarokban stb. nagy
ság szerint húsztól egész százig terjedő, a kiszolgáló
asztal elé helyezett székre ülteti az árusító a közön
séget, mely a nagyobb forgalmú üzletekben a pénz- 
tárnál megváltja utalványát a hűsítő italra és azt 
gépekkel, ragyogó tisztasággal egy pillanat alatt 
megrendelés szerint töltik pohárba és a hüs italt 
szalmaszállal, a kompakt krémet pedig kanállal he
lyezik a megrendelő elé, aki lehűti melegségét és 
máris megy a másik üzletbe, hogy megismételje a 
hűsítő ital élvezetét. Atlantic Cityben egyik ilyen 
monstre hűsítő csarnokban nagyüzemü orange-cream 
készítő gép volt. Fönt a magasban ül egy ember, aki 
a kettévágott nagy californiai narancsokat dobja a 
nagy üstbe, melyben villamos erővel hajtott gépek 
préselik ki a narancs levét és lent, kis csapon folyik 
ki a kristályos, vérpiros narancslé az urnákba és 
onnét a poharakba. Vasárnapokon 2—300 hektoliter 
narancslé lehet a fogyasztás egyik ilyen nagy Ice 
cream csarnokban, mivel itt más fajta hűsítő italokat 
is árusítanak, hisz mindjárt mellette van a citromprés 
is. A jégfogyasztás egyáltalában olyan nagy Ameri
kában, mint sehol a világon és ami különös, a meg
szokástól a jeges italok élvezete itt nem is ártalmas. 
Miben leli ez magyarázatát, nem tudtam kifürkészni. 
A műjeget óriásinak mondható nagy darabokban, 
erős, sokáig ellentálló minőségben gyártják. Az egy 
méter vastagságú és ugyancsak olyan széles, mint 
hosszú jégdarabok hevernek a boltok előtt, melyek 
kicsinyben való elárusitással foglalkoznak és az ilyen 
Ice cream boltok sokszor ötven méter hosszú réz
asztalán belül alig néhány darab jéggel vannak töltve, 
mely estig rendesen el sem olvad, még a legnagyobb 
melegben sem. A jég egyike Északamerika legna
gyobb és legjelentékenyebb iparainak. Az egyes vá
rosoknak meg vannak a maguk jégkirályai is és hogy 
trösztben állanak egymással a jéggyárak, ezzel sza
bályozva az árakat, ez az amerikai viszonyok mellett 
természetes. De az óriási méretű fogyasztás követ-
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keztében a kora reggel mindenhova házhoz szállított 
jég jóval olcsóbb, mint nálunk, mivel ott a jég a 
népnek képezi elsőrangú szükségletét és ha szegény
sége miatt esetleg nem vásárolhat valaki, elég jóté
konysági intézet akad, mely a szegény embert ellátja 
jeges itallal, ahol pedig háztartás van, jéggel.

Az amerikaiak speciálitása a vendéglőkkel kap
csolatos Roof gardenek, azaz háztető kertek, melyek ott 
vannak a legmagasabb épületek tetején. Fölvonógép 
hozza ide a vendégeket és rendesen a Roof gardenek 
a legelőkelőbb helyek. A hölgyek ide járnak legele
gánsabb toilettjeikben, a kiszolgálás itt legfényesebb, 
az árak itt legborsosabbak, a kilátás is e gardenekból 
különösen este legszebb az alant elterülő távoli, ma
gasságból nézett, fényárban úszó világvárosra, ut
cákra, ahol a magasból fölismerhetetlen emberek már 
csak miniatűrben láthatók és ezen Roof gardenek- 
ben, melyek nyáron a fülledt levegőjű városban leg
kellemesebb tartózkodást nyújtanak, mivel azokhoz 
se a tikkasztó meleg, sem pedig a nagy utcai zaj 
föl nem hatol, nem is kell megvacsorázni. Sokan 
csakis toilettet látni és mutatni jönnek ide és mig a 
vendéglőhöz jutunk, a nagyobb, előkelő helyeken 
fönt a tetőn lugasokban, külön utcákban asztaloknál 
párok és családok telepesznek le, melyek újból csak 
Ice rceamot fogyasztanak, drágább áron, mint az 
utcai üzletekben, de ezen árkülömbözetért jó társa
ságban vannak, jó és tiszta levegőt szívhatnak, ma
guk alatt látják Newyorkban Newyorkot, mint nyal
dossák azt holdvilágos estéken három oldalon a 
Hudson, East River és az Atlanti Ocean hullámai, 
távcsöveken idelátjuk a vizeket szelő hajókat, Coney 
Islandot, a fényvárost a magaslaton, Palisadeot, egy
másik nagyarányú mulatót és akárcsak egy dollár 
kiadással ezen élvezetet minden jólöltözött úriember 
megszerezheti magának és bebámulhat a csillagokig 
föltörő villamos fényhatások, ivlámpák, tűzgolyók 
és költséges hirdetési reklámok millióiba. Es hogy 
meg ne feledkezzem a jégélvezet legolcsóbb fajtájá
ról. az utcai jégautomatákról, még azt is föl kell 
említenem, hogy a különösen a kikötő felé, de min
den nagy üzleti forgalommal biró piacon, vasból 
öntött jegesviz automaták vannak a földbe erősítve, 
ahol egy cent, tehát a legalacsonyabb pénznem, be
dobása mellett, ha kis gombot nyomunk le, jéghideg
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viz bugyog föl egy pohárba. Csak épen annyi ! Ezen 
hűsítő automaták hibátlan működésére, hogy azok
ból a jegesviz soha ki ne fogyjon, gondosan vigyáz 
a hatóság is.

A jégüzletről, mint kereskedelmi börzecikkről 
már a Hudsonon tett kirándulásomnál szólottám, 
megemlékezvén a folyam mindkét partján fölépített 
nagy jégházakról, melyeket konkurrens társulatok 
emeltek úgy itt, mint az összes amerikai folyamok 
és hajózott tavak mentén, melyek azonban ezen év
ben üresen maradtak, mivel se a Hudson, sem a 
Missisippi, sem pedig a Michigan tó stb. be nem 
fagytak és igy ezen társulatok elestek itt az üzlettől, 
mig a jéggyárak még mérsékelt árak mellett is ren
geteg üzletet csináltak, mert bizonyos, hogy egyedül 
Newyorkban több jeget fogyasztanak nyáron, mint 
Ausztriában és Magyarországon együttesen. Mert 
mint minden, úgy ez is legnagyobb méretekben megy 
és a jégfogyasztás itt nem a jobbmóduaké, hanem 
közhasználati cikk, mint akár a kenyér. Az élelmezés 
az emberek millióinak ad kenyeret és amikor a ven
déglői életet vázoltam és megemlítem még, hogy kü
lönösen a fürdői vendéglőkben úgy az éttermi zenét, 
mint a népéneket négerek is ellátják, még csak a 
jobb helyen kiszolgáló pincérekről akarom megemlí
teni, hogy az ott szép foglalkozás és találni közöttük 
igen gyakran levitézlett európai herceget, grófot és volt 
milliomost is, akiknek a jó modor a főerényök és ezen 
réven akad elég, aki heti 2—300 dollár keresetre is 
fölmegy a szezonban. Ez is csak Amerikában lehet
séges, ahol sokan, igen sokan vannak, akiknek nem 
kell a centet fogukhoz verni és nagy borravalók adá
sában telik kedvük. így a vagyonszerzés neme a 
pincérség is, mely foglalkozásnak is becsült, amig a 
pincér önmagát megbecsüli.

A liirdctcsiigy Északamcrikában.

A túlsó parton nem igen ismerik és igy nem is 
értékelhetik, mi az : nagy magyar lapnak sokak által 
irigyelt kiadójának, vagy igazgatójának lenni! Mert 
homályos fogalmaik vannak az amerikaiaknak a mi 
házánkról, melyet leginkább csak kivándorlóink 
zöme után Ítélnek meg, ez pedig nem mindig Magyar-
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A Singer varrógépgyár üzleti háza.





ország szineiavából telik ki. Az amerikaiak csakis 
amerikai lapot ismernek, még pedig nagy lapot, 
melyek mellett eltörpülnek a mi nagy lapjaink, de 
tán nem árulok el titkot, amikor mindjárt itt, be
vezető soraimban utalok arra, hogy az öt millió lakost 
megközelítő Newyorknak kevesebb a napilapja, mint 
Budapestnek, bár itt mindenki, kezdve hat-het eves 
korától, fehér és néger egyaránt lapot olvas! De 
mindenki a saját lappéldányát olvassa, melyet meg
vásárol a maga két vagy három centjéért, aszerint, 
amilyen az igénye, de vendéglőkben, kavéhazakban 
egyáltalán nem olvasnak lapot, azaz ilyet oda nem

^Amelyik magyar lapkiadónak vállalata nehéz 
küzdelem, céltudatos vezetés, hozzáértés és nagy 
szorgalom után tán 200.000 kor. évi jövedelmet hoz, 
azt már óriási jövedelemnek tekintik nálunk, míg 
newyorki nagy lapnál a tiszta jövedelem évi egymillió 
dollárnál, ami megfelel ötmillió koronának, kezdődik.

Északamerikában a hirdetők külön klubot ala
kítottak, melynek Sphinx a neve. Tagjai csakis a 
nagyban hirdetők és a nagy üzletházak hirdető mana-
gerjei lehetnek. Ez mindenképen fontosabb szerepet 
tölt be a lapok életében, mint maguk a lapkiadók 
clubjai, mert a lapoknak az egész Amerikára kiter
jedő Sphinx Club a szoptató dajkája.

A véletlen ismertetett meg ezen klubbal, mtly 
ezelőtt hét évvel alakult, hogy a hirdető cegek a lap
kiadók túlkapásaival szemben némi befolyást bizto
sítsanak maguknak az árak megszabásánál, mivel 
Amerikában a hirdetés oly kiegészítő része az üzleti 
életnek, mint nálunk a nyomdafesték az újságnak. 
Egvik földimnél tettem Newyorkban látogatást, aki 
a Siegel Cooper és Greenhuth store departement nagy 
áruház zongora-osztályának főnöke, azaz bevásár
lója és az eladás főellenőrzője. Nagy fényképét lát
tám otthona falán ; mintegy ot -
sen bankettező társaságot, ennek élen William Taftot, 
az Egyesült Államok uj elnökét örökítette meg ezen 
fénykép. A Sphinx club látta vendégül Taft elnököt 
helviségeiben. A bankettező társaságban megtalál
tam földimet is, és láttam azon mindenkit aki a 
newyorki üzletvilágban szamot ^sz Taft mellett 
láttam Wanamakert, a világ legnagyobb aruhazainak 
tulajdonosát. A hirdetők klubja adta ezt a banket-
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tét a kereskedelem barátjának, a republikánusok 
akkor még elnökjelöltjének, aki itt elmondott beszé
dével biztosította magának a kereskedők rokonszen- 
vét és ezzel saját győzelmét. Ennél hatalmasabb 
kereskedelmi egyesülése nincsen is Északamerikának 
és ennek hatalma fogalmat adhat arról, mit jelent az 
északamerikai kereskedelmi világra a hirdetés. A 
nagyközönség a hirdetésekhez alkalmazza bevásárlá
sait és a nagy áruházak mindig hirdetéseik utján köz
ük a közönséggel, hogy holnap és a következő napo
kon mely áru kerül a mérsékeltebb áron eladásra. 
Kisebb mérvben találkozhatunk a hirdetés e nemével 
Berlin és Londonban is, de különösen Newyorkban a 
hirdetőket épen úgy köti a lapokkal kötött szerző
dés, mint a lapokat, melyek eladják azt a bizonyos 
helyet a hirdetőnek és ezzel a szerződés tartamára 
nem rendelkezhetnek. Hogy mennyit költenek ezek 
a nagy áruházak hirdetésre, az a lap és hirdető üzleti 
titkát képezi, de fogalmat adhat a hirdetések össze
géről, hogy a julius 1-én zárult évi mérlegnél a Siegel 
Cooper-cég hirdetési főnöke, bár a cég hirdetései min
den napon valamennyi nagy lap utolsó oldalán lát
hatók, 96.000 dollár — megtakarítást ért el, amiért 
külön tantiémban részesült. A nagy áruházak ösz- 
szes departementjeik után félmillió dollárt meg
haladó összeget fizetnek hirdetéseik után és a Newyork 
Herald, valamint a World, a legtekintélyesebb és 
legnagyobb newyorki lapok egyik oldalának minimális 
napi jövedelme négy—ötezer dollár. E lapok lepedő 
alakját nálunk is ismerik. Ha valamelyik napilap 
szenzációk következtében több kiadást rendez egy 
napon, (a Gaynor polgármester elleni merénylet nap
ján a Newyork Journal tizedik kiadása került a ke
zembe, melyben talán hat uj sor volt, a többi mind 
régi, de azért a közönség veszekedett a lapért és 
szórta érte a kiáltozó árusítóknak a centeket), a hir
detésnek valamennyi kiadásban bent kell lenni. Ha 
egy hirdetés tévesen jelenik meg és erről a hirdető, 
vagy hirdetési iroda panaszt emel, rögtön ott terem 
a kiadóhivatal egyik főtisztviselője, vizsgálatot tart, 
ki okozta a hibát, helytelen elhelyezést, vagy sajtó
hibát és minden vita nélkül megtéríti a kárt, jóvá- 
teszi a hibát. A reggeli lapok részére — fő- és mellék
kiadóhivatalokban (szerteszét az egész városban) — 
éjjeli tizenegy óráig vesznek föl apróhirdetéseket.
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De nemcsak a nagy napilapok, hanem a heti és 
folyóiratoknak, melyeknek száma Newyorkban több 
mint száz, megvan a maguk nagy hirdetőközönsége 
és megvannak a maguk árai. Megismerkedtem egyik 
jónevü newyorki hirdetési ügynökkel, aki bepillan
tást engedett könyveibe. Egyik hetilapnak, az Uj 
Idők és Hét formátumában, adott épen megrendelést 
egyik automobil cégtől. A lap neve „The Saturday 
Evening Post11. An Illustrated Wakley Magazyn. 
Founted A—o D—i 1778 by Benjamin Franklin. 
More Than a Million and Half Circulation Wakley.

Tehát szerda esti posta, képes hetilap, melyet 
még Franklin Benjámin alapitott és mely másfél 
millió példányban jelenik meg. És most jön a külön
legesség ! Kétoldalnyi hirdetés jelent meg ebben, 
melynek egyszeri közzététele hatezer dollárba került, 
ámde a hirdetési ügynök kezében van az előfizetők 
könyve, melyben pontosan ki van tüntetve, hogy 
például Bermudában hány példánybnn és kinek jár a 
nevezett hetilap (az előfizetők között számítanak a 
megrendelő elárusítók is) és ha egy névről is kiderül, 
hogy annak neve jogosulatlanul szerepel az előfize
tők listájában, a hirdető viszszakövetelheti és vissza 
is kapja pénzét! Ha a hirdető fizetésképtelen lesz, 
az a hirdetési iroda és nem a lap kára, de viszont a 
hirdetési irodának hat heti hitele van a lapnál, mely
nél Band (jótállás) alatt áll és ha esedékesség nap
ján nem fizet, vége van a hitelnek, vége a bizalom
nak, többé ott hirdetést el nem helyezhet. A kisebb 
üzletek az élénkebb forgalmú utcákon mind fölhatal
mazással bírnak hirdetések fölvételére is és hasznot 
ez is hoz. A fődolog, hogy bárki, bárhol is legyen a 
városban, mindenhol talál helyet akár a lapok sok
szor egyesitett fiókkiadóhivatalaiban, akár ezen 
üzletekben, hogy hirdetéseit késedelem nélkül föl
adhassa. Hogy a lapok maguk kiildenének hirdetés
ért, arra alig akad eset, hacsak igen nagy üzletről 
nincsen szó és a hirdető, vagy.megbízottja is akadá
lyozva vannak, hogy a hirdetési irodát fölkeressék. De 
ilyen alkalmakkor is rendesen egyik j áratos és protezsált 
hirdetési ügynök kap a laptól megbízást. Ezek a millió 
és másfél millió példányban megjelenő hetilapok nagy 
vagyont jövedelmeznek kiadóiknak, mert még egy 
legkisebb írásból szedett reklámsornak is öt és hat 
dollár az ára. Nincsen több hirdetésük tiz tizenkét
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egyik New-Yorkban élő tulaj domosa, Saxlehner fizeti. 
Magyar hirdető nem viselné még akkor se, ha tudná, 
hogy az négyszeresen megtérül, de magyar hirdető 
csak egymillió koronát hirdetésre áldozni képtelen 
lenne, még akkor is, ha bármily forgalmi tőke állana 
rendelkezésére, de ahhoz nem lenne szive — lapoknak 
ilyen összeget elfizetni. Az amerikai pedig annál 
tekintélyesebb, annál nagyobb, annál büszkébb és 
annál önérzetesebb, minél nagyobb összeget állíthat 
be hirdetésre évi költségelőirányzatába, mert tudja, 
hisz mindennap tapasztalhatja, hogy a bizonyos 
gazdagodáshoz vezető ut a lapok hirdetési kolumnáin 
át vezet.

Ezt nem tudják, ezt nem értik meg a mi keres
kedőink, különösen a vidéken, ahol a kereskedők jó 
része még mindig azon elvből indul ki: Megtalál amúgy 
is, aki tőlem vásárolni akar ! És itt a nagy tévedés. 
Az amerikai kereskedő, ha üzlete nincs saját házában, 
jó helyiségért bármily magas bérösszeget megfizet, 
bármily összeget költ el ezzel párhuzamosan hirdetésre 
is. — De ha fárasztó munka után jóval könnyebben is 
költ, mint amit a mi kereskedőink és iparosaink szóra
kozásra elköltenek, üzleti célra, tehát hirdetésre egy 
fityinggel se költ többet, mint amennyit üzlete meg
kíván, mint aminek bőséges megtérülését várhatja. 
És ott kezd a lapkiadás kellemes és jövedelmező fog
lalkozássá lenni, ahol a hirdető keresi a lapot és nem 
ott, mint nálunk Magyarországon, ahol még a lap
kiadóknak kell megkeresni a hirdetőt, bár ha a mi 
lapjainknak a viszonyokhoz mérten ugyanolyan a 
publicitásuk, mint az amerikaiaké, mig jelesebb fő
városi lapjaink tartalmasság, komolyság és változa
tosság tekintetében az amerikaiaknak jóval fölötte 
állanak. Ott csakis a hirdető közönség jobb !

Az otthon és háztartás.
Amerikai színházak és mulatozás.

Még a szegénysorsu amerikainál is nagy fontos
sággal bír az ő otthona. Amig a bevándorlottak gyö
keret nem vertek és küzködnek a mindennapi élet
ért, együtt élnek saját városrészeikben. így vannak 
olasz, tót, oláh, lengyel, magyar, zsidó, francia sat 
városrészek, melyek még az illető nemzet honi típusát 
tartják meg.
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Aki szülőhazájában jól érezte magát a piszokban 
és szemétben, az ezt a sajátosságát a mindig bekövet
kező átformálódásig itt is megtartja és szemben a 
nálunk észlelhető egykével, a szapora nemzetek le
származottjai, mint az olaszok, tótok, oláhok, len
gyel zsidók itt is gondoskodnak megfelelő számú le
származottakról. A nap bármely szakában, természe
tesen nyáron, a széles utak járdái telve vannak az 
apróságokkal, hancurozó gyermekekkel, akiknek min
den meg van engedve és akikre minden rend
őr külön is vigyáz. A vasúti és automobil forgalom 
baleseteinek legkevesebb gyermek az áldozata, mert 
ismétlem, ezek vigyáznak önmagukra és ezek fölött 
mindenki őrködik. De nincs is sehol annyi játszótér 
gyermekek részére, mint az Egyesült Államok váro
saiban, ahol korán érik is a gyermek a kenyérkere
setre. Gyorsan ki is kerül igy a szülői oltalom alól, ki
vonul eddigi köréből és hamarosan elamerikaiasodik. 
De megesik ez a fiatalabb szülőkkel is és könnyű szer
rel hagyják el piszkos lakóhelyöket, hogy rendesebb 
vidéket keressenek föl, már amerikai igényű laká
sokkal, melyek még az egyszerűbb embereknek is 
igényeiket meghaladó kényelmet biztosítanak.

Az amerikai háztartás egészen más valami, mint 
a miénk. A cselédtartás már csak az úri osztálynak áll 
módjában, mivel lényegesen megdrágítja a háztar
tást. A jobb magyar munkás, ha családjával együtt 
meg is keresi a maga 100 dollárját havonkint és sze
rényebb negyedben 2—3, esetleg 4 szobás lakást is 
enged meg magának, cselédet azért még nem tarthat. 
Lakása tiszta, rendes, tágas, de annak rendben tar
tásáról, mielőtt munkába mennek, a családtagok 
maguk gondoskodnak, délben a műhelyben vesznek 
részt a közös étkezésben, este pedig kifőzőbői hozza 
el a gazda, vagy a ház asszonya az ételt. Ilyen kifőző 
ezrivel van Newyorkban, más városokban is és min
den nemzetiségű ott is megtalálja a maga magyar, 
német, olasz vagy lengyel kifőzőjét, úgy, hogy e te
kintetben sem érezi a hazától való távoliét keserveit. 
A kifőző aránylag olcsón főz a munkásosztálynak, 
amit meg is tehet, mert a bevásárolt élelmi cikkeket 
a kínálat nagysága következtében olcsóbban szerez
heti be, mint nálunk. A marhahús fele áron kapható, 
mint nálunk még jó minőségben is, olcsóbb a liszt, 
kávé, cukor, sör, szóval minden, amit Amerika nagy-
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ban termel és amikor egy dolgozó ipari munkásnak 
leggyengébb heti keresete 50—60 korona, de akad 
közel 400.000 munkás heti 75 és 100 és igen sok heti 
100 és 130 korona között váltakozó keresettel, akkor 
nyitjára jövünk annak, hogy Amerikában nemcsak 
a börze-negyed spekulánsai és a trösztösök, de a mun
kások is urak, mert túlnyomó részben a jobban ke
resők takarékosak is, családtagjaik is keresnek és igy 
néhány év alatt csinos vagyont tehetnek félre, anél
kül, hogy önmaguktól és családjoktól bármit meg
tagadtak volna. A henyéket, lumpokat, használha
tatlan munkásokat a munkaadók amúgy se tűrik meg 
és minden fölmondás nélkül adják az ilyennek tud
tára, hogy másnap reggel már nem kell munkába 
fáradnia. Éhez joga van a munkaadónak, akinek 
egyebekben a munkás-unió küldi az uj munkaerőt, 
mely munkás szervezet a leghatalnasabb és legtisz
teltebb, mert egyaránt védi a munkás és munkaadó ér
dekeit. A munkás tehát jóval könnyebben él meg, 
mint a középosztály, mivel életmódja egyszerű marad 
mindaddig, amig csak maga munkaadóvá nem lesz.

A középosztály már drágább lakásokban lakik 
és igy házbére is jóval magasabb. Már a szerényebb 
évi 4—500 dollár házbért fizető lakásokban, ha az 
újabb házban van, fűtésről nem kell gondoskodni, 
mivel a lakbérben bent foglaltatik a központi fűtés 
is, melyet a souterrainban lát el a ház gépésze és a fa
lakba beszerelt csövekből árad a meleg minden lakás
ba. A középosztály szerényebb tagjai is tartanak már 
cselédet, akinek havi fizetése a tiz dollárnál kezdődik, 
de jobbmódu családoknál a valamire való házi sza
kácsnő fizetése havi 40—50 dollárra rúg. Newyork- 
ban jöttem annak nyitjára, miért oly nagy nálunk a 
cselédhiány. Amerikai időzésem alatt a családok egész 
nagy soránál voltam hivatalos. Igaz, ezek jórészt 
magyar földről származtak el Newyorkba közelebbi, 
vagy már régebbi időben, de valamennyinél ma
gyar cselédet találtam, túlnyomó részben Felsőmagyar- 
országból származókat. Akadt közöttük sok leány, 
aki itt dolgozik, elég kényelmesen, 5—6 éven ke
resztül, félrerak minden megtakarított fillért és ak
kor mint pénzes leány megy haza, ahol megbecsülik 
a férjjelöltek azt, akinek pénze van. De találtam ott 
asszonyokat is, akiknek férje itthon tönkre ment és 
a nagy energiájú asszony átment az Óceánon, cseléd-
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nek állt, dolgozott, takarékoskodott és amikor együtt van az első 1000 dollár, szépen hazamegy és odahaza uj életet kezd az urával, most már pénzzel, de kiküldi maga helyett nővérét, vagy rokonát, hogy az foglalja el helyét, mert a dolgos magyar leányokat mindenütt szívesen látják. Egyik családnál épen nagy volt a szomorúság, a szakácsnő már megváltotta jegyét a hajóra, mely 1500 dollárjával (hét év alatt rakta félre ezt a vagyont) a következő héten Brémába vitte, hogy — szerető hitveséhez térjen vissza, aki már epedve várta az asszonyt is, no meg a pénzét is, melyet az részletekben elküldeni nem akart, mert akkor nem vehette volna vissza a földecskét, mely már az édes apjáé is volt. De elliticálták a hitelezők. A jó cselédnek jó a dolga, különösen ha vendégszerető házban van, mert akkor hamar gyarapszik a pénzecskéje, de az asszonyoknak is jó dolguk van, ha jók a cselédek, akik bámulatosan gyorsan tanulnak meg angolul, ami nélkül nehezen boldogulhatnak a bevásárlásnál, melyet az asszonnyal fölváltva végeznek. De már a vagyonosabb házakban ismeretlen dolog a bevásárlás. Ott mindent a házba hoznak. Ha rendes szükségleten kívül más is kell, ott a telefon. Minden szállítónak telefonja van és amerikai gyorsasággal hoznak mindent a házba.Biz nálunk sok házba a legrekkenőbb nyári hőségben ebéd után hozzák a jeget, de a newyorki rengeteg fogyasztás mellett el se képzelhető, hogy hajnalban ne a jeges ember ébresztené föl a leányt a friss jéggel, mely a jégszekrényben másnap reggelig is megmarad. Amint megkapják a szállítók telefonon a rendelést, már sietnek is azt végrehajtani és igy a háztartás ezen a téren semmiféle fennakadást nem szenved. A főzést minden jobb házban gázzal végezik el, mert el se képzelhető most már, hogy a 10 — 14. emeletre szenet hurcoljanak föl, sőt az ilyennel való fűtést meg se engednék. A szénnek és fának a pincében, a fütő gépházban a helye, a konyhákban pedig ott a gázhályha, mely olcsóbban is adja a meleget, no meg minden tekintetben kényelmesebb is annak kezelése.A lakások berendezése ideális. Szekrénynek, melyet a fal elé kell helyezni, sehol nincsen hire. Azt mindenütt már a falba építik és biz a fal csaknem mindenütt fölzárható. Az ajtót se kell már kinyitni,
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mert az is helyet foglalna el. Mindenütt toló ajtók, a 
kilincseket pedig réz gombok pótolják. Ezen gombok 
segítségével nyílik az ajtó, illetőleg bemegy a falba, 
sőt még a jégszekrényt is abba építtetik. Most készül 
az az uj találmány, hogy a jégszekrényeket is köz
pontilag, azaz a pincéből akarják fagyasztani a ma
gánházakban is, amint a nagyobb szállodákban amúgy 
is már gépek gondoskodnak a jégkamarák hűtéséről. 
Minden, ami praktikus, ami helyet takarít meg, azt 
megtaláljuk az amerikai háztartásban és mindenütt 
érvényesül az az elv, hogy a ház úrnőjének minél 
kevesebb dolgot adjon a háztartás vezetése és minél 
zajtalanabbal történjék a tisztogatás. A szőnyegeket 
porszivógépek mentesitik a portól, anélkül, hogy ez
zel megzavarnák a házat és a jó cseléd a háznak ba
rátja, nem alárendeltje és annyi szabadságot élvez, 
mint amennyit kíván, de kötelmeit híven teljesíti. A 
lépcsőkre nincsen gondja, mivel az uj házakban már 
a cselédek és szállítók részére külön felvonó gép áll 
rendelkezésre, amint a cselédnek a jobb háznál nem
csak teljesen elkülönített szobája, de külön fürdő
szobája is van teljes berendezéssel, melyben regge
lente a fölkelésnél mindjárt meg is fürdik. A házmester 
intézményét most már teljesen fölváltotta a lift in
tézménye, mely nagyobb házakban, ahol több a lakos, 
megszakítás nélkül üzemben van és ezen házak
ban a kaput sehol be nem zárják éjjel sem. 
Ahol azonban kevesebb a lakos, tehát a kisebb 
házakban, minden egyes lakónak meg van a 
maga kapukulcsa és a kapupénz, mely Budapesten és 
Bécsben a háziurak terheinek könnyítése céljából kel
lemetlen teher a lakosokra, ott teljesen ismeretlen, 
amint nem ismerik azt a többi nagy európai városban 
sem, mig nálunk, magyar területen most már a vidéki 
városok nagyobb bérházaiban is kezd már kötelező- 
leg meghonosodni. Szeretném én azt az amerikai ál
lampolgárt látni, aki eltűrné, hogy csak csengetés ut
ján nyíljon ki előtte a kapu ott, ahol ő házbért fizet 
és ezért még külön fizetnie is kelljen !

Az amerikaiak az estebédnél szeretnek jól ét
kezni. Jó étvágyú emberek, mint az angol szász faj 
egyáltalában és Ízletes az étkezésök. Az estebéd ott
hon látja a családot, de a munka után szívesen kere
sik a szórakozást is és annak költségeivel nem igen 
törődnek. A nyári idényben Newyork előkelőbb szin-
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házai mind zárva vannak, de nem azért, mintha nem 
akadna közönségük ! Igaz, a newyorki törzsközönség, 
a gazdagok, a Fifth Avenue, a Madison Avenue és az 
East River parti hatalmas, a budai partra emlékez
tető uj városrész lakói május havától szeptemberig 
jórészt távol vannak Newyorktól, sok helyen még 
deszkapalánkot is vonnak a vasrácsok fölé, hogy oda 
lélek se ki, se be, mig meg nem jönnek az Európában, 
a tengerparton, vagy az amerikai magas hegyekben 
villáikban nyaraló yorkiak. Hisz az idegenek is meg
tölthetnék akár minden napon Newyorknak szín
házait. De a színházak személyzete is pihen, nyaral 
és készül csendes elvonultságában az őszi idényre. 
Azért akad nyáron is vagy 1Ö színház Newyorkban, 
melyekben kiállítási darabokat, revüeket, vígjáté
kokat adnak. A látványos darabok pazar fénnyel van
nak kiállítva, a nőcskék, akik igen kevés toilettel be
érik (nyáron nagyon meleg van) az elképzelhető leg- 
csinosabbak; gyönyörűen Láncolnak a szépség girlek ; 
kis kaliberű komikusok rendkívüli sikerrel dolgoznak 
és a zenekar játékánál ezen nyári színházakban csakis 
a működésben levő villamos, levegőt hajtó és hüs tem- 
peraturát teremtő gépezetek csinálnak nagyobb zajt 
és amikor fölvonás után a színházi épület mellett levő 
utcai hűsítő ital, ice cream üzletekbe megyünk, előbb 
az ott posztoló mentő sereg hölgyeinek attakján kell 
átesni, akik az emberbaráti hadsereg részére gyűj
tenek tetszetős egyenruhájukban és rendőri felügyelet 
mellett pénzeket, ezzel is megdrágítva az utcai föl- 
vonásközi — cigarett ázást.

A Broadwayn magán több nagy színház van s 
mindegyik a reklám eszközével dolgozik és a föld
szinten azonos árakat szednek. Belül igen csinosak a 
színházak, de kívül olyan pl. a Metropolitain Opera, 
melynek falai már májusban tele vannak aggatva a 
téli idényt propagáló falragaszokkal, mint egy haszná
laton kivid helyezett ódon laktanya és ezen színház
ban fizetik a világon a legmagasabb gázsikat, hogy 
gyakran egy este a napi költség meghaladja a 100.000 
koronát, mivel ide verbuválják a világ legnagyobb 
művészeit és művésznőit és bár minden este zsúfolt 
a színház és a legolcsóbb belépőjegy bérletben is 5 
dollár, a multi milliomosok, akik ezt a színházat fön- 
tartják, ezen műélvezetre évről-évre nagy összegeket 
fizetnek rá, de azért ne méltóztassanak őket sajnálni.
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Az Irving Place színház, Newyork régi hírneves 
német színháza nem különb, mint a milyen egy nagyon 
is régi magyar vidéki színház, pedig ebben "játszanak 
a legnagyobb német drámai művészek, amikor elmen
nek Amerikába pénzt csinálni. Newyorkban s szín
házak száma most érte el az első százat, de a legtöbb 
olyan, hogy azt kibérli egy igazgató, aki megvesz egy 
darabot és abból, ha szerencséje van, 10 évig is elél. 
Végigházal vele az összes amerikai városokon, sőt 
Ausztráliában is s biz Newyorkban egy Zangwil darab, 
melynek még a nevét sem ismerik nálunk, most a 
nyári megszakítással épen harmadik esztendeje megy 
ugyanazon színházban, ugyanazokkal a színészekkel. 
De sok igazgató van, aki egyszerre kéthárom társu
latot szervez ugyanegy darab részére, melyet megvett, 
vagy eltulajdonitoLt és társulatai egyazon időben 
adják azt különböző városokban, óriási üzlet a szin- 
házüzlet Ameiikában és ügyes igazgatók a magas 
gázsik és kiállításba való beruházás dacára, néhány év 
alatt — milliomosokká lehetnek, vagy belebuknak 
a vállalkozásba, mint Hainmerstcin, aki a Metropoli
tan! Operával versenyezve, ennél is magasabb gázsi
kat adott a művész uraknak és hölgyeknek és most 
beadta a kulcsot — 10 millió dollárért, melyet a
Metropolitain színház részvényeseitől kapott, hogy 
vonuljon vissza a szinházigazgatástól és ne rontsa 
tovább is a fizetéseket, melyeket a két intézet ver
sengése melleit bevenni már képtelenek és ma már 
a milliomosok is szeretnek takarékoskodni ott, ahol 
lehet. Úgy mondják, jó üzletet csináltak Hammer- 
stein kárpótlásával, mert rövid idő alatt kiheverhetik 
ezen összeget, amikor az operatársulat Newyorkon 
kívül más nagy városokban is játszhat, még pedig 
egy időben Newyorkkal, mert pl. Chicagónak azzal 
együttes operatársulata van Dippel vezetésével, akit 
most a Karlsbadban létesítendő nagy ünnepi előadási 
csarnok vezetésével kínálták meg? hogy szegénynek 
és művészgárdájának nyáron is legyen" kis keresete ! 
De azért Hammerstein se verte a falhoz fejét, mert 
most már Londonban csinál ismét nagy dolgokat 
újonnan szervezett színtársulatával, de "őt ki nem 
elégítő anyagi eredménnyel.

Odakint a mozgókép színházak már nagy kon
kurenciát csinálnak a rendes színházaknak, melyek
ben csak ugyanolyan élet folyik, mint nálunk. A
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primadonnák ott is megpukkadnak az irigységtől, ha a kedves társ szerepében is hatásos szám található és azt az igazgató törölni nem akarja, mivel két szép szerep egy operettben mégis csak nagyobb vonzóerő, mint egy. A tavasszal egy komponista betiltotta a második estén egy nagysikerű operettjének előadását, mivel a primadonna a fenti okokból a bemutatásnál kellemetlenkedett és mindjárt ott is hagyta az amerikai komponista Amerikát, mivel az igazgató, tartva a népszerű primadonna haragjától, nem helyezkedett a komponista álláspontjára. Bécsben telepedett le, és uj operettjének a bécsi angol parkban volt a bemutatója. Bizonyára elkerül az hozzánk is. A mozgókép színházak primadonnái és drámai hősnői nem szeszélyeskednek, nem sztrájkolnak és nem irigykednek, azok jók és most még csendesek, ezért a gyönyörű palotákban elhelyezett mozik igazgatói most még az attractiók egész sorozatát szerződtetik, akik szünet közben vagy orfeumi mutatványokkal kedveskednek, vagy egész kis drámákat, vígjátékokat adnak elő külön szervezett társulattal és ami a legfontosabb, óriási üzleteket csinál ily módon valamennyi mozi az összes városokban, ahol rendesen a legforgalmasabb utcákban épülnek ezen vaudeville színházak, ahogy itt őket nevezik. Minden 20—30 lépésre találni a legforgalmasabb utcákban egyet és a belépti dijak 5 és 15 cent között váltakoznak. A nagy olcsóság mellett is rengeteg.bevételt csinálnak a tulajdonosok, mert ember-ember hátán várja, mig üres lesz egy hely.És most a huncut Edison, a mozgófényképek föltalálja még meg is szólaltatja alakjait, úgy, hogy egy-két év múlva itt Pécsett is 10 fillér belépti dij mellett látni és hallani fogjuk a bayreuthi Wagner előadásokat, a Metropolitain színház mintaelőadásait, a Theater an dér Wien operettjeit a bemutató szereplőivel és ez már csakugyan nagy baj lesz a színházakra, mert a mozgó képek, beszélő és kitünően éneklő hangok a zenekar játékával együtt teljes illúziót fognak kelteni és a tökéletesített fonográf és mozi ezen frigye végzetes is lehet sok színigazgatóra, akik a filmekkel és fonográfgépekkel konkurrálni nem igen tudnak majd.A nagyvárosokban a színházak mellett a cirkuszok is jó üzleteket csinálnak, de ez nem tartja
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vissza a szinházalapitókat uj színházak létesítésé
től és akinek erre nézve jó terve van, az a milliárdo
sok trésorjait szinházalapitási tervekre mindig nyitva 
találja. Épen most bocsátottak Vanderbilték egy 
szegény, igénytelen, sánta bevándorlottnak nagy tőkét 
rendelkezésre csak azért, mivel bizalmuk volt hozzá, 
hogy egyszerre öt városban építsen uj színházat a 
népnek, olcsó belépti dijak mellett, mert úgy gondolják, 
hogy színházból ép oly kevéssé lehet elegendő, mint 
az iskolából. Az Edison féle uj fajta színház teljes 
sikere esetén bizonyos, hogy sok szinháztulajdonos 
drága társulatát már ilyen praktikusabb, előleget soha 
nem kérő, a próbákról soha le nem késő, egymást soha 
nem szapuló, mindenképen szerény — mert élettelen — 
truppal fogja kicserélni és a közönség a legtökélete
sebb előadásokat fogja lehető legolcsóbban megkapni, 
a színház tulajdonosokra vagy igazgatókra pedig ezen 
időpontnál kezdődik majd a nyugodt élet és anyagi 
gyarapodás.

Az amerikaiak a zenét igen kedvelik. Igaz, válo
gathatnak a világ legnagyobb művészeiben, mert a 
föllépti dij magassága ott alárendelt szerepet játszik. 
Az amerikaiak az éneket is szeretik és a mozikban, 
amikor a legkedveltebb uj kupiék szövegét a vászonra 
vetítik és azt a mozi szerződtetett énekese énekeli, 
vele együtt énekel az egész közönség, mely amerikai 
importot (a forrást most ép oly kevéssé nevezték meg, 
mint az „Ujjé a ligetben jaj be szép" kezdetű dal 
amerikai származását) most honosította meg nagy 
sikerrel egyik budapesti kabaré. A koltafogyasztás is 
rengeteg. A népszerű dalokat 5 és 10 centes árakon 
árusítják, még pedig eredeti módon. Egylovas kocsikra 
rövid zongorát helyeznek el és ez a kocsi a legélénkebb 
forgalom közepette megáll. A zongorista az uj dal 
játszásába kezd, két szerződtetett népénekes a kocsi 
előtt zongorakis éret mellett az uj kottából énekbe fog, 
elénekelik az uj szerzeményt, melyet ott az utcán 
mindjárt tömegesen árusítanak és jó üzleteket csi
nálnak. Nem baj, hogy a nagy teherrel járó kocsiknak 
ki kell térniük, hogy az automobil soffőrjének tülkölése 
belezavarodik a harmóniába, hogy az utcai zaj pokoli, 
a közelállók mégis megértik a dalt és megveszik. 
Ugyanezt cselekszik a kottaboltosok. A kirakat alatt 
mélyítve áll a zongora, melyen rendesen fiatal leá
nyok játszanak és az üzlet segédei, vagy külön alkal-
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mázott énekesei vidáman énekelnek egész napon, 
mely éneket csakis az állítja meg, ha sok vásárlót csal
nak igy be az üzletbe és az egész személyzet nem 
győzi az árusítást. Nehány százezezer példány fogy 
el az amerikai városokban ezekből a népszerű dalok
ból, melyeket sokszor ismeretlen komponisták adnak 
el néhány dollárért a kiadónak, aki fogós címlapot 
rajzoltat a kottához és azzal gyakorta vagyont szerez. 
A komponista hallja, mint kapja föl a nép dalát, mint 
jár az szájról szájra, de ha nem is javítja meg a kiadó 
tiszteletdijat, uj kompozitiója már jobb honoráriumot 
kap és meg van alapítva a hire és szerencséje. És ehez 
egyetlen jó zenei gondolattal jutott.

A nők öltözéke. — Akik rágnak és akik nem rágnak. 
— Az amerikai szokások. — Közjótékonyság. — 

Tűzoltóság. — Balesetek.

A napokban gyengéd női ujjaktól származó figyel
meztetést kaptam, miért nem foglalkoztam még az 
amerikai szabónőkkel és füzőkészitőkkel. Bizonyos, 
hogv e sorokat nem az irta, aki csak hordja a ruhákat, 
hanem aki azokat csinálja is. És csakugyan jogosult 
a kíváncsiság, melyet azonban kielégíteni csak részben 
tudok. Nem igen tanulmányoztam az amerikai nőket, 
azon egyszerű okból, mivel csaknem folyton női tár
saságban voltam, de amit sétáim közben, a vasutakon, 
hajókon, vendéglőkben, hotelekben, színházakban, 
fürdőhelyeken és az utcákon tapasztaltam, arról győ
zött meg, hogy az amerikai benszülött hölgyek első 
sorban is szépek ; erős, egészséges faj és szeretnek jól 
öltözködni. Az amerikai felső tízezrek még a hajón is 
napjában többször átöltözködnek, szépen is ruház- 
kodnak és mivel nem mindenki mehet Párisba, Lon
donba ruhát vásárolni, onnét hozatnak varrónőket, 
akik épen csak úgy dolgoznak az amerikai városokban, 
mint otthon, szabónőket is nevelnek, akik az angol 
és francia sikket teljességében rászabják ott készült 
ruháikra is és igy a toilettek tekintetében alig látni 
külömbséget Newyork vagy Páris, London és Brüsz- 
szel szalon hölgyei között. Drágábbak sem igen lesz
nek ezek a ruhák, mivel a szép és finom ruha elég 
drága már Európában is, az anyag jó részét innét im
portálják, vagy Kínából hozatják a drága selymeket
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és ahol kész ruhákat árusítanak, ott épen úgy vásá- 
rolhatni kész és legmodernebb női ruhát akár másfél 
dollárért is, mint 1000 dollárért, mert minden igény, 
a legszerényebb és legexorbitánsabb is teljes kielé
gítést talál. Csakis a szőrmeáruk aránylag olcsóbbak, 
mint Európában. A szabómunkásnők keresete is mi
nőség szerint váltakozik de munkanélküli állapot sza
bónők részére teljesen ismrétién, mivel a nagy áru
házak minden szállított mennyiség befogadására 
képesek, melyek viszont a rendes áron el nem kelt 
divatruhákat a szezon alkonyán egyszerre adják el 
leszállított árakon, (akkor legnagyobb a forgalmuk) 
de még igy is eleget nyerhetnek, mert nagy tőkéjökkel 
a ruhagyárosok és munkásnők sokszor jutnak abba 
a helyzetbe, hogy az áruházaknak adják el bármely 
áron készpénz ellenében kész ruháikat, melyeken túl 
kell adniok, mert jön az uj szezon és akkor már nem 
veszik a régit.

Az amerikai milliárdosnők ruha- és kalap szűk- 
ségletöket, ékszereiket, összes toilette szükségletei
ket már csak elvből is Európában szerzik be, hisz alig 
múlik el év, hogy át ne jönnének Európába, szóra
kozni, gyógyulni, bevásárolni. Lesajnálnak mindent, 
a mi európai, minden kicsinyes, primitív szemeikben, 
amit itt látnak, de azért már októberben lefoglalják 
az április—május havában Ncwyorkból Liverpoolba, 
Havreba, Hamburg vagy Brémába induló hajók jó he
lyeit, nehogy lekéssék az elsőuj nyári toilettek megjele
nését a Boísde Boulogne-ban. Mert ezzel tartoznak 
milliárdjaiknak 1 De azért találkozhattam a hajón is 
olyan rikító Ízléstelenséggel, mindenképen elütő ruhá
zatú multimilliomosnőkkel, akik emellett még fiatalok 
is voltak, akiknek nem ajánlanám, hogy ilyen toilett- 
ben végig menjenek a mi utcáinkon, mivel nagyokat 
mulatva'futnának utánuk a susztergyerekek. ízlés
telen föltűnni vágyó nők Amerikában épugy akadnak, 
mint’nálunk, a mint jól ismernek sok milliárdosnét, 
aki maga segédkezett férjének a vagyonszerzésben 
és még se költ többet ruhára egy évben, mint nálunk 
egy szegény hivatalnok felesége, és talán nem is taka
rékosságból, hanem mivel nem érzi annak szükségessé
gét, és a toilette alárendelt jelentőségű kérdés nála. 
Fűzőt az amerikai hölgyek mindig hordanak. Nem 
olyant, melv deformálja a testet, hanem melyet a
közegészségi követelmények előírnak. A fűzőt még
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a fürdőben se vetik le. Sőt! Mivel a tengeri fürdőkben a férfiak és nők elkülönítve sehol sincsenek, épen a tenger hullámaiban akarnak legfessebbek lenni, de a nagyobb városi jelleggel biró nagy tengeri fürdőkben a parttól húsz harminc percnyi távolságra lévő lakásból gyalogszerrel mennek el a hölgyek már rendesen fekete szövetből vagy selyemből való fürdőruháikban és fűzőben, fekete harisnyában a vízhez. De bármenynyire tetszettek is nékem az amerikai hölgyek, mél- tóztassanak ezen kifejezés alatt mindig a már ott 
született amerikai nőket érteni, akiknek szokásait csakhamar elsajátítják a bevándoroltak is, egy olyan rut szokásuk is van, melylyel nem tudtam kibékülni. Ez a gummirágás ! Járj akár a földalattin, akár a magas vasúton, tengeri vagy kivándorló hajón, helyi vagy távolsági vonaton, vagy akár az utcán, a vizen átkelő ferriken, vagy a színház és hangversenyteremben, a hölgyek, akiknek nyilvános helyen a cigarettázás nincsen megengedve, mindenütt eltorzult arccal rágják az édes, gummiszerü tákolmányt, mely egyik legnevezetesebb, nagyban folytatott ipara Amerikának, és rágják ezt a férfiak is, akiknek tulerős a bagó, mert láttam nem egy jól öltözött urat is a villamos kocsikon, aki sans géné gyömöszöli a szájába a szivarvéget és nagy gyönyörűséggel köpköd ott, ahol erre lehetőség kínálkozik. Tessék csak elképzelni, hogy egy teljesen megtelt express vonaton 96 ülőhely van egy kocsiban, ilyen 5 kocsi nyílik egymásba, teljesén áttekinthető valamennyi, és mindegyikben tilos a dohányzás. A dohányzók részére egy külön termes kocsi áll rendelkezésre. Az amerikai hölgyek, ifjak és vének egyaránL sokat utaznak. Már most a ruták és szépek egyaránt egész utón csámcsognak, rágják azt a gummit, szünet nélkül, végigvezetik az anyagot a szájpadlásukon és csukott szájjal, mely valóságban eltorzul, dobják ide-oda fogaik között az édés gummit, amig csak ize van és amint elrágták, kiköpik, hogy uj rágógumival elölről kezdjék az élvezetet, melyről azt tudják, hogy az kitűnő szere a jobb emésztésnek. — A férfiak nem kisebb szenvedéllyel rágják a gummit és nehogy ezen gyönyörűséget csak kis időre is nélkülözniük kelljen, ezen minőségben és igy árban is különböző, szépen csomagolt gummit árusítják mindenütt, ahol nincsen bolt a128
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közelben, ujságkioszkokban, hajókon, vasutakon, az
zal házalnak is, 2—3 cent cgv kis csomag, melyben 
5 darab van és olyan nélkülözhetetlen élelmezési cikk 
ez, mint nálunk a kenyér és viz. Még éhséget is ezzel 
csillapítanak, amikor utaznak és gyorsabban folyik 
a munka, a rágók szerint, ha a gummipép izét szür
csölgetik munkaközben. Akik nem rágnak, azok a 
kivételek, vagy az újonnan bevándoroltak, de bizo
nyos, nem tart sokéig és már ők is versenyt rágnak 
a tőzsgyökeres yenkikkel és amerikai minőkkel, akik 
ezen a téren a nép egyszerű gyermekeivel találkoz
nak. Azok kivételek, akik ezen élvezetről lemonda
nak, mely sokkal jobban elterjedt, mint a régi idők
ben a burnót szippantása. De ők maguk, a jó ame
rikaiak ezt nem is tudják, milyen esztetikaellenes 
ez a rágicsálás, mely otthonossá lett és csakis az 
idegennek tűnik föl, amig csak maga is be nem áll a 
rágók közé.

Közjót ékonyság. Közintézmények. 
Áldozatkészség. Gépipar.

Sok ilyen különleges szokássai találkoztam oda
kint, jó és rossz szokásokkal, rosszal itt európai érte
lemben véve, de a jó tulajdonságok között ott van 
a nagy udvariasság, az idegenek iránt való előzé
kenység és a jó szív, mellyel gondoskodnak a nyomo
rultakról, elhagyottakról, szegényekről, támogatják 
az érdemes kezdői és ezen a téren egyesek, mint 
különösen a szabadkőműves páholyok bőven gondos
kodnak. Menhelyeket tartanak főn elhagyottak ré
szére, akik ha egyedül állanak a világon, maguk 
gondoskodhatnak még arról, hogy ott a maguk ré
szére öreg napjaikra otthont biztosítsanak, men- 
helyekel tartanak főn munkaképtelenek részére, s 
alkalmam volt egy ilyet fölkereshetni. Hosszú utat 
kellett megtennem villamos vasúton, amig a város 
szivétől Ncwyorkban eljutottam a Washington- 
emelkedéshez, Newyork legmagasabb, tehát leg
egészségesebb fekvésű helyéhez, mely az East River 
partján terjeszkedik. Két nagyméretű épületet talál
tam itt jóformán szemben egymással. Mindkettő a 
legnagyobb humanista, Montefiore nevét viseli hom
lokzatán. Az egyik zsidó árvaház, melyben állandóan 
400 gyermek van elhelyezve, akik itt szigorú katonai
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zul segítségével visszatért Newyorkba, ahol időköz
ben gazdát cserélt üzlete. Egy időre elhelyezték hiva
talnoknak, de állapota súlyosbodott, amig csak lá
bán teljesen meg nem bénult és ekkor már közbelépett 
az amerikai közjótékonyság. Gyógyulásra nem lévén 
már reménye, jóbarátok elhelyezték őt a Montefiore 
ellátási házban — melyből élve még senki se kíván
kozott el, mert csak azok találhatnak itt felvételre, 
akik mindörökre elvesztették keresetképességüket,
— két gyermekét pedig jó nevelőintézetbe helyezték 
el, ahol az egyikből katonát, a másikból tengerészt 
nevelnek. Száz gyógyíthatatlan, de kórházi ápolást 
nem igénylő beteg részére van a Montefiore ház beren
dezve, mindegyiknek ellátása havi 46 dollárba kerül 
a fentartóknak és épenséggel semmit sem kell nél
külözniük. Gondos orvosi kezelésben van részük, jó 
élelmezés, ragyogó tisztaság, olvasóterem, kert, tágas 
erkély, ahova tolókocsin, vagy valamely épszemü 
vezető segélyével jutnak a vakok, mintaszerű rend 
mindenütt és itt is tiz magyart találtam, hazánk 
minden részéből, közöttük még életerős, munkaképes
nek látszó embereket, de világtalanok szegények, 
és ezen házban töltik el életüket, fatalisztikus meg
adással beletörődve sorsukba. Most ott élve elteme
tett ismerősömnek ágyszomszédja volt egy másik 
íöldink, a szentlőrinci fakereskedő, Engel Zsigmond, 
aki még néhány éve egyik szóvivője volt Baranya- 
vármegye törvényhatósági bizottságának, a pécsi 
kereskedelmi és iparkamarának, tartalékos hadnagya 
az 52. gyalogezrednek, de elspekulálván magát, erőin 
túlterjeszkedve tönkre jutott. Amerikába szökött, 
de ott se volt szerencséje. Nem jó társaságba került, 
nem tudott fel vergődni, majd gyógyíthatatlan beteg 
lett s igy jóakarói e jótékony menhelyen eszközöltek 
ki számára egy helyet (melyet az előjegyzések szerint 
csakis akkor kap meg valaki, ha a halál üressé tesz 
egy ágyat). De csak rövid ideig élvezhette itt a nyu
godt életet és a véletlen találkozása volt, hogy épen 
szükebb földije — aki maga is tehetetlen nyomorék
— lehetett társa élete utolsó hónapjaiban és a meg
értőnek beszélhetett folyton arról, hogy mi volt ott
hon és mivé lett! Már beteg volt, amikor hűséges 
hitvese követte őt Newyorkba, ahol a hőslelkü asszony 
mindjárt munka után látott, hogy fölnevelhesse gyer
mekeit és ezen törekvése sikerrel járt. Elegendő szám-
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ban kapott zongoraleckéket, ezen kivül pedig mozgó- 
szinházak részére drámai, majd vidám eselekményü 
darabok részére vázlatokat kezdett irogatni, melyek
hez azután már a filmgyárosok készíttetik a fölvétele
ket és ilyen kis darabért tiz dollár a rendes honorá
rium. így dolgozva, helyt állhatott Newvorkban is. 
Legnagyobb fia máris hivatalnoka az Express Com
pany szállítási irodának és ember lesz többi gyermekei
ből is. Szeretik és becsülik mindenütt, ahol ezt a foly
ton dolgozó derék asszonyt ismerik, aki súlyos körül
mények közepette megtalálta önmagát.

Biz megrendített az ezen óriási épületben telt 
látogatásom/mellyel azonban kis napsugarat hoztam 
a sorsukkal kibékült ápoltak közé, de azért jót esett, 
amikor ismét kivül lehettem az utcán és ekkor siettem 
a közeli Newyork város kollégiumába, melyről más 
helyen már megemlékeztem.. Mily ellentét a nyomo
rúság fönt vázolt ragyogó tanyája és itt a tudomány 
raffinált Ízléssel felépített csarnoka között, mely egész 
külön városrészt alkot, de amelynek integráns részét 
képezi, hogy ide hozták föl milliós értékű telkekre a 
jótékony intézményeket is, hogy az árvák és szeren
csétlenek ne érezzék, mintha a lüktető világvárosi élet 
forgatagából ki lennének rekesztve. A Newyork városi 
collegium tanúskodik arról, mily áldozatkészséggel 
állunk szemben, amikor arról van szó, hogy Amerikát 
a tudományok szempontjából is emancipálják Euró
pától.Egyetemeik, könyvtáraik alegnagyobb méretűek 
a legtökéletesebb berendezésüek, mindenük meg van, 
amit pénzért meg lehet szerezni és emellett leghatal
masabb ilynemű intézményeik magánosoknak képe
zik alapítását, de amikor az alapítók sokszor a mil- 
liardig emelkedő ezen adományaikat önreklám cél
jaira kívánták fölhasználni, a hatalom képviselőinél 
sokszor előttünk érthetetlen visszautasításban van 
részük, akik úgy fogják föl a dolgot, hogy a 
tőke összeharácsolása az összesség rovára kö
telezettséget von maga után és a legnagyobb 
áldozatkészség közintézményekre se tarthat ju
talomra és elismerésre igényt. Kitüntetéseket se 
adhat az északamerikai köztársaság, sem külföldi 
államoktól ilyet el nem fogadhatnak, de azért még se. 
csökken a közintézmények létesítése, mert az óriási 
tőkék tulajdonosai szükségét érzik annak, hogy kin
cseiket ne vonják el a nagy nyilvánosságtól és alapi-
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lásaik önlelkiismeretük megnyugtatására vezetendők 
vissza. Így a newyorki nagy városi múzeumban — 
mely a Central Parkban Laláit elhelyezést és mely már 
vélekedik tárgyainak gazdagsága és kiválósága te
kintetében a világ legnevesebb hasonló intézményei
vel, sőt meglepő, milyen európai származású műkincse
ket tudtak megszerezni — a legértékesebb képek 
mindezideig még magántulajdont képeznek, melyek 
ott csakis elhelyezésre találtak, de a kincseket érő 
képek jó részén, melyek között van olyan, melynek 
megszerzési ára az 1 millió koronát is elérte, ott olvas
ható, melyik amerikai Krözusnak képezi az tulajdo
nát, aki azt letétbe helyezte a múzeumba, de azzal 
bármikor rendelkezhetik. Óvatosságból történik ez, 
ha valamely bántódás éri a letévőt a köztéren, meg- 
boszulhassa" magát képeinek, szobrainak, antik kin
cseinek visszavételével, amire azonban ritkán van 
eset.

Minden áldozatkészségük dacára a tudomány 
és művészet terén Amerika nem tudta magát ezideig 
függetleníteni Európától. A neves festők csak láto
gatóba járnak Amerikába, egyik-másik állandóan is 
letelepszik, de iskolát teremteni még se tudtak, leg
alább olyat nem, mely versenyezhetne a párisi, mün
cheni, olasz vagy svéd iskolával, ami nem zárja ki azt, 
hogy akadnak ma már amerikai festők és szobrász- 
művészek is, akik teljes értékűek és akiket szívesen 
halmoznak el megrendeléseikkel. Ugyanígy vagyunk 
az egyetemi stúdiumokkal. Bár Amerika építészeti 
művészete túlhaladja már az európait, a legneve
sebb amerikai építészek mégis európai tehnologián 
szerezték meg kiképeztetésöket, de azért otthon fe
jezték be kiművelésüket és a tapasztalat teszi őket 
igazi amerikai művészekké. De más az elektrotechnika, 
a gépész mérnöki tudás. Ezen a téren túltesz már 
Amerika Európán is és gépeik célszerű konstrukciója, 
üzemkihasználás szempontjából ma már első helyen 
állanak. Ha a vagyonosabb amerikaiak még német 
egyetemre küldik is gyermekeiket, akikből orvost 
akarnak nevelni, mert mindenképen elismerik a ber
lini, heidelbergi, bécsi, párisi orvosi fakultások fölé
nyét, a gépészet és praktikus üzem terén rég átvették 
a vezető szerepet és csak egy rejtélyre nem találtam 
meg a megfejtést, miért nem építenek az amerikaiak 
óceánjára személy haj ókat és miért fektetik be szive-
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sebben tőkéiket német, angol és francia hajózó társu
latok részvényeibe, mert a négynapi tengeri átkelés 
problémájának megoldása bizonyára még reájuk vár, 
ha mindjárt nem is Wellmannt, a légbajóst tekin
tem erre hivatottnak !

A gép teknika terén a legnagyobb sikereket Ame
rikában különben nem is a tanult gépészek, hanem in- 
geniozus föltalálok érték el és sehol annyi föltaláló, 
mint Amerikában, sehol annyi patens, mint náluk, 
de csúfosan kijátszák ezt is, mert ha valamely uj talál
mánynál valaki az utánzatnál csak egy csavart vál
toztat, vagy javít, a régi bejegyzés már elveszti ér
tékét. így folytonos a hajsza ezen a téren is és nehéz, 
sőt lehetetlen bármely privilégium megőrzése. Azért 
akadnak dolgok, melyekben vezetnek mindenkoron 
ezen a téren az amerikaiak. Ez pl. a tűzoltás. New- 
yorkban átlag minden napon van 30 tüzeset. Egy va
sárnap délutáni kiránduláson, amikor a 71. utcából 
elmentem a Palisade mulatóhelyre, ahova este fan
tasztikusan kivilágított erdőn át, hegyes utón visz 
el a villamos, másfél óra alatt tízszer találkoztam 
tűz oltásához száguldó tűzoltói csapattal. Fő
fuvarozó eszközük ma is a ló és bámulatos, mint van
nak ezek a lovak betanítva. Amint a tűzoltólaktanyá
ban megszólal a telefon utján leadott vészjelzőkészü
lék, a lovak maguk futnak be az istráng és fölszere
lésbe, majd a szerkocsi elé és nem múlik el egy perc 
a jelzés után, már nyitva a kapu, amelynek kinyitását 
ugyanazon önműködő készülék látja el és rohanva 
rohannak a tűzoltók, akiket nyomon követnek az 
automobil szivattyúk és egyéb oltó eszközök.

Messzire nem kell szaladniok, mert sűrűn talál
hatók a tűzoltói laktanyák az egyes városrészeken 
és nagy tűznek kell már lennie, amikor az egyik lak
tanya tűzoltósága segítségére siet a másiknak. A 
világon a londoni, hamburgi és newyorki tűzoltó in
tézmény a legtökéletesebb, de ezek között is első 
helyen áll a newyorki, melynek gyakran veszélyes 
tüzekkel kell megbirkózni, mivel igen sok még a fa- 
alkotmányu épület Amerikában, sőt Newyorkban is 
és tikkasztó meleg nyári napokon ezek könnyen ki
gyulladnak. Ugyanilyen tökéletes a mentőintézmény, 
no meg a rendőrség is, melynek természetszerűleg 
sok a dolga és miként Párisban, Newyorkban is min
dig van vagy százezer sztrájkoló is, mert az már nem
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is lehetséges másképen a mai világvárosokban, me
lyekben a munkaadók és munkások egy véleményen 
csak kivételesen lehetnek. A balesetek sokadalma is 
a rendőrség legteljesebb éberségét teszi szükségessé, 
mert alig időzhet az ember Newyorkban huzamosabb 
időn át az utcán, anélkül, hogy valamely balesetnek 
szemtanúja ne lenne. A villamos vasút, bár jóval nyu- 
godtabban jár, mint nálunk, mégis csak elüti az 
ügyetlen járókelőket, még több bajt okoznak az auto
mobilok az összes nagy városokban és az első, aki 
segítséget nyújt és fölveszi a jegyző könyvet, mindig 
a rendőr, akiknek mindegyike el van látva a legszük
ségesebb orvosságokkal is, hogy a mentőorvos meg
érkeztéig is segítséget nyújthassanak. De nem is lep
het meg senkit, ha sok a baleset Newyorkban, mert 
össze van itt minden zsúfolva. Most már kilép kiter
jeszkedésénél a város régi kereteiből, áthidalja több 
helyen is a Rivert és Hudsont, hogy a parton véget 
érő utcák a túlsó parton nyerjenek folytatást és New- 
York lesz az uj kor azon mesebeli Bábelje, melynek 
fejlődési határvonalai egyszerűen beláthatatlanok. 
Mert 5 millión már túl ment lakóinak száma, 10 év múl
va eddigi haladását figyelembe véve, már nyolcadfél 
millió lakosa lesz és mivel ilyen város fejlődeseben 
megállapodás elképzelhetetlen, aggodalommal kellene 
néznünk ennyi embernek megszorított helyen való 
tömörülése elé, de a technikának ezen szaporodással 
lépést tartó fejlődésével párhuzamosan fejlesztik 
mindig az élelmezést és a lakások ügyét is, de amikor 
Newyork eléri a tizedik millió lakost, akkor mégis 
csak kénytelenek lesznek ezzel a városi rendszer
rel szakítani, mert ennyi ember egy városban meg nem 
férhet 1 Mit fognak tenni, mint fognak szétosztódni az 
emberek, mint fognak megélni határolt helyen, az 
már a jövő század problémája, melyet jól és cél
szerűén megoldani már csak az amerikai zsemáli- 
tás és előrelátás lesz képes.

Ismerősökről.

Eddigi közleményeimben az amerikai életet és 
életviszonyokat törekedtem vázolni olyan alakban, 
amint azokat egy jámbor turista saját szemeivel 
látja és rövid amerikai időzése alatt megfigyelheti. 
Nem az amerikai viszonyokba való elmélyedés és
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kutatás, statisztikai adatok gyüj tése képezte amerikai kirándulásom célját, hanem, hogy fölkeresve tőlünk elszármazott kedves ismerősöket, egyúttal saját szemeimmel lássam meg, a fejlődés mily kézzelfogható jelenségeivel találkozom majd az uj világrészben, mely ezen fejlődésében a vén Európát rég túlszárnyalta. Ezen előttünk idegenszerü rohamos fejlődésről kívántam csak vázlatosan beszámolni és most el kell mondanom azt is, amit azokról tudok, akik tőlünk az uj világba elszármaztak és akikről eddigi közleményeimben csak futólagosán emlékeztem meg, azokról e helyütt körülményesebben is szólhatok. Legnagyobb részük a körülmények kényszerítő hatása alatt hagyta el a szülőhazát, de akadank kivándoroltjaink között sokan, akik szeszélyből, kíváncsiságból, hirtelen elhatározásból, egyéni indokból, nagyobb szerencsét hajszolni keltek át a tengeren, de épen olyanokkal alig találkoztam, akiket a nyomorúság, vagy itthon elszenvedett nélkülözés birt volna arra, hogy odakint jobb existenciát keressenek. Csakis a falusi nép, mely nem találja meg a megélhetés lehetőségét, mely nem tudja elviselni az adóterheket és a kézi iparosok, kiket az ottani mesés munkabérekről elterjedt hírek késztetnek a kivándorlásra, csakis ezekről állapíthatjuk meg, hogy kizárólag a jobb kereseti viszonyok csábítják azokat az uj világrészbe, de most már idehaza is oly mérvben emelkedtek a munkabérek, hogy az iparosok kivándorlása csökkenést mutat és az odakint is keserves nagy munkát végező bányászok, gyári segédmunkások és mezei cselédség képezik a kivándorlók zömét.De aki nem rendkívül ügyes valamely kézműipar terén, vagy akinek nincs olyan szándéka, hogy gazdasági téren keressen a még nagy befogadóképességgel biró délamerikai részekben, Californiában vagy Canadában existenciát, az maradjon otthon, ne tegye kockára azt a kevéskéjét, amije itthon van, mert az igazat Írom csak, amikor földieimmel való érintkezés után megállapítom, hogy kevesen vannak, akiknek sikerült az uj élet, kevesen vannak, akik ne ott ejtenének könnyet szülőföldjük utáni vágyakozásukban, amikor azt senki se látja és elfojtott sóhajok kelnek szárnyra New-Yorkban, a gulyás avenuen, a magyarok negyedében : hej mégis csak136



jobb volt otthon ! De a legtöbben végleg elszakadtak már ezen otthontól és amerikai földet érezve robotoló lábuk alatt, dolgoznak a kimerülésig és kevesen akadnak, akiket még éltethet a remény, hogy viszontláthatják szülőhazájukat, azt a földet, mely szülőik porladó hamvait takarja ! Pedig ezt nem pótolhatja még a siker se. Ezt nem pótolhatja, ha kedvező kereseti körülmények közé jutva, kétszer annyit kereshetnek, mint amennyire szükségük van és küldözgethetik haza, vagy a bankba azokat a gusztusos szép hosszú formájú dollárokat. Csakis akiknek meg- kérgesedett a szivük, akikből kihalt a magyar haza iránt való szeretet, akik fölemelkedtek arra a nemzetközi magaslatra : ubi bene, ubi patria, ahol jól folynak dolgaim^ ott van a hazám, ezek acclimatizálódnak, ezeknek legforróbb vágyuk az amerikai állampolgárság megszerzése és ezekből lesznek a legnemzetibb amerikaiak, akiknek háló társuk, szerelmük, mindenük az amerikai csillagos lobogó, mely elfeledteti velük a pótolhatatlan trikolort. És ezek képezik az amerikai köztársaság szemeiben az úgynevezett kívánatos elemet, megfeledkezvén arról, hogy Amerika mindent csakis a bevándoroltaknak köszönhet és akitől Amerikára nem várhatnak értékes gyarapodást, azt kegyetlenül visszaküldik szülőhazájába.z\ tőlünk odaszármazottak zöme, megfigyeléseim szerint, az értékes amerikai elemet gyarapítják. Csak elvétve akadt olyan közülünk való kivándorló, ki ne boldogult volna, de nagy karriert az utóbbi két évtizedben tőlünk kivándorlóttak között csakis egyet figyelhettem meg. Többen tisztes pozíciót vívtak ki a maguk számára, a kivándoroltak zöme azonban küzd a megélhetésért, de becsületesen dolgoznak, eltartva önmagukat és legtöbbnyire velük együtt dolgozó családtagjaikkal jócskán félre is raknak a szép keresményből. Legtöbben asztalosok vannak odakint Pécsről, akik közel is laknak egymáshoz és nagyon is szívesen találkoznak egymással és mégis legkellemesebb társalgási tárgyukat a honi esetek képezik, melyekről mindenkor teljesen tájékozva vannak. Gondoskodik erről a Pécsi Napló is, melyet szívesen olvasnak, de az amerikai magyar lapok is híven beszámolnak a honi eseményekről, melyeket a hozzájuk érkező magyar lapokból vesznek át. Elénk levelezésben is állanak az itthonmaradottakkkal,137



akiket nem igen hizlalnak, hogy utánuk jöjjenek.
De jönnek azok hívás nélkül is, akikbe beleszáll a
vándorlási kedv. Odakint azután hamarosan meg
barátkoznak, egyesületekbe verődnek és tán fölös
leges lenne külön is hangsúlyozni, hogy a legtöbb
egyesület a magyarokat választja el egymástól, annyi
odakint is a különböző célokat követő társadalmi, 4
emberbaráti és felekezeti alapon álló magyar egye
sület és ezekkel kivétel nélkül valamennyi, magya
roknak otthont adott városban találkozunk, olyan 
város pedig alig található Amerikában, ahol kisebb- 
nagyobb csoportban ne lennének magyarok. A leg
többen természetesen Newyorkban vannak, ahol 
számuk meghaladja a 150.00Ö-et, mivel a kivándorlók 
jó része nem is jut el tovább ezen kikötő városnál, de 
nagyobb tömében találhatók még a magyarok Cle- 
velandban, Chicagóban, majd a canadai magyar 
telepeken és alig hiszem, hogy tévednék, ha két milli
óra becsülöm az egyesült államokban élő magyarok 
számát, nem szólva azokról, akik I ölünk elszármazva, 
immár amerikai állampolgárokká lettek. Erről a 
nemrég befejezett uj népszámlálás adatai hiteles 
bizonyítékot szolgáltatnak.

Első sorban a legrégibb kivándorlottakról akarok 
szólni. Néhai Kohul Adolf dr. volt pécsi főrabbinak 
két fia Newyork kitűnő hirü két nevelő intézetének 
tulajdonosai. Alig gondolnak már néhanapján arra, 
hogy pécsi születésűek. Vagyonos amerikai polgárok.
Karniol Albert volt pécsi főkántor, aki néhány évre 
hütelen lett Amerikához, nenuégiben Odessából 
visszatért Newyorkba, ahol szívesen fogadták volt 
templomfentartói (mert azL a templomot, melynek 
ő a főkántora, csak egy Lucát vagyonos ember tartja 
fönn, de abba azért minden hitsorsos eljárhat). A 
nagy kereseten felül családja vonzotta vissza. Gyer
meke mind jó pozícióban van és egyik fia városi 
hivatalos orvos. Szép kereseLe van. Régi amerikánus 
immár Steiner Samu, volt pécsi gabonanagykereskedő, 
néhai Steiner Lipóf fia, akinek, amióta ezelőtt 19 
évvel amerikai partot ért, Stanley az amerikai be
csületes neve. Éveken át küzdelmes volt az élete, de 
vasszorgalmával és műveltségével Bostonban, ahol 
huzamos ideig élt, oly tisztelt pozícióra tett szert, 
hogy egyik legelőkelőbb ottani banktulajdonos szí
vesen bízta reá leányát, egy mindenképpen bájos
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úri leányt, akivel boldog és előkelőnek mondható 
háztartást folytat most már régebben Newyorkban, 
ahol most a világváros legforgalmasabb helyén hir
detési irodát tart fönn, mely nagy körültekintést és 
élelmességet kíván. Egész hirdetési tervezettel és 
brosúrák fogalmazásával is foglalkoznia kell. Meg
bízhatóságával tekintélyre tett szert megbízóinál, 
ami a nagy verseny közepette mindenképen nagy 
szó odakint. Kissé melankolikus, ábrándozó és nincs 
nagyobb vágya, mint hogy egykoron még haza
térhessen. Nem egy kivetődött földijét segítette már 
existenciához. Egyik unokaöcscsével, nővére fiával, 
egy pécsi Propper fiúval, aki Amerikában fölkereste, 
nem tudott boldogulni. Hazaküldötte annak most 
Budapesten lakó szülőihez, de a fiúnak nem volt ott 
se maradása, nemrégiben újból kiment Amerikába, 
de már nem Newyorkba, hanem a déli részekbe. 
Régi amerikánus már Weillcr Kálmán, a volt pécsi 
szállitóüzlet tulajdonos. Néhai édes atyjának jóhirü 
lisztkereskedése volt Pécsett. Mindjárt Amerikába 
való érkezése után a biztositó szakmával foglalkozott, 
20 éven át hű maradt ezen szakmához és már régebb 
idő óta a legnagyobb amerikai biztositó társulatnál, 
a New-York társulatnál — mely az eddig legmagasabb 
newyorki háznak tulajdonosa — egyik főnöki állást töl
tötte be a helyi főügynökségnél. Kissé megnehezítették 
a biztositó társulatok működését Amerikában, mivel 
azok túlságos mérvben elhatalmasodtak vagyonilag. 
Törvényt hoztak tehát, mely határokat szabott 
müködésöknek, t. i. meg állapították, mely évi for
galmat nem szabad tulhaladniok. Ezzel a szabad 
fejlődésnek béklyót kötöttek és ezzel csökkent az 
összes biztosítási tisztviselők keresetképessége is, 
de azért nem sajnálatraméltó emberek, akik ezen a 
téren már vitték valamire, mert Amerikában minden 
ember önként biztosítja magát és meg se várja, mig 
az iigvnökök fölkeresik, igy még a redukált kereset- 
képesség is imponáló a mi viszonyainkhoz mérve. 
Amerikában azért hoznak sokszor nagy társulatokra 
kellemetlen törvényeket, hogy azokat meg is lehessen 
változtatni. így máris szó van arról, hogy a biztosítás 
terén visszaállítsák a régi állapotokat. Weiller Kálmán 
felesége többször járt már itthon, amióta kivándorol
tak, arról tehát felesleges lenne külön is megemlékezni. 
Weillert szeretik a magyarok körében, mert szívesen

139



áll azoknak rendelkezésére és vidám, jó hangulatát 
odakint is megőrizte. A régi amerikánusok közé 
tartozik Justus" József, laundry, azaz gőzmosóda és 
vasaló üzlettulajdonos, aki kivándorlása előtt az All 
és Böhm cégnek volt segédje. Több fiókintézete van 
Newyorkban, szorgalmas ember, aki már vissza
vonult a magyaroktól és szorgalmasan rakja egymás 
mellé a dollárokat, hogy vagyonos emberré legyen. 
Egész családjáról gondoskodott. A vasalás terén még 
egy másik földink is működik a világvárosban, aki 
azonban nem vitte még annyira, hogy^ gépek vagy 
nagyobb személyzet igénybevétele mellett dolgoz
hatna. Ez Reif Lajos, Reif Károly volt pécsi kincstári 
szállító fia, aki egyedül van odakint kis boltocs
kájában, gyűjtve egybe a környékről vasalás céljából 
hozzáhozoll, már kimosott fehérneműt. Mindennap 
reggel ölkor kel, megmelegiti a vasalót és dolgozik 
igen rövid megszakítással esti 10 — 11 óráig. Annyit 
keres nehéz munkájával, hogy épen csak megélhet, 
mig felesége — akit sokan városunk legszebb asszo
nyának tartottak — Grácban él a szülői házban. 
Fölkerestem műhelyében ezt a munkás embert, aki 
nálunk jómódban élt,ur volt és most végzi a nehéz 
munkát teljes odaadással, de teljes lemondással. 
Nem abból az anyagból való, hogy felküzdje magát 
rövid idő alatt.

A régi amerikánussá lett magyar gárdába kell 
sorolnunk Euphraíh Ernőt, aki mint sovány ifjú 
vonult ki ennekelőtte 17 évvel Newyorkba és akit, 
mint kövér, potrohos, de mindig jó hangulatban 
lévő boldog férjet és családapát, mái jócskán ritkuló 
hajjal láttam viszont. Megjelenésével alig emlékeztet 
arra, hogy városunk egyik volt legérdemesebb keres
kedőjének és első magánbankárának, néhai cs. Schap- 
ringer Joáldmnak unokája. Fiatalos vágyakozás 
vitte el az uj világba, ahol különböző téreken töreke
dett érvényesülni, különösen az újságok szerkesztő
ségeihez vonzódon és végre is ott ragadt az Amerikai 
Magyar Népszavánál, a legtekintélyesebb newyorki 
magyar napilapnál, mely éppen most költözködött 
saját házába és ennek a lapnak most ő a kiadóhivatali 
főnöke. Felesége a maga háziipari keresetével is 
hozzájárul a háztartás költségeinek fedezéséhez. 
Sorsával megelégedett és nem gondol arra, hogy 
egyhamar fölkeresse szülővárosát és ezzel hozzá-
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tartozóit. Még régebbi lakója az Egyesült Államoknak Szakváry Dezső, akit éppen mostanában ért életének legnagyobb boldogsága, hogy magánál üdvözölheti e kitűnő szülőit,Szakváry Lipótot és feleségét, a legjobb anyát, aki nem tudta már bevárni, amig fia itthon fölkeresheti a szülői házat, hanem férjével bátran nekivágott az Óceánnak, hogy saját házában kereshesse föl és ott keblére ölelhesse a legbájosabb amerikai nők egyikét, fiának feleségét, aki mint egészen apró gyermek került ki ott most jó pozícióban, de már nyugalomban élő szülőivel és mintaképe az amerikai asszonynak, aki férjének paradicsommá varázsolja az uj hazát is. Szakváry Dezsőt ifjúkori könnyelműség késztette, hogy bizonyosra vehető volt szép honi karrierjének föláldozásával kivándoroljon Amerikába. Az itthon nyert gondos nevelés és kiváló zenei hajlam, művészi zongorajátéka adta meg néki az existenciát partraszállása első pillanatától. Első alkalommal, mint kitűnő zongorista nyert kisebb vendéglői orchesteiéknél alkalmazási, amig elég élelmes volt ahoz, hogy egyszerre több kis zenekart szervezzen. Mivel odaát kicsinyben semmi sem megy, ezeket különböző helyiségekben lekötötte, ő volt azok managerje és még ma is e jövedelmező ágat űzné, ha egy ilyen zenekari játéknál meg nem látja azt, aki rövid idő múltával feleségévé lett, akinek kedvéért beevezett a nyugalmasabb, állandó pozícióba a Siegel és Cooper világáruháznál, melynek gyors iramban zongoraosztályfőnökc lett. Előkelő pozíciót foglal most már el ezen áruháznál és bár el akarták onnét már édesgetni a legújabban alapitólt hasonló üzletházba, nagyobb fizetéssel is, de nem ment. Nem akart hütelen lenni azokhoz, akik méltányolták képességeit és ahol további előmenetele amúgy is biztosítva van. A családnak különben még két tagja él odakint Amerikában, még pedig Löffler Aurél, a nagy reményekre jogosított honvédségi hadbíró, akit betegség kényszeritett, hogy ezelőtt 
9 évvel elhagyva a katonai szolgálatot, kivándoroljon. Éveken ál segítségére volL Szakváry Dezső, a ki jó állásokba is besegítette, de mindenütt akadálya volt megmaradásának betegsége, amig egy nagy német hajóra nem jutott, mely távoli világrészeket jár. Ezen a hajón pincér most, beletörődött sorsába és ritkán jut el Newyorkba. A másik Moravilz Lajos,141



a pécsiek feledhetetlen nőegyesületi őrnagyának fia, aki még nem vergődött zöld ágra és nehéz küzdelmet folytat, sokat dolgozva a megélhetésért egyik nagyobb amerikai városban, ha jól vagyok értesülve,Denverben. .. .A legrégibb kivándorlók egyike Láng Udon,a most is előkelő pécsi cég megalapítójának, néhai Láng Hermannak legidősebb fia, aki már 30 éve lakik odakint és ma is csak keze nehéz munkájával tarthatja főn magát. St. Jóséban, Californiában lakik es ácsmesterséget folytat. Csak annyit képes megkeresni, hogy megélni tudjon. A pécsi bodor dr. orvosi családdal áll közeli rokonságban Fleischer József, akinek a Chatam Squaron van vendéglője, még pedig olyan, ahol 10 és 15 centért már jó déli étkezést adnak. Alig számba jövő kis összeg ez két tál meleg ételéit, de hogy még igy is meg lehet nagy forgalom mellett gazdagodni, mutatja Fleischer példája, aki mar vagyonos ember — volt, de vagyonát nem is oly régen elspekulálta, more americano nagyon is meg akarván gazdagodni és igy kénytelen volt élőiről kezdeni a vagyonkeresést, amire most mar alapos kilátása van. Az ujabbkori pécsi kivándorlók között van a németbólyi származású volt pécsi bornagykereskedő Schwabach Zsigmond, akit a pécsi bor- kereskedőkre szakadt krízis kényszeritett a kivándorlásra. Kényszeritett, amennyiben a hitelmeg- vonás lehetetlenné tette számára az üzem folytatását és büszkesége gátolta abban, hogy hitelezői előtt a helyzetet föltárva, azokkal megegyezzen. Itt hagyva szép otthonát, üzletét, jó barátait, búcsú nélkül Amerikába ment, ahol vagyona romjaival kis borkereskedést kezdett, de ezzel nem tudott zöld agra vergődni, amiért csakhamar a magyar negyedben banküzletet nyitott, mely főképen pénzeknek hazaküldésével, illetőleg sekk utján való átutalásával es hajójegyek árusításával foglalkozik. Emellett koz-jegyzői jogosultságot nyert és egyike ma azon amerikai banküzlettulajdonosoknak, akik iránt legteljesebb bizalommal viseltetnek, különösen a magyarok, akiknek jó tanácsadója, jó barátja és akik között ma is akadnak, akik jó szivével visszaélnek. Az üzletéhez való bizalom most csak fokozódni fog, mivel banküzletét részvénytársasággá alakította. Ugyanis hasonló üzletek visszaéléseket követvén el feleik rova-142
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sara, törvényt hoztak, melynek értelmében a magánbankosokra tetszésszerinti kaucióL róhat ki az állam, azokat folytonos ellenőrzés alá helyezi és azoktól a jog bármikor megvonható. így azok kényre-kedvre ki vannak szolgáltatva, mig a részvény társulatok amúgy is nyilvános számadásra vannak kötelezve és azoknak üzemvitele kellőképen szabályozva van. Vagyont szerezni a nagy versengés mellett nem lehel, de ha bizalommal viseltetnek az ilyen banküzletek iránt, ez a bizalom a megélhetést biztosítja. Most még üzletében dolgozik idősebb fia Frédy, aki előzőleg már a Newyork városi bank tisztviselője volt, de elhagyta ezen állást, hogy segítségére lehessen atyjának. Ambíciója azonban többre sarkalja és bár az üzleti tevékenység esti 10 óráig leköti, nagy szorgalommal elkészüli az ügyvédségre és május havában elnyerte az egyetemen az amerikai ügyvédi oklevelet. Már most is gyakorlatot folytat a legnevesebb newyorki ügyvédi irodák egyikében, a magyarok legkedveltebb, nagyLudásu ügyvédjének irodájában, Czukor Mór drnál és egy évvel később önálló ügyvédi irodát nyit. Mindenütt szeretik a szorgalmas, talen- tumos fiatalembert és igy boldogulása bizLositva van. Nagy szorgalma mellett még a Mutual Insurance Co. biztositó társulatnál vállalt mostanában angol, német, olasz, magyar, francia tolmácsi tisztséget. Többet fiatal embertől már kívánni nem lehet ! De jókedvvel, örömmel dolgoznak a fiatalok, ha az eredmény jó és ezt látjuk öcscsénél, Schwabach Jenőnél, aki már három éve főnöke a Schwabach & Sons cattun (vászonáru) nagykereskedő cégnek, melynek üzlethelyiségei több hasonló üzlettel közös helyiségben (költségkímélés céljából ott 3 ügyvéd is együttesen tartja főn irodahelyiségeit) a Broadway üzleti utcának egyik mellékutcájában van, a hol az utcán heverő íádavár és társzekerektől járni is alig lehet. A gyárak neki küldik mintáikat, az áruból mindig kis készletet kell csak tartani és odajönnek a vásárlók nemcsak New- yorkból, hanem egész Amerikából. Ha nem jönnek maguktól, föl kell azokat keresni és nagy szorgalommal, jó kiszolgálás, azaz tisztességes üzleti elvek mellett máris szép lendületnek indult ezen minap vagyonos társsal megerősödött és ezzel lényegesen megerősödött üzlet is. — A fiatal ember sportkörökben különösen kedvelt, tagja a katonai
143



szervezettel bíró kluboknak és aki amerikai hadnagyi egyenruhájában látja, alig ismerné fel a tipikus amerikai ifjúban a volt pécsi kis reálistát ! A fiatalok még hamarosan hozzásimulnak az amerikai állapotokhoz és ott könnyű szerrel gyökeret is vernek! Amióta ott voltam, máris üzletének lényeges föllendüléséről szereztem örvendetes tudomást ! A család otthonának gondozója az asszony, Schwabach Róza, akinek háztartása mindenképen magyar maradt odakint is és mitse veszített nálunk, Pécsett ismert vendégszeretetéből. A magyar amerikai úri asszonyok szívesen és örömmel keresik társaságát.A régebbi pécsi bevándorlók közé tartozik Weisz Zsigmond, aki debreceni származású szorgalmas feleségével uj otthonából ismételten fölkereste már közöttünk élő édesanyját. Felesége éltető lelke a Columbia Streeten levő kész női blusok és női háztartási cikkek árusításával foglalkozó kiterjedt üzletének, melv az orosz-lengyel városrész közvetlen közelében, de már azon túl van. Az üzlet hátterében egy sereg fiatal leány dolgozik kora reggeliől késő estig és biz fáradságos az üzlet vezetése, amiben férj és feleség hűségesen osztoznak. A környéken való népszerűségüknek köszönik, hogy üzletük igen szép forgalmat ér el, de leginkább a szegényebb néposztály képezvén vevőkörüket, olcsón kell árusitaniok és lassú menetben haladhat csak igy a vagyonszerzés, mely a megélhetés mellett főtörekvését képezi az olyan szorgalmas embereknek, amilyenek ezen jószívűségükről is messze ismert földieink. A fürdőidény alatt Weisz Zsigmondnak Rockavay Beath tengeri fürdőben fióküzlete van, melyet egyedül veze t és mégis érkezésünknél, de még az indulásnál is bc- sietett a jó ember a kikötőhöz, másfélórai utat téve meg, hogy néhány szót válthasson földijével. Fivérének, Weisz Hermannak egy cipőüzletet rendezett be Newyorkban, de az nem tudott boldogulni és akkor újból segítségére volt, hogy uj életet kezdhessen Amerika déli részén. Mert ne gondolja senki olyan könnyűnek, hogy az üzletnyitás már pozitív eredménnyel is jár. Sok körülmény játszik ott közre és a siker ritka madár még Amerikában is, melyet nehéz elcsípni, mivel tulgyorsan röpül az tova és a két legfontosabb kellék : az ernyedetlen szorgalom és becsületes szándék mellett szerencse is kell, mely nélkül a boldogulás
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el van zárva. Ilyen szerencsével operált Igalics Szve- 
lozár, bari birtokos, aki eladta itthon szép kis birtokát, 
mert Amerikába vágyott. Elég szép pénzt és fiait 
vitte magával. Földet vásárolni ment Oaklandba, 
Californiába. Rövid idő alatt 717 ak‘r földet szerzett 
meg, melyet rácionális művelet alá vett. Mire földjeit 
eladja, azért már tekintélyes hasznot kap néhány év 
múlva. 1915-ben világkiáilitás lesz San-Franciscóban 
oda közel van birtoka, mely most vasutat kap. Ezzel 
földjének értéke megkétszereződött, vagy tán még 
keveset is mondok. Mostanában hazatért családjá
nak itt maradt tagjaihoz, Barba, ahol azonban 
aligha lesz maradása. Kaliforniai földjei vissza
csábítják majd az Uj Világba. Nála már a sze
rencse és hozzáértés dolgozott.

Az eddig felsorolt ismerősök voltak azok, akik 
iránt, mint régi kivándorlóink iránt a legnagyobb 
érdeklődés nyilvánult meg a hozzám intézett kér- 
dezősködés után Ítélve. Azért ismertetésem további 
során bizonyára még sokan lesznek, akikről szívesen 
értesülnek majd hozzátartozóik és volt ismerőseik, 
másrészt bizonyosra veszem azt is, hogy sokan él
hetnek odakint elszórva Amerika különböző részei
ben, akikkel sem nem találkozhattam, de akikről 
felvilágosítást sem nyerhettem. így mindjárt nem 
találkozhattam ezúttal a pécsiek régi cigányprímá
sával, Jónás Jancsival, akivel az a pechem esett meg, 
hogy a Buffalóból való visszatérésem után tudtam 
meg, hogy zenekarával épen, amikor én is olt voltam, 
Buffalóban tartózkodott és a nagy városban nem 
láttam plakátot, mely a közönségnek Iliiül adta volna 
a Hungarian Band jelenlétét. Nagyobb vendéglők 
fix szerződést adnak az ilyen vándorló zenekarnak és 
azok a törzsvendégeket szórakoztatják játékukkal. 
Bizonyára valamelyik távolabbi nyári helyiségben 
tartózkodott és igy nem vehettem ottani időzéséről 
tudomást. De annyit halottam róla mindenütt, ahol 
eddig játszott, hogy a legkellemesebb Amerikában 
játszó cigányzenekar Jónás Jancsi udvari zenekai a, 
és takarékos életmódja mellett már szép kis vagyont 
Gyűjthetett embereivel együtt. Már régen nincsen 
állandóan Newyorkban, ahol most egyáltalában 
nem volt cigány zenekar, de a télre a Little Hungary 
nagy magyar telepre ismét visszavárták. Csakis be
csületet szerzett immár tiz éve egyfolytában való

145



amerikai időzése alatt József főherceg udvari zeneka
ra, mert ez a becsületes neve a magyar pécsi zene
karnak. Legutóbb Milwaukeeból kaplam tőle hirl.

Azok közé, akikkel nem találkozhattam, tar
tozik dömötöri Németh Péter, a mi szerkesztőségünk
ből Amerikába származott hirlapirótársunk is. Évek 
óta Canadában él. Ennek az Európát nagyságra meg
haladó országrésznek csakis csücskét érintettem a 
Niagarának túlsó partján és onnét még három napi 
gyorsvonali ut vezet Winnipegre, Canadának óriási 
léptekkel haladó kereskedelmi gócpontjába. Eltekint
ve attól, hogy a vasúti jegy ára ezen Pacific vasúti 
útvonalra meghaladja a 300 koronát, három heti 
amerikai időzésből lehetetlen 8 napot Canadának 
szentelni, különösen, ha előre Írásban kapja az ember 
Newyorkba, hogy várnak már a canadai magyar tele
pesek magyar szívvel, magyar vendégszeretettel, 
onnét tehát lehetetlen lesz a szabadulás oly rövid idő 
alatt. Legutóbb a canadai kormánytól kapott meg
bízást a canadai magyar telepesek tanulmányozására 
és javaslatot kért tőle a kormány, melyek lennének 
a canadai magyar telepek teljesíthető kívánságai. 
Mindenképen szép, és megtisztelő megbízás ez, 
melynek Németh Péter már derekasan meg is felelt, 
majd gazdasági gépek árusítására boltot nyitott a 
magyar farmok központján.

Winnipeg mellett, Neepavában lakik mint boldog 
asszony és családanya egy másik földink is, Kardos 
Imre dr. pécsi ügyvédjelölt nővére, Flóra, férj. Teitel- 
baum Albertné, akit egyenesen Pécsről röpített oda 
winnipegi férje, egy előkelő, vagyonos, ottani nagy- 
kereskedő. Telegrafáltam tehát a földieknek, ran
devút kérve Niagarában, — de eredmény nélkül. 
Az okot csak itthon tudtam meg és ez elég szomorú 
ok volt. Akkor már súlyos beteg volt Németh Péter 
felesége, Virgay Boriska, akinek Pécsett a nagyma
mánál élő bájos kis leánygyermeke elutazásomnál 
a pécsi pályaudvaron kis virágcsokrot adott át, adjam 
át a pécsi virágot a mamukának ! Szives örömmel 
teljesítettem volna e kérelmet és ha csak sejtelmével 
bírok e sorstragédiának, kétszer oly nagy utat se 
sajnáltam volna, hogy a haldoklónak meghozzam az 
utolsó üdvözlést szépen fejlődő és itt oly gondosan 
nevelt gyermekétől. De nem tudhattam mi játszódik 
le távol a szülőhazától és csak itthon talált meg a
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kábeltávirat, mely a kollegánkat ért nagy csapásról 
értesített. A szép és derék amerikai asszonyt mindenki 
meggyászolta, aki csak ismerte, pedig sokan ismerték. 
Hisz egyik előharcosa volt odakint a magyar szí
nészetnek és élénken emlékeztek a newyorki magyarok 
is az ő Juliskájára, Petőfinek ezen költői alakjára, 
melyet a Jánosvitéz operette tett csak igazán népszerű
vé Amerikában is a magyarok sorában. A váratlanul 
anyjukat elveszített Ilona leánykáját, Attila és Vil
mos fiacskáit, akik már Amerikában születtek, a 
winnipegi Children Hornéban (Gyermekotthon) he
lyezte el, a hol gondos, mintegy szülői felügyeletben 
és ellátásban részesültek, de azóta Pécsre küldötte 
második gyermekét is a nagymamához, ahova a kis 
amerikánus szerencsésen meg is érkezett. Nagy bá
nata dacára is lelkiismeretesen teljesiti ott a távolban 
hírlapírói tisztét és magyar, lelkes, hetenkint meg
jelenő lapjával összetartja az ott élő magyarokat és 
mindenképen hazafias missiót teljesiti. Távolabb 
Winnipegtől, mint kereskedő, a magyar farmerek 
között élt öcscse, György, a volt pécsi h. hadapród, 
majd hírlapíró, akinek szűk volt a katonai ruha és 
miként bátyja, kivágyott a nagyvilágba, ahol em
berré lesz. Újabban ő is Winnipegben talált jó el
helyezést. Édes anyjuk pedig itt él közöttünk, vá
gyakozva gyermekei után.

Szép pozíciót vívott ki magának Eszakamenká- 
ban elismert szakértelemével Sohr Pál, a pécsi bér
kocsi és onmibusz-vállalkozó fia. Jowa államban, 
Manchester városában volt a lakóhelye, de a leg
kevesebb időt töltheti otthon. A legnagyobb amerikai 
tejtermelőnek és vaj készítő telepnek manegerje, 
igen szép keresettel .A vaj- és sajttermelés terén első
rangú amerikai szaktekintély. Most már igazgatója 
egy nagy tejgazdasági társulatnak. Az anyag bevá
sárlása mellett a kioktatás is a hivatása Nagy szor
galommal készült erre a pályára, megfelelő előtanul
mányokat folytatva Svájcban, mely tudását most 
megfelelően hasznosította. Nálunk el sem képzelhető 
mennyiségben fogyasztják Amerikában a vajat, mely 
egyetlen étkezésnél sem hiányozhat az amerikai 
asztaláról és ha jelentékeny ott a művaj fogyasz
tás is, a jobb helyeken és családoknál mégis csak igazi 
vajat’fogyasztanak és ezen téren első helyen áll úgy 
az előbbi, mint a most megalakult uj társaság, mely-
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nek egyik első embere ma Sohr Pál, aki időközben 
feleséget is vitt magával Pécsről New-Yorkba, ahol 
azóta uj, az eddiginél is jobb pozícióba jutóit. Öcscse, 
Károly, aki ismételten időzött már itthon, amióta ame
rikai kenyérkeresővé lett, a nagy Svift Companynak, a 
világ legnagyobb állatfeldolgozó telepének Chicagó
ban, volt egyik newyorki eladója. A newyorki vevőket 
keresi fel és gyűjtötte a megrendeléseket húsvágó telep 
terményei részére. E cégnek vágótelepe Chicagóban 
egész városrészt foglal el és az ott egy napon levágott 
szarvasmarhák és sertések egyheti levágott anyagá
val Magyarországot egy évig élelmezni lehetne. Mos
tanában egyik találmányát, narancsizü por gyártá
sát értékesítve, egy erre alakult részvénytársaság
nak áll az élén, mely már az első negyedévben je
lentékeny osztalékot fizetett. Porból pompás na
rancs hűsítő ital készül. Pléhdobozokban árusított 
pora ezrével fogy nyáron naponkint.

Pincérsorsban élnek ott kint Pécsről Petrovics 
István és Krausz Pál. Az előbbit a szerelem sorozta 
kivándorlóink közé, de tisztességesen megkeresi ke
nyerét, az utóbbinak szabóüzlete és szövetkereskedése 
volt Pécsett és most egyik legkeresettebb newyorki 
vendéglőben, a Fleischmann cég (Vienna Cafe and 
Ratskeller) bárjában, azaz a nagy vendéglő alatti 
helyiségben áll hófehér pincér kosztümjében és szépen 
megkeresi a heti 30—40 dollárját. A munka nem fá
rasztó, mivel gondoskodva van a személyzet részére 
megfelelő szabad időről és amikor elhagyja a szol
gálatot, beretvált arcával, polgári öltözetében, nincs 
különbség pincér és másfoglalkozásu között. Hogy a 
pincérség jó keresetet nyújt, mutatja egy másik, 
Pécsett is munkában volt Weber Miksa nevű pincér 
Zich, somogymegyei községből, aki olyan helyen áll, 
hogy havonkint, takarékos ember lévén, mintegy 
100 — 120 dollárt (4—500 koronát) félre is tehet.

A zene művelése is jól táplál Amerikában. A 
pécsiek bizonyára még élénken emlékeznek a Bony- 
hádról hozzánk származott Gebauer Antalra, aki a 
többi között a pécsi polgári fiúiskolának is zenetanára 
volt. Mindössze harmadfél éve, hogy se szó, se be
széd, senkinek el nem árulva szándékát, minden 
különös ok nélkül itt hagyta városunkat, ahol pedig 
tisztességesen megélhetett és egyszerre csak New- 
yorkból küldött hirt, ahol csakhamar utat tört ma-
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gának. „Music Leader an Bandines graduit, Instructor 
on all instrument11, igy szól névjegye, melyet volt 
szives hozzám küldeni, de nem talált lakásomon. 
Amint hallottam egészen elangolosodott, és annyit 
keres, amennyit akar, ami olyan embernél, aki hat 
hangszeren muzsikál, nem meglepő. Ugyancsak a zene 
terén keresi meg kenyerét, kisebb zenekarokban dol
gozva, Bellada Ferenc, aki jó keresetéről küldhet 
híreket Pécsett élő édesanyjának. A zene jövedelmező 
foglalkozás Amerikában. Nem az itt felsorolt zenészek 
közé tartozik már tiz éve Amerikában élő földink, 
Bak Adolf, aki évről-évre, a nyári hónapokat közöt
tünk tölti édes anyjánál és testvéreinél. A legelőkelőbb 
amerikai filharmóniai társulatnak, melynek Amerika 
első kulturvárosa, Boston a székhelye és mely kizáró
lag művészi erőkből áll, első hegedűse és hogy mint 
fizetik ezen egész Amerikában hangversenyző és 
kizárólag klasszikus műveket előadó zenekar művé
szeit, erről tanuskosdik, hogy épen földink négy 
nyári hónapot itthon tölthet, amint Európába jönnek 
a többi európai származású művészi erők is, akiknek 
azért módjukban van még félre is tenni valamit.És ezen 
zenekarnak ma Bak Adolf egyik elsőrangú ereje, aki 
még arról is nevezetes, hogy a magyarokkal, mint 
annyi más, semmiféle kontaktust fönn nem tart és 
azokkal sohasem találkozik.

Annál nagyobb szerepet játszik a magyarok 
között Molnár Lipót, volt villányi, majd pécsi, utóbb 
budapesti borkereskedő, aki mostanáig immár ötödik 
éve a magyar bornak volt hivatalos jelleggel biró 
képviselője. Sok nehézséggel kell küzdenie, mivel a 
magyar árusító közönséget igen nehéz az amerikai 
kereskedelmi usanceokboz szoktatni és ismételten 
megesett, hogy nagyobb üzletkötések hiúsultak meg 
csak azért, mivel nálunk nagy elhatározás kell ahhoz, 
hogy valaki kabeltáviratra a kábel utján kért válaszra 
kábelen válaszoljon. Még jelentékeny kilátásban 
lévő üzletnél is a kért kabeltávirat költségeit (egy 
szó 1 K 50 f) sajnálva, csak levélben válaszol és igy 
közben a fél olasz, francia vagy spanyol bort vásárolt, 
mivel onnét 24 óra alatt megérkezett a döntés. Igen 
szép borraktárt tart különösen az országos minta
pince készleteiből a Buolevard kávébáz helyiségei 
alatt, hol sok előkelő amerikait fogadott már ma
gyaros vendégszeretettel, amit az üzleti élet megkíván
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és kifogyhatatlan türelem, nagy szakértelem és ver
senyképesség kell ahhoz, hogy a magyar borokat 
megkedveltesse. A kereskedelmi minisztérium anya
gilag is támogatta ezt a borexposituránkat és helyesen 
tette, mivel csakis megfelelő készletek felhalmozása 
esetén lehet ott üzleteket kötni és azért a házi pince 
készletein kivül a vámépületben is még jelentékeny 
készletek állanak rendelkezésre, melyek után a vámot 
csakis a behozatal után kell megfizetni. A borkész
letek rendbentartása és a vásárlók megkeresése nagy 
munkával jár, sok fáradtságot okoz, de ha valaki 
képes lesz a magyar bornak Amerikában uj piacot 
teremteni, az Molnár Lipót. Hej, mert nem is olyan 
régen még keresett cikk volt a magyar bor Ameriká
ban is, melynek emigrációs korában a későbbi pécsi 
és baranyamegyei főispán, néhai Perczel Miklós 
szerezte odakint az első barátokat, most pedig nagy 
örömmel újságolta nékem ottani időzésem alatt a 
magyar borképviselő, hogy aznapon 700 liter bort 
adott el a magyar borok javából Havannába, egy 
Európából hazatért ottani kereskedőnek. Ismételjük, 
hogy tényleges eredményeket csakis türelemmel, 
anyagi áldozatokkal és akkor lehet csak elérni, ha 
itthon is megértik és alkalmazkodnak az amerikai 
viszonyokhoz. Molnár Lipótné és bájos leánya ked
velt tagjai nemcsak az amerikai magyar köröknek, 
de szívesen látják őket a törzsgyökeres amerikaiak 
is. Engel Zsigmond, volt szentlőrinci fakereskedő 
özvegyéről és gyermekeiről már egyik előző közlemé
nyemben megemlékeztem, de talán itt szólhatok 
egy volt pécsi szép asszonyról, Strausz Zsigmond 
volt pécsi kereskedő feleségéről, aki tőlünk Budapestre 
költözködött, ahol el is vált férjétől és az asszony 
most uj férjével, Violin mérnökkel jól és boldogan él 
Newyorkban.

A volt pécsi iparosok között jól folynak dolgai 
Titz Károly lakatosmesternek, akinek fiával együtte
sen Yonkersben van nagyobb javítóműhelye. Faze- 
kasné, akinek férje az Engel Adolf és fiai fakereskedő 
cégnél volt alkalmazva, jól jövedelmező fonográf- 
üzletnek tulajdonosa. Sorsával mindenképen meg
elégedett Filep György, volt Zsolnay-gyári szobrász, 
aki fix heti keresetre dolgozik, szépen keres, de ami 
a háztartásban kell, azt megkeresi felesége egy
magában, aki kalaposüzletben dolgozik. A szerencsés
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véletlen, mely mindenütt otthonos, játszott kezére 
Holly Mihály pécsi asztalosmesternek, amikor két 
pécsi középület részére elnyervén a szállítást, a fa
árak és munkabérek éppen akkor oly mérvben fel- 
szökentek, hogy tönkre ment e szállításokon és hitele
zői elől menekült ki Amerikába, itt hagyva fáradságos 
munkával szerzett házacskáját és szőllejét. Amint 
kiérkezett Newyorkba, aznap találkozott az utcán egy 
nyájas öreg úrral, aki az idegen világban németül 
szólította meg. A megszólított fölismerte benne a 
magyart és Holly legnagyobb meglepetésére magyarul 
válaszolt. Holly elpanaszolta keservéi, hogy munkát 
keres.

— Ha csak munka kell és ért az asztalos mester
séghez, ezen segíthetünk !

Fölirta Hollynak fia nevét kis papirosra azzal, 
hogy fia butorgyáros, keresse föl másnap, addig majd 
beszél vele. És másnap Holly már dolgozhatott. A 
legérdekesebb a dologban, hogy a kedves amerikai 
úrra különösen az hatott, amikor Holly elmondta, 
hogy ő pécsi! Az immár a halottak birodalmába tért, 
a mi földinknek, Szakváry Dezsőnek apósa volt, aki
nek nevét áldólag említi sok magyar Amerikában. 
Holly nem sokáig maradt itt, mert megismerve a 
viszonyokat, egy épitőasztalosnál, aki különösen 
kávéházi berendezésekkel foglalkozik, jobb alkalma
zást kapott, ott most már munkavezető az egyik 
munkáscsoportnál és heti 30 dollárra rug a keresete. 
Derék felesége és leánya épen úgy keresnek, mint ő 
maga. Különböző üzletekben dolgoznak, még pedig 
télen szőrmeáruüzletben, nyáron szalmakalapot fon
nak és mivel nagyon ügyesek, kereseti képességük 
folyton emelkedik. Lassacskán fizeti Holly azon pécsi 
hitelezőit, akik vele jól bántak és még félre is rakos
gathat. Szép háztartást vezethet odakint is, a kis
asszonyka szabad idejében festeni tanul és a képek
ből, melyeket a tiszta otthonban láttam, megállapít
hattam, hogy tálén tumos az amerikai missé lett pécsi 
kisleány. Vasárnaponkint eljárnak a templomba, tán 
nagyobb hitbuzgósággal, mint itthon és jó magyarok 
maradnak az uj világban is. Az egyik boulevardon 
várt meg Holly uram Newyork magyar negyedében, 
amerre tudta, hogy jönni fogok és biz én se ismertem 
meg az én jól kiöltözött amerikánusomban Holly 
Mihályt, amerikai rövidre nyírott bajuszával, ha ő
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meg nem szólít. Olt, ahol Holly dolgozik, a magya
roknak egész sora van alkalmazva, mert szeretik a 
magyar munkásokat, akik szépen keresnek, de kelle
mesen élnek is az uj hazában. Az ő ismeretségi köré
hez tartoznak a mi földieink közül Hosszer Adám és 
Henrik, mindketten családjukkal dolgoznak, mint 
asztalosok. Fáliáncsics István tislér és felesége, 
aki időközben visszatért Pécsre Filzinger csa
ládjával, Almásy György és felesége, Braun 
Károly és családja, Szölössy István és családja, Pillér 
József és családja, Dudás József és családja, Pintér 
Péter, Fcil Kálmán és neje, Hasznos János és családja, 
Pozsgay István és családja, Fritsch József és családja, 
Hunyady Flórián, Jónás István, Müller Ottó, Fischer 
János, Eigenbrod Nándor, Vörös István, Sonig Károly, 
Kronenberg Ferenc, mindmegannyi ismert pécsi név 
viselője. Ott vannak a pécsi Vörös pipa volt vendég
lősének fiai, Friedmann Dezső és Sándor, akik közül 
az egyiknek Havanában van tisztitó intézete, a má
sik borral kereskedik. Mindkettőnek jól folynak üzle
teik. A vókányi származású Weingarlner Ferencet, 
aki ezelőtt két évvel látogatóba jött haza Amerikából 
és akinek a hatóság sehogy se akarta kiadni az út
levelet, hogy visszatérhessen, amig azt történt be
avatkozásra kikaphatta, újból folytatja a pékmes
terséget és két év alatt is szépen meggyarapitotta 
vagyonkáját ! Bus Lajos, a sikkasztó segédjegyző 
állásban volt Newyorkban, amikor olvasták lapunk
ban viselt dolgait, amire kitessékelték elfoglalt bizalmi 
állásából. Elment és meg se állt Délamerikáig, de 
máról is kitelték Amerikából éslakolni fog bűneiért. A 
pécsi Reisch Gáspárnak Real State, telekközvetitő 
üzlete van és — föltalálással foglalkozik. Ne tessék 
ezen mosolyogni, mert ez is külön foglalkozás odaát, 
mely sokszor jó kenyeret is ad. Hermann Raymond, 
akinek édesanyja pécsi, ugyancsak ezen munkálko
dás után élvez jó fizetést, ezen kívül pedig biztositó 
társulatoknál szakértői tisztet tölt be a lakatosipar 
terén. Kalisch Mór, aki ugyancsak Pécsről vándorolt 
ki, mint villanyos szerelő igen jó keresettel bir, mint 
mindenki, aki ezen téren dolgozik.

Előbb a véletlent neveztem meg, mint állásköz
vetítőt. Ennek köszönhette Leitsrsdorfer Lajos tolna
vármegyei útépítési vállalkozó is állását, amikoi sze
rencsétlen kimenetelű spekulációk tönkretették és
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előkelő családja nem ludta rendezni anyagi viszo
nyait. Az ő szökése nagy szenzációja volt Tolnavár
megyének és amikor üres zsebbel Szekszárdról New- 
yorkba érkezett, nem igen tudta mihez kezdjen. 
A Central Parkban búslakodott, amikor két hölgy 
ült egy pádon és az egyik leejtette zsebkendőjét. 
Leitersdorfer átnyújtotta a zsebkendőt és a ,,tessék“ 
szócskát megértették az úri hölgyek, akik magyar 
származásúak voltak. Szóba elegyedtek az idegennel, 
megtudták annak nagy baját és készen voltak segí
tésére. Egyik előkelő épiLészhez ajánlották, aki épen 
nagyobb zsidótemplom építésével volt megbízva. 
Leitersdorfer a terveken rituális szempontból való 
hibákat talált, igy csakhamar hasznát vehették tudá
sának. Később önállóan kezdett dolgozni, de kevés 
szerencsével, amiért ezt abba is hagyta, annál is 
inkább, mert súlyos betegségbe esett. Már régebben 
felgyógyult és mint építési rajzolónak tisztességes 
keresete van. Akadnak az amerikai élet tömkelegé
ben azonban olvanok is, akiket semmiféle külső kény
szer nem tart "vissza az újvilágban, csak az, hogy 
megszerették az ottani életet és attól nem tudnak 
szabadulni. Ezek közé tartozik Pécsről Reinfcld Sán
dor, aki a nagy divatáru cégnél, Renard és Co. mint 
könyvelő állt alkalmazásban. Hívtam haza, de nem 
jött. Nemrégiben azonban olt hagyta Newyorkot 
Londonban élt, honnét ismét visszatart New- 
Yorkba, de Pécsre való visszatéréséről tudni 
sem akar. Uj kivándorolt Bors Kornél, volt 
pécsi honvédhadnagy, akinek nem tetszett már 
a katonai élet. Úgy vélte, talentumával csakhamar 
érvényesülni fog. Sok mindent próbált rövid idő alatt, 
de nem jutott révbe. Aztán lejebb ment Floridába - 
farmernek ! Most hihetőleg a helyes nyomon halad, 
hogy megtalálja boldogulását. Nővére Jolán, felesége a. 
chicagói oszlr. magyar konzulátus egyik a diplomáciai 
pálván szépjövőjü tisztviselőjének. Még többen is élnek 
tőlünk odakint, hogy az idegen világban uj fogalmakat 
nyerjenek az életről, megismerjék annak küzdelmes 
részét, de tán eleget tettem az eddig fölsoroltak 
ismertetésével. Sokan élnek közülünk még elszórva 
az egyesült államok különböző részeiben, akiknek 
nem igen tudtam nyomára akadni. — A pittsburgi 
szénbánva és acélgyárak vidékén dolgozók, akik 
tőlünk vándoroltak ki, hozzánk is többnyire csak
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bevándoroltak, ezek tehát nem számíthatók a mi 
saját kivándorlottaink közé, akik amúgy is elegen 
vannak és bizonyos kapcsolatban is állanak egymás
sal. De azoknak túlnyomó nagy része, akiket itt föl
említhettem, mindenkorra elveszett a régi hazára és 
mint amerikai állampolgárok, már csak mint szülő
hazájukról emlékeznek meg elhagyott otthonukról. 
És most elérkeztem megfigyeléseim utolsó állomásá
hoz és következő utolsó közleményemben az egyedül 
igaz karriert fogom ismertetni, melyet pécsi kiván
dorolt aránylag rövid idő alatt befuthatott és ez 
Karín Ignác karrierje,, aki ma egyik nagytekintélyű 
gyárosa az Egyesült Államoknak.

Madama Irene. Corsets.

Newyorknak két legjellegzetesebb útvonala a 
Broadvay és a Fifth Avenue. Az előbbiben összpon
tosul minden, ami a napi robotmunkát jelenti, ahol 
a forgalom egész napon át olyan arányokat ölt, mint 
amilyet sehol a világon máshol látni nem lehet, ahol 
középpontjában élnek az emberek az északamerikai 
kicsinyben és nagyban való kereskedésnek, ahol 
legnagyobb tülekedés folyik az élet vásárján és ahol 
az emberforgalom mellett a villamos, teher és fogat
automobil, cab és minden közlekedési alkalmatosság 
egymásnak van útjában és mégis imponáló rendben 
folynak le a forgalom szédítő arányai a déli és északi 
városrészt egybekapcsoló, végnélkülinek látszó, nem 
is széles utcán. Ennek éppen ellentéte az arisztokrata 
utca : a Fifth Avenue, ahol minden csupa előkelőség, 
finomság, ahol halkabban beszélnek még az emberek 
is, ahol villamos nem járhat és csak autobus zöldre fes
tett közkocsik száguldnak végig azon köznapi emberek 
részére, akik a hosszú útvonalon végig kényszerülnek 
sietni és saját automobillal nem rendelkeznek. Az 
Andrássy-utra emlékeztet ezen széles utca, csakhogy 
méreteiben jóval hosszabb, szélesebb is, no meg a 
házak értéke valamivel magasabb, ami természetes, 
ha tudjuk azt, hogy ezen útvonalon az Astorok, 
Vanderbiltek Morganok és hozzátartozóik a háztulaj
donosok és a hotelek legelőkelőbbjei is itt találhatók. 
Ámde kikezdte ezt az előkelő utcát is az idők járása 
és mig annak a városi központi parkhoz közel eső,
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lehál az útnak csak egyik oldalán kiépített villa
szerű része megmaradt eredeti állapotában, csak a 
palotákat rombolják le sorjában, hogy szebb, kényel
mesebb, magánhasználatra berendezett uj palotákat 
építsenek a megfizethetetlen telkekre, a város szive 
felé eső részen egymásután üzletek nyílnak a paloták 
földszintjén, fokozatosan föl a magasságok felé törve 
és itt az 518. számú ház fölött szerény fölirat ékes
kedik : Madame Iréné. Corsets, mely üzleti házat 
most már a szomszédos palotából bérelt három emelet
tel együtt teljességében ez az üzlet foglalja le. Newyork 
legdrágább helyén van ez az üzletház, földszinten a 
mesésen berendezett eladó termekkel, a többi l izenegy 
emeleten pedig a gyártási és irodai helyiségekkel. 
A bejárat előtt kis néger kapus áll, hogy lesegitse 
automobiljaikról a világváros legelőkelőbb hölgyeit, 
akik személyesen jönnek el, hogy itt fűzőiket bevá
sárolják, vagy arra mértéket vegyenek és a fogadó 
termekben az uszályos öltözékben levő kiszolgáló 
misszek fogadják az érkezőket és az már különös 
megtiszteltetés számba megy, ha ebben az üzlet 
tulajdonosnője, Madame Iréné, ékes francia vagy a 
legmodernebb angol nyelven segédkezik.

Madame Irénében azonban a legközelebbi szem
lélő, ha errefelől vetődött Newyork sodrába, előkelő 
megjelenését, páratlanul álló úrnői modorát figyelve, 
a 12 évet meghaladó távolság dacára is fölismerheti 
Kann Ignác, a németbólyi származású volt pécsi 
nagykereskedő feleségét, akiket keserű, otthon szer
zett tapasztalatok sodortak el tőlünk az uj világba 
és akiket nehéz küzdelmek, nélkülözések, de vas
akarat és energia nem engedtek elmerülni és akik 
bizonyítékát szolgáltatták annak, hogy az amerikai 
karrierek nem tartoznak a mesevilágba, mert akad
nak még ma is, akik felküzdik magukat és akiknek 
munkája nyomán áldás fakad. Fiizőgyárosok ma 
Kannék Newyorkban és az Iréné corsetek, Kanné 
gyártmányai oly ismertek ma nemcsak Amerikában, 
de még onnét távoleső világrészekben is, mint akár 
a Drecoll név Párisban, mert előkelő uriasszony 
nem igen viselhet más fűzőt, mint amely Madame 
Iréné műhelyéből került ki. Mert ez egyet jelent 
azzal, hogy ezek a gyártmányok a legdrágábbak és 
fölöslegessé tették az angol és francia corsetek be
hozatalát, amit külön is nagy érdemnek ismernek el
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az amerikai asszonyok. Kellemes reájok, ha Paris
ban Paquin vagy Drecollenál ruhákat vásárolnak, de 
fűzőt nem kell Európából hozniok, annál kevésbbé, 
mert rövid idő kérdése és az Eirene fűzők oly világ
hírre tesznek szert, hogy Párisban és Londonban, de 
Chicagóban és San-Franciscoban, majd Mexikóban 
és Havannában is fiókot kell majd nyitniok, ahol 
ma már mindenütt árusítják ugyan corsettjeiket, de 
ez még csak a kezdet, mely a legszebb reményekkel 
kecsegtet a jövőre nézve. De ne gondolja senki, hogy 
mindez olyan könnyen ment. Ellenkezőleg! Nehezen, 
csakis lankadatlan munkával, önbizalommal, súlyos 
küzdelmekkel, keserves csalódások után és ina is még 
csak fejlődése kezdetén áll a nagy vállalkozás, mely 
egész embereket igényel, hogy megfelelő kialakulá
sában meg ne álljon, ami Amerikában is egyenlő a 
visszafejlődéssel, mert ez más élelmes embereknek adna 
alkalmat, hogy leszorítsa ezen cikkben való vezető 
pozíciójukból azokat, akik magukat oda felküzdötték.

De hadd mondjam el már most Kannék törté
netét, azon időponttól kezdve, amint Newyork vá
rosában partot értek, meri ez mindenképen tanul- 
ásgos egy történet. Két kis gyermekkel, jóformán 
minden pénzeszköz nélkül álltak az idegen, rengeteg 
városban, az angol nyelvet sem ismerve és nem tud
ták, mihez kezdjenek. Két éven át annyit is alig 
tudtak megkeresni kezük munkájával, ami a leg
szerényebb, legszükségesebb megélhetéshez kell. Ko
rán reggel mentek munkába és onnét este 10 — 11 
órakor holtfáradtan tértek haza. Már ekkor corset- 
teket készítettek, néhány darabot és ezeket nagy 
utánjárással, az idegen emberek között magukra 
hagyatva, úgy ahogy értékesítették. Ha ezen küz
delmes években lankad munkakedvük, be nem érik 
a legszerényebb igények kielégítésével, kétségtelen, 
hogy elmerülnek ők is, mint annyian mások kiván
dorlóink közül. Ha állásba mennek, amire elegendő 
alkalom nyílik, tán kevesebb gonddal megéltek volna, 
de ezen kereset mellett nem lettek volna arra képe
sek, hogy merészebb terveket kovácsoljanak, mert 
a munkás keresete megszűnik, mihelyt a munkaadó 
nem használhatja már ki kellőkép a kizsarolt mun
kás erejét. A mostani Madam Iréné, Kann Ignácné, 
aki mint jó házból, Adony-Szabolcsból származó 
urileány gondos, de elkényeztetett nevelésben része-
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sült, férjét követve az uj világba, napközben reggeli 5 órakor már a varrógép fölött görnyedt és esti tízig csak akkor szakította meg nehéz munkáját,amikor hóna alá véve a kész fűzőt, fölkereste Brooklinban az asszonyokat, hogy reájuk tukmálja azt a csekély mennyiségű fűzőt, amelyet kicsiny anyagi erőikkel előállítani képesek voltak. Mi az, Newyork városában igy kínálni olyan különleges portékát, mint a fűzőt, melyet a kínáló maga készített, az csak annak szemében kelthet csodálatot, aki ismeri a helyi viszonyokat. Mennyi megalázás, elutasítás, a kínált áru lekicsinylése, hogy olcsóbban vásárolhasson, akinek erre gusztusa akad ! Bámulatos, mily fizikai erőt ad az önfentartás ösztöne, a gyermekek, akikről gondoskodni kell, és a remény, hogy a jobb időknek mégis csak el kell következniük ! És a napi keservek után, amint késő este megszűnt a kenyeret adó kis gép berregése, rendbe hozni a kis háztartást, hogy a kis gyermekek ne érezzék azt, hogy idekint az idegen világban mily keservesen keresik meg a szülők a mindennapit ! Cseléd tartásáról tehát szó sem lehetett, mindent az asszonynak kellett végezni, a szerető férj pedig, akinek még idegen volt e foglalkozás, de azzal már kezdeti megbarátkozni és a munkánál már segítségére volt feleségének, aggódva kezdette észlelni, az őrlő fizikai munka mint tünteti el a pírt felesége orcájáról, mint közeledik az idő, hogy össze fog roskadni a munka terhe alatt és akkor képtelenek lesznek a megkezdett munka folytatására. Hisz senkijük se volt széles e világon, akihez segítségért fordulhatnának, ha kiapad a keresetforrás. Ez a Ludat öntött beléjük elmberfölölli erőt, hogy csüggedniök nem szabad, nehogy gyermekeik is nélkülözzenek. A küzdelmes életet tehát folytatni kellett minden körülmények között, szembe nézve és leküzdve minden nehézségei. És leküzdötték a jelentkező gyengélkedést, bajokat, súlyos gondokat és az előbb ismeretlen életfönlartási gondok uj erőt adtak a küzdőknek, akik dolgoztak a kétségbeesés minden erejével és az eredmény csakhamar jelentkezni kezdett.Az 1901. év végén Kaim Ignácnak sikerüli egy nagy brooklyni füzőgyárban alkalmazást nyerni. Ha csekély is volt a kezdőfizetés, mégis mentesítve voltak a legégetőbb napi gondoktól, ami azonban még nem jelentette azt, hogy most már felesége a nagy mun-



kának kényelmesebb oldalát foghatja. Mert kis corsett 
műhelyét továbbra is fenntartotta és nem csökkenő 
munkakedvvel dolgozgatott, hogy már megszerzett kis 
vevő-körét továbbra is megtarthassa. De nem lehetett 
Kann Ignác biztos abban sem, nem-e veszíti el állá
sát, mivel nyolc napi felmondással mindenki elbo
csátható. Csakis a napi gondok kevesbedtek tehát, 
de dolgoztak körömszakadtáig mindketten kora reg
geltől késő estig rettegésben, nem-e kezdődnek újból 
élűiről a szenvedések és nagyobb bajok. De ezen idő
ben már fordulni kezdett a szerencse kereke is. Kann 
Ignác 1902. év végéig a brooklyni gyárban dolgozott 
és — tanult. A gyárnak rajzolója volt és már úgy 
beleélte, belegyakorolta magát ezen előtte azelőtt 
ismeretlen tudományba, hogy fizetését többször is 
emelték. Ugyanezen időben már lendületnek indult 
felesége kis corsettüzlete is. Ezalatt persze nem sza
bad azt érteni, hogy már pénzt csináltak — amint 
az amerikai mondja —, de Madame Iréné abban a 
kis vevőkörben, amelyben dolgozott, már ismert és 
becsült volt. A gyárbeli keresettel szerényen már 
ruházkodhattak, megjavulhatott a házikoszt és ismét 
úgy érezhették, hogy társadalmi lények, akiknek 
immár távolabbi jövőre is szabad gondolni. Kann 
Ignácot az egyik gyárfőnök, aki a worcesteri gyárba 
ment át, egy év tartamára szerződtette gyárához, 
ami bizonyítéka annak, mennyire értékelték akkor 
már az ő munkáját. Több ily nagyméretű füzőgyár 
van az egyesült államokban, melyek 1200 munkást 
is foglalkoztatnak és napi 800 tucat fűzőt gyártanak. 
De ezen egyik gyár nem tudott eleget tenni a szük
ségletnek, naponta már 1000 tucat fűzőt gyártanak 
most abban és ezt magyarázza az a körülmény, hogy 
alig akad amerikai hölgy, aki a fűzőt még oly rövid 
ideig is nélkülözni tudná, vagy akár fürödni is fűző 
nélkül menne. Ezen gyárban európai fogalmak sze
rint is már nagy fizetéssel, egy évre 20.000 koronával 
volt szerződtetve, amiért máj- nagy szakértelmet és 
szorgalmat kívánnak odaát. És mivel Kann Ignácné 
időközben saját üzletét is oly magaslatra emelte, 
hogy abból a háztartás költségeit teljesen fedezhették, 
ezen évi fizetés már mint megtakarított összeg tarta
lékba mehetett, ami annál nagyobb örömet okozott 
a munkás embereknek, mert most már jobb exis- 
tencia megalapítására gondolhattak. Kann maga
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nem tarthatta meg tovább állását Worcesterben, 
mivel 5 órai távolságra volt családjától, melyet csakis 
vasárnapon láthatott és azt se minden héten és biz
tos volt abban, hogy kis megtakarított tőkéjével, 
de meg azzal az értékelhetetlen kincsesei, melyet 
feleségében birt, ismét feldolgozhatja magát. 1903 
végén lakást változtattak tehát és 188 Halsey Street- 
ről beljebb költözködtek 165 Clinton Street alá és a 
megtakarított pénz nagyobb részéből gépeket vásá
roltak és megkezdették a gyári üzemet 4 munkásnő
vel, úgy hogy most már füzőüzleteknek is adhattak 
el árut. Tovább folyt a munka most is kora reggeltől 
késő estig, de most már egészen más kedéllyel, mert 
most az előállított áruval nem kellett idegen embe
rek ajtaján kopogtatni, mint azelőtt, mert mindenütt 
ismerték és szerették már az Eirene körzetieket. De 
ha nem dolgoznak oly vasszorgalommal, mint az
előtt, az a csekély alaptőke csakhamar elfogyott 
volna. Nem is változott meg életrendjük és a nap 
minden szakát az üzlet foglalta le. (Ez náluk még 
ma sem változott és Kami Ignác jóleső megelégedés
sel emliti, hogy amióta ezelőtt 13 évvel Pécsről el
ment, nem volt még billiárd dákó a kezében, bár azt 
itt a Royal kávéházban előszeretettel kezelte.) Nem 
ismertek más örömet és szórakozást, mint amelyet 
nekik az üzlet és gyermekeik szép fejlődése okozott 
és a nap és késői est minden órája, perce az üzleté 
volt. Igénybe is vett az minden időt, minden gondo
latot, minden energiát, mivel azt mégis csak fejlesz
teni kellett.

Egy éve voltak már önállóak Brooklyn Halsey 
Streetjén és nem igen kerestek többet, mint hogy 
megtarthatták néhány dollárjukat. Meggyőződtek 
arról, hogy itt ugyan megélhetnek, de ha előre akar
nak jutni, át kell menniök a nagy hídon Newyorkba. 
És mivel némi gyakorlattal most már bátorság is 
párosult, megtették ezen utat és 1905 január havában 
már ott dolgoztak az uj helyiségben, N. Y. 27. W. 
35. utcában és fáradhatatlan munkásságuk és szak
értelmük most már némi jutalmazást is talált, mivel 
szép megrendelések kezdettek szállingózni, úgy ki
csinyben, mint nagyban. Csakhamar meg kellett 
szaporítani a gépek számát és ezen év őszén már 20 
munkásnő dolgozott a gyárban. De dolgoztak úgy, 
hogy mind nagyobb tért foglaltak Newyorkban az
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Eirene corsettek, melyek még versenyen kívül is 
álltak, mivel gyári előállításuk dacára a legdrágáb
bak Amerikában, mivel csakis elsőrangú minőségben 
állíttatnak elő. Csakhamar szűk lett ez a helyiség is 
és három évvel később Madame Iréné megjelent üzle
tével a Fifth Avenue 518. számú palotában, melynek 
mind a nyolc emeletét elfoglalta. Igaz, előzőleg még 
a régi 25. W. 35. utcai üzlethelyiséget is egybekap
csolták a szomszédos helyiségekkel. Itt 1908 elején 
már oly lendületnek indult a gyár, hogy abban 150 
leány dolgozott. Szép eladási helyiségük is volt már 
ezen egybekapcsolL két helyiségben, inig a második 
emeleten volt a nagyban való szállítási helyiség. 
Mivel most az üzlet hírneve már kellőképen meg 
volt alapozva, amerikai módra nagyobbra is vállal
kozhattak, hogy dolgozni tudjanak és mindjárt oly 
helyiségről gondoskodtak, mely legfasshionabelebb 
helyen van, a legelőkelőbb városrész kellő közepén, 
legszebb berendezkedés lehetőségét nyújtja és eleve 
is biztosítja a terjeszkedés lehetőségét. így jutott 
Madame Iréné a Fifth Avenuere, ahol az egyik leg
szebb és ami ennél fontosabb, egyik legforgalmasabb 
üzlet az övék, melyet 19 évre béreltek ki csekély 
46.000 dollár (évi 230.000 korona) bérért és úgy Kami 
Ignác és felesége, mint leányuk Madeleine, akinek 
üzleti zseniálitása bámulatot keltő, vállvetve dolgoz
nak azon, hogy az eddig elért siker hozzájuk hű 
maradjon és azL lehetőleg még fokozzák. Mivel ezen 
üzleti ház mindenképen mintája egy szerényebb 
méretű amerikai üzleti háznak, annak is leírását 
akarom itt adni. Időközben történi annak a szom
szédos palota közbenső három emeletével való ki
bővítése. Az üzletház külsejét és helyiségeinek egy 
részét képben is bemutatom.

Az egész ház acélvázás, nyolcemeletes épület, 
tüzmentes, automatikus tüzoltókészülékkel és jelzés
sel van ellátva, 4000 négyzetláb területet foglal el. 
A ház tetején acélból konstruált, üveggel fedett ét
kezőhelyiség van a személyzet részére berendezve. 
A 8. emelet a szabászati helyiség, a hetedik emeleten 
van a varrógépek egy része ; a gépműhely lehuzódik 
a hatodik emeltre, ahol nyersárukészlet is van, mely 
feldolgozásra vár. Az ötödik emeleten varrják a 
fűzőket, a negyediken van a mángorló és csomagolási 
terem, a harmadikon az irodai tág helyiségek, me-
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lyek a legmodernebb, nálunk még alig ismert irodai 
felszerelésekkel, számológépekkel, telefonközponttal 
az összes helyiségekbe és a városi, valamint vidéki 
távbeszélőkészülékkel van berendezve, külön telefo
nos kisasszonnyal. A második emeleten van a whole
sale (nagyban való eladás) részére berendezett minta
helyiség, a földszint pedig a detail store, az egyen- 
kint való eladói helyiség, mely a nagy kiszolgáló te
remből, majd egymásba nyiló előkelő párisi Ízléssel, 
XIV. Lajos korabeli idő szerint mahagóni fából fara
gott bútorokkal luxuriózusan berendezett elkülöní
tett 12 próbaterem sorozatából áll, ahol a megren
delt vagy raktárból választott fűzőket próbálják. 
A basementben, földszint alatt van a csomagolás és 
szétküldés és a központi fűtés gépei, melyek az egész 
házat temperált meleggel látják el.

Százhatvan 1, 2, 3 és 4 tűvel ellátott varrógépet 
hajt itt a villamos motorikus erő, egyesítve a fűző- 
ipar terén legutóbb föltalált amerikai mesés munkát 
végező gépek egész tömegével és most 480 alkalmazott 
dolgozik a gyárban, túlnyomó részben leányok, akik
nek igen szép heti keresetük van. Az előmunkásnő 
ma is az a derék leány, aki osztályosa volt a küzdel
mes kezdő éveknek és méltónak bizonyult a legtelje
sebb bizalomra. A próbatermek berendezése egyma
gában 18.000 dollárba került, mig a koloniális üzletek 
stílusában berendezett irodai helyiségek berendezése 
külön 8000 dollárt vett igénybe.

Mivel Amerikában mindennek első sorban is az 
árát kérdezik, a gépekkel való berendezkedés költ
ségei is érdekeltek. Kisebb méretű gépekről lévén 
szó, nem kis meglepetéssel hallottam, hogy azok is 
az égőtestek lusztereinek hozzászámitásával 38.000 
dollárba kerültek. A nagyban való árusítási üzlet az 
irodai személyzeten kívül 10 utazót foglalkoztat, akik 
között hölgy is akad, még hozzá milyen elsőrangú 
erő ! Az utazók évi keresete megrendeléseik nagy
sága szerint 5-től 14.000 dollárig emelkedik. Az üz
letnek tehát évi 70.000 koronát kereső alkalmazottja 
is van és úgy emlékszem, épen ez olyan úri dáma, 
kinek föllépése biztosítja az eladás sikerét. A Kann- 
féle corsettek az Egyesült Államok minden városá
ban keresettek és az évi forgalom 1909 — 10 junius 
havától junius haváig elérte az 560.000 dollárt. Az
óta már lényegesen emelkedett.
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Munkabéreken heti 1800-tól 2000.-ig terjedő 
összegeket fizet ki a gyár dollárokban. Eladási juta
lékként 48.000 dollárt fizetett ki a gyár pénztára 
ezen évben. A darabelárusitásnál 14 fiatal hölgy van 
alkalmazva. Bizonyos dolog, hogy kizárólag drága 
és finom árut árusitó darabüzlet, mely ehez fogható 
forgalmat elér, nem létezik. Az ezen üzlet megnyitá
sát követő első évben az egyes fűzők elárusitásából 
elért összforgalom már 118.000 dollárt ért el. A leg
olcsóbb mérték szerint készített fűző ára nem lehet 
kevesebb 110 koronánál, de a 2—300 koronás fűzők 
ezen üzletben nagyobb keresletnek örvendenek, mert 
nincs az az ár, melyet az Eiréne fűzőkért, melyek
nek valamely különleges előnyük van a viseletnél, 
meg ne fizetnének. A legrendesebb fizetett ár dara
bonként 40 dollár, olyan cikkért, melyet a hölgyek 
csakis a legbizalmasabb körben mutathatnak, de 
ezen fűzőket az orvosok is legmelegebben ajánlják, 
mivel az egészségre legkevésbbé ártalmasak, sőL 
azok viselését egyenesen szükségesnek mondják.

A London, Páris, Berlinben lakó amerikai nők 
állandóan tőlük hozatják fűzőiket. Az üzlet utazói a 
nagyban való eladás céljából minden évben többször 
is fölkeresik Mexico, Canada nagyobb áruházait, de 
a bevásárlók most már maguk is eljönnek hozzájuk 
Newyorkba, mivel mindenütt kérik ezen nem is oly 
régi márkát, melyet mindig növekvő mennyiségben 
és legdrágább anyagból kell előállítani. A londoni 
piacon mindinkább terjed ezen corset és most már 
az ausztráliai előkelő női divatüzletek sem nélkülöz
hetik az Iréne-füzőt, melyet még csak nem is hirdet
nek, mégis megállapodott már a hírneve, mig a hir
detés rovására menne ezen árucikk különleges voltá
nak. Lassan kiszorítják Amerikából a francia kon
kurenciát. És ezen még Amerikában is ritka fényes 
eredményt minden segítség nélkül, saját erejükből, 
csakis hozzáértésükkel és soha nem lankadó szorgal
mukkal, fáradságos munkával és azzal érték el rövid 
négy év alatt, hogy csakis a munkát ismerték, alig 
gondoltak szórakozásra. Az elért szép siker meggyó
gyította Kannét, akit a kényszerűségből végzett, 
erejét meghaladó munka beteggé tett, de ma legtel
jesebb egészségben dolgoznak tovább, hogy föntart- 
sák és fejlesszék, amit elértek és maholnap arra is 
gondolhassanak, hogy valamit félre is tehessenek.



Fogadóterein.

Próbaterem.









Aminek bizonyára eljön az ideje, mert üzletük most 
néz csak a föllendülés elé. Szive vágyát kielégitve 
pécsi élete idejéből fenmaradt tartozásait is ren
dezte, ezzel is elüt minden terhes adósságok hátra
hagyásával a tengeren átkelt kivándorlótól. Minden 
munkájukban nagy segítségükre van leányuk, Made
leine, akire bizonyára még emlékeznek iskolatársai, a 
kik közül aligha jutott egynek is oly nagy rész a munká
ból, mint neki. Kora reggeltől késő estig buzgólkodik az 
üzletben, melynek irodafőnöke és minden aprólékos 
részletre ügyelve, lelke az üzletnek. Nem szülői kí
vánságra, de mert úgy kívánja önmaga, munkakedve. 
Mindig rosszul esik neki, ha valamely munkát elvesz 
tőle a szülői gondos szeretet. De nem ismer más szen
vedélyt, mint az üzletet, melyben önmaga dolgozta 
föl magát irodafőnökké és szabad idejét a zenének 
szenteli. Harmonikus, nyugodt életet él most az uj 
világban a tőlünk elszármazott család, mely egyike 
azon keveseknek, akik elmondhatják magukról, hogy 
az uj hazában számukra uj és jobb élet vette kezde
tét. Madame Iréné az elért eredménnyel meg lehet 
elégedve, de ezt a Kann család kizárólag önmagá
nak, legfőképen pedig szorgalmának és annak kö
szönheti, hogy értettek, amig erre szükség volt, a 
lemondás művészetéhez és a legteljesebb szerénység
gel utalnak az elért, kivándorlóink sorában egyedül 
álló sikerre !

Ezzel befejeztem volna rövid amerikai időzésem 
alatt tett megfigyeléseim ismertetését és úgy vélem, 
némi bepillantást nyújtottam az újvilág életébe, de 
tapasztalataim révén csakis azzal fejezhetem be 
soraimat: mégis csak jobb otthon, mert a magyar 
hazának nincsen párja széles e világon !

Két évvel később.

Látogatásom Igalics Szvetozárnál.
Amikor a nyáron a Keleti tenger mellől haza

érkeztem, itt a következő levél várt reám :
Bár, 9-VIL 1912.

Kedves Öregem Lenkei 1
Ezelőtt vagy két évvel az én akkoriban Winnipegben 

élő barátom, Németh Péter azt újságolta, ujságolgatta 
nekem, hogy Te — Lenkei — jössz, mégysz Amerikában,
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oda érsz ő hozzájuk Canadába, honnan Vancouveren keresz
tül jöttök San-Francisco Oaklandba, — én hozzám.

Az ígérgetés formás mythosnak bizonyult, mely soha 
testet nem öltött, mert Te a Far West meglátogatása 
helyett — megelégedtél az East-American szemléletével. 
Ezt rosszul tevéd, mert én egész regular előkészületeket 
tevék honfitársaim illő decorum melletti fogadtatására. 
A chinai laundrys ablakfüggönyöket tisztított, a japán 
sehove boy szőnyegeket porolt, a yankee house keeper 
a tőle telt legőszintébb „chickenpie“-t készítette el a fain 
occasio ünneplésére. Semmisem lett belőle, már hogy az 
ünneplésből I

Vasárnap Pécsett jártam, instálván Halusz Lászlót, 
a jó rokont, egy kis bári kirándulásra, mondván neki, 
hozzon ki téged is, kinek én, az oaklandi polgár helyes 
utasításokat tudnék mesélni, miféle paraphernaliával fel
szerelve állítsál be a nagy kiállítás idejére A. D. 1915 — 
Friscoba.

Laci meginvitálásod megígérvén, tegnap délután már 
megtérítve volt számodra a bári curia diófaárnyékos 
udvarán. Megint nem jöttél I

Már most azt mondó vagyok, ha érdemesnek tartod 
a bári mesék meghallgatását: jó lesz idejében kijönni — 
Laci is jön, mert rövidesen pereputyostól indulunk innen 
s 1916-ig vissza sem térünk.

Persze a nagy kiállítás idején mi ott leszünk — tán te 
is ott leszel, de hát okos dolog lett volna preliminarist is 
csinálni. You bel your life I

Isten veled jó öregem !
Igaz hived Igalics Szvetozár.

Most utólag kell itt kimentenem magamat, 
hogy 1910-ben nem mentem San-Franciscoba, de 
akkor mindössze hét héttel rendelkeztem az egész 
kirándulásra, Newyorktól San-Franciscoba pedig a 
Pacific vasút gyorsvonatán eltart vagy hat napig 
az ut. Ha az ember már ott van, beljebb is kíván
kozik a nyugoti országokba, ami ismét vagy két 
hetet vett volna igénybe, vissza is csak hat napig 
tart az ut, a sanfranciscoi kirándulás tehát négy 
héttel toldotta volna meg amerikai tartózkodásomat, 
és az amerikaiak legjobban tudják, hogy az idő pénz, 
én pedig erre már sem elegendő idővel, sem pénzzel 
nem rendelkeztem. El kellett tehát halasztanom a 
sanfranciscoi sétát, amig oda közelebbről is eljut-
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hatok és bevárandónak véltem a Panama csatorna kiépítését. Azt a jövő évben tán át is adják már a forgalomnak és a hajózótársaságok ugyanolyan árakért viszik majd el az európai partokról az utast San-Franciscoba, mint Newyorkba, csak az ut tart majd tovább három nappal, és akkor már gondolkozhatunk arról, kapcsolatban egy kis kínai ex- kursióval, ne nézzük-e meg Californiát, az igazi Kánaánt, melyről Mózes álmodhatott, amikor Egyp- tomból az Ígéret földjére akarta vinni népét. Amerika akkor még nem nyílt meg a világ részére, igy azt nem találhatta meg Mózes sem, ellenben megtalálta azt a mi földink, Igalics Szvetozár, a bári földbirtokos, amikor ezelőtt négy évvel belészállt a vándorszellem és itt hagyva papot, csapot, feleséget, még hozzá milyen feleséget! három gyermekét, magyar földjének egy részét pénzzé tette, magához vette legnagyobb fiát, Sebőt és útra kelt egyik Fiúméból induló Cunard hajón Newyorkba, és pénzzel jócskán ellátva, ment, mendegélt, a mint a mesékben hallottuk, amig végre megállt közel a Csendes Óceánhoz, San-Francisconál és ott hozzákezdett...De menjünk csak sorjában! A fönt reprudukált levélből megállapítható, hogy vándorunk hazatért családja körébe, de megállapítható az is, hogy már ugróban van visszafelé, uj hazájába, uj birtoka közelébe, ahova most már elviszi egész családját a reájuk ott várakozó Sebőból lett Harryhoz, 17 éves fiához, aki távolléte alatt oaklandi otthonának viseli gondját, és amellett szorgalmasan eljár az iskolába is. A régi párisi, bordeauxi baj társ közellétének nem volt szabad elmúlnia anélkül, hogy föl ne keressem. Igalics Szvetozárt jól ismerik a magyar gazdászok. Magyaróváron végezte a gazdasági akadémiát, azután elment Montpellierbe, hogy megtanulja ott, amit szőlészeti tudásában még hiányosnak ismert. Hazatérve a bári, édesatyjától örökölt és még általa szépen fejlesztett és modernizált kúriára, egyike volt a legszorgalmasabb, legkomolyabb számba veendő gazdasági szakíróknak, aki különösen a borgazdaság terén sok okos útbaigazítást adott a magyar gazdaközönségnek, viszont francia gazdasági, borászati lapok is mindig szívesen látták francia nyelven irt közleményeit a magyar gazdasági életről. Aki sokat ir, annak természetszerűleg sokat is kell olvasnia, és
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az én régi, kedves barátom és kollégám a belü- 
vetés terén, addig olvasott a nyugati s amerikai 
országrészen még parlagon heverő földekről, prerik- 
ről, farmokról, hogy mint várják ott az európaiakat, 
hogy termékennyé tegyék a földet, — amig őt is 
megszállta a vágy, hogy belekóstoljon e nagy, uj 
világ egy kis, még ismeretlen csücskébe, és mitse 
törődve gáncscsal, félremagyarázással, a feléje meredő 
kérdőjelekkel, mit keres egy jómódú, magyar föld- 
és szőlőbirtokos a földet kereső szegény kivándorlók 
között, csak elindult, bámulatos helyes érzékkel 
kiszemelt magának Californiában, Great-Oakland 
város szomszédságában vagy 780 amerikai aker 
területet, mely 20 aker kivételével ma is még őserdőt 
képez, ennek akerjét (1 aker 80□-öllel kevesebb egy 
magyar kát. holdnál) 15 dollárért megvásárolta, mivel 
nem akart ingyenföldet, mely reá értékkel alig birt 
volna.

Ezen birtoktestéből az akkor már tervben 
volt Southern Pacific vasút építkezése következtében 
máris oly nagy területet hasítottak ki, hogy a vasút 
megfizette már egész birtoktestének vételárát, és 
a vasút, mely immár birtoka mellett halad, meg
négyszerezte földjeinek értékét. Mivel éveket vesz 
igénybe, amig a helyszínen lebonyolíthatja az egész 
birtok értékesítését, az őserdő letárolását, a föld
nek mivelési üzembe való helyezését (melynek fél 
évszázadon át se lesz szüksége trágyára), most 
hazajött családjához, hogy első sorban kis rendet 
teremtsen itteni, még el nem adott birtokai körül, 
leszüreteljen hat holdas mintaszőlejében, azt jó ke
zekbe bérbe adja és azután kivigye magával család
ját, hogy az uj világban is — emberi életet élhessen 
és magánál láthassa övéit, és odakint lebonyolítva 
mindent, dollárokkal bőven megrakodva térjen vissza 
szülővármegyéjébe, az általa ültetett szőlőtőkékhez, 
virágaihoz, abba a csendes bári házba, melyben már 
szülői laktak és mely túlságosan csendes volt a tul- 
temperamenlumos, sokat olvasott gazdatudósnak. 
Amire azonban mindazt megvalósítja, ami még forr 
benne, ami még foglalkoztatja, mely tervek égetik, 
perzselik lelkét, — addigra már jó lesz az a csendes 
bári kuriális, régi épület, a haranggal az udvaron, 
melyet megkongat a falu népe, hogy elhessegesse 
a viharfelhőket a tájról. És el is riasztják hűségesen,
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mert 13 éve nem verte jég a bári határt. Harang pótolja itt a viharágyut.Rég nem láttam Szvetit, a szerb nemzetiségű származású — magyart. Amint Halász p. és t. tanácsossal kilépek a mohácsi pályaudvar farácsos kapuján, — szemüveges, borotváltképü, beesett arcú, biz fehérhaju, mosolygós, tipikus amerikai farmer zár ölelő karjaiba. Az évek nagy hatással és befolyással vannak némely ember külsejére is, különösen, ha az más trópusokban töltötte az utóbbi éveket és megelégedéssel szólhat arról :— Amióta Oaklandban lakom, nem volt rajtam télikabát !Az állomási épület előtt kis egyfogatu cséza áll ; fölkapunk a kétüléses kocsikára és a kis lovacska amerikánus nyelven való biztatásra nekivág az országutnak, mely Budapestig visz. Május végén jött haza a nagy útról a gazda, de még a ló se ért már más nyelven, mint angliusul, — pedig az itthon marad és nem követi gazdáját abba a szép hazába, melyet ha Göthe ismer, arról zengett volna dalt, mert California az igazi hon, melyben már februárban citrom és narancs virul. Lovacskánk szépen trappol a jó országúton és Igalics Szve- tozár beszélni kezd. Még olyan hangokat is hallottam, amikor elment és még a hozzá közelállók is mondották „elkótyavetélt11 itt sok mindent, mint akinek egy kerékkel több lenne a kelleténél... Amint beszél, egyszerűen, világosan, menten minden póztól, minden túlzástól, melyet az Amerikát kétszer is megjárt hallgató mindjárt fölismerne, olyan ember benyomását kelti Igalics Szvetozár, mint aki jól tudja, mit cselekszik, miért ment Californiába, mit keres ott és mit akar onnét elhozni. Néhány morzsát csupán a fölösleges amerikai aranyhegyekből — ebbe a szegény országba, mert ha négy részre darabolta volna, amije itthon volt és van, kevés jutott volna abból egy-egy gyermekére. Ritkán hallottam céltudatosabb beszédet; ritkán érintkeztem emberrel, aki oly tisztán látta volna perspektíváját a jövő fejlődésnek még a távoli világrészben is! Azért eszébe nem jutna az itteni állapotokat szidni, kifogásolni, tűrhetetlennek mondani a helyi viszonyokat, melyek kivándorlásra késztetik. Csak hozni akar onnét a fölöslegből, anélkül, hogy ezzel167



valakit megkárosítana, de meg akar gazdagodni munkával és nem semmittevéssel, okos számítással és nem szerencsére bízva életének sajkáját, és itt a helyi hatóságtól nem kívánva mást, mint hogy legyen gondja az automobilokra, hogyazokaz országúton le ne tiporhassanak embert, állatot, hanem kötelező időmérő állapítsa meg, nem-e mentek gyorsabban, mint az megengedve van. És amint kis csézánk szalad az utón Bár felé, egy pillanatra megilletődve állunk meg a Csele patak mellett egy domborművű emlékműnél, melyet a kegyelet emelt azon helyre, ahol a hagyomány szerint a szerencsétlen Lajos király a patakba fűlt. Majd a csatamezőn a kukoricaföldeken járunk, mely alatt — alig néhány ujjnyi vastagságú földréteg alatt — temetetlenül porladnak a mohácsi katasztrófa sok ezer áldozatának csontjai, ami nem nagy megbecsülésére vall a múlt emlékeinek. — Amint leszálltam, bizonyára a pécsi tudományegyetem itt véröket ontott “utolsó hallgatóinak csontjai fölött is jártam, és meggyőződtem arról is, hogy a mohácsi emíékszobor, ha azt valamikor létrehozza a kegyelet, mégis inkább Mohács főterére, mint ide való, ahol tán meg se állapodnának az országúton tovasiető társzekerek és automobilok.A mint tovább megyünk az utón, hamarosan a Duna tükre csillámlik elő a jobboldalon bozótjaival, nádasaival, az árterület, a sziget, majd a szabad Duna, balról pedig meredeken futnak föl a jól ápolt szőlők, barátságos présházaikkal, a mohácsiak kedvelt üdülő tanyáival, és rövid vártatra házigazdám mutatja már az ő saját szőllejét, melynek csúcsáról lemosolyog az indákkal és széleslevelü fölfutókkal körülbástyázott villa, mely a présház fölé épült. A lovacska vidáman fut be a széles kapun. Helyben volnánk. Igalics Szvetozár úgy tesz-vesz portáján, gyermekei oly szeretettel csüngenek apjukon, a ház asszonya is oly megszokott dolognak tekinti a vendéget a háznál, mintha csak rövid álom lett volna az a négy esztendő, melyet távol töltött e kedves portától a ház gazdája, és e pillanatban senki se gondol arra, hogy szüret után más gazdája lesz már a lovacskának, más viseli gondját a kutyáknak, melyek vidám csaholással üdvözlik gazdájukat és játszanak a gyermekekkel, akik már mind angolul168



tanulnak, hogy odaát beszélhessenek majd a szomszéd gyermekeivel is, és iskolába is eljárhassanak; a szőlőnek, házaknak, gyümölcsösnek már másgazdája lesz, aki éveken át ura lesz e szépen miveit hat hold szőlőnek, ciszternának, mely egybegyűjti a vizet, mellyel még öntözni is lehet a szőlőt, ha netalán elmaradna a szükséges eső. De mindeme gondolat távol marad Igalics Szvetozártól, aki belekóstolt a californiai életbe és attól már csak akkor tud elszakadni, ha befejezte a megkezdett müvet, és annyi dollárt érlel meg számára a californiai örökös napsugár, mely kielégíti vágyait, és ha fájó szívvel megy is most oda vissza, elfojtja a rög szeretetét, elfelejteti hazafias érzületét, letörli könyeit, melyek szempilláin megcsillannak, ha arra gondol, hogy néhány hét csupán és évek hosszú sorára elszakad itt mindentől; mert legyőz minden puhaságot, minden el érzékenyülést nagy energiája, melylyel kitűzött célját elérni akarja. És beszél emigyen:— Most megint félreteszem a télikabátomat, mihelyt partot érünk Californiában, mert ott 9 hónapon át nyár és tavasz van, és csak három hónapig tart a hűvösebb idő. Olyan ott a tél, mint nálunk az enyhe október, de a vegetáció soha sem szünetel. No meg a vasút... Az folyton épül, terjeszkedik és látnom kell, mint rakodnak a teherkocsik az én tölgyfáimmal, melyek 3—400 évesek, és hozzá akarok kezdeni a letarolt erdő fölszántásához, beültetéséhez. Nincsen szebb dolog annál, mint látni, miként nőnek famagasságnyira a szőlőtőkék, melyeknek nem kell permetezés, ápolás, megnőnek azok maguktól és ontják bőven a gyümölcsöt. Februárban, amikor nagy a hideg Newyorkban és Chicagóban, a fákról szedjük a narancsot, citromot, cseresznyét, gránátalmát, körtét, az Ízletes szilvákat, melyek mind nagyobbra nőnek, mint nálunk, és most már Európába való kivitel tárgyát is képezik. Ezen célra épült vasúti kocsikban küldik el az ültetvényesek, gyümölcstermelők a piacra Chicagóba, Cleve- landba, Newyorkba télen a friss, izés jó gyümölcsöt. Úgy csomagolják azt, hogy az úton ne fagyjon a friss gyümölcs, mely érés alatt fagynak kitéve Californiában soha sincsen. A virágok ezer válfaja is vastag testen virágzik, bóditó illatot terjesztenek szerteszét; és igy van ez egész Californiában, ahol169



pedig még óriási területek hevernek parlagon. 
Hogy ezeket jobban értékesíthessék és miveit terü
letekké alakíthassák át a tulajdonosok, állam és 
magánosok, amikor arról volt szó : New-Orleansban 
vagy San-Franciscoban tartsák-e meg a nagy világ
kiállítást, mely külömb legyen minden eddigi világ
kiállításnál, — a biztosítéki alapot, 60 millió dollárt, 
amennyibe az építkezések kerülni fognak, néhány 
hét alatt lejegyezte az érdekeltség, és minden be
folyását latba vetette, hogy San-Francisco kerüljön 
ki győztesen a versenyből, ami sikerült is. — Mig 
Messina ma is még jóformán romhalmaz és a föld
rengés okozta pusztításból még a megsemmisült házak 
törmelékeit se távolították el, a Nyugat fővárosa 
megifjodva kélt uj életre romjaiból, a világnak 
tán legszebb városa lett és teljes tudatában a 
Panamacsatorna megnyitása után reá várakozó föl
adatoknak, hozzákezdett haladék nélkül a megúj
hodás nagy munkájához és a világ bámulni fog, 
amikor egybesereglenek a világ minden részéből 1915 
február 4-ére San-Franciscoban a kiállítás megnyitá
sára, amely eltart majd december végéig. Soha ki
állítás ily nagy ideig nem tartott, és mit fog az 
nyújtani, mutatja, hogy a város és vidék közön
sége maga 300 millió koronát fektet bele a kiállítási 
terület szabályozásába, építkezésekbe és ugyanennyi 
költséget okoz majd a kiállítás az egyes államok
nak, melyek pavillonokat építenek a kiállítás terü
letén, mely egy nagy város területét foglalja el, 
mely fölött kormányozható léghajók és villamos 
földalatti, a földön járó és pavillonok fölött tovasiető 
vonatok fogják a forgalmat lebonyolítani. A kiállí
tási munkálatokat már tavaly megkezdették. Japán
ország kiállítása a sanfranciscoi Pánama-Pacific kiállí
táson négy acre területet fog elfoglalni s az ott épí
tendő állandó jellegű kiállítási palota egy millió 
dollárba kerül. Hir szerint Japánország ezt az épületet 
a kiállítás berekesztése után az Egyesült Államoknak 
fogja ajándékozni. A palota teljesen japán stílusban 
épül fel s körülötte remek parkot ültetnek, amely 
párját fogja ritkitni Amerikában.

De nem a kiállítás maga itt a fődolog! Az 
csak kaput akar nyitni a nyugat felé, mely 
ezideig hozzáférhetetlen volt, mivel a kivándorlók 
nagyobb része eddig alig jutott tovább Ohionál, Pitts-
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burgnál, vagy legjobb esetben elmentek Canadáig, 
ahol 3 évi tartózkodás után kapták meg a Home- 
steadot, a honosságot. Tekintettel a Panama-csatorna 
megnyitására, Taft rövidesen megcsinálta azt a tör
vényt, mely Californiában is ugyanolyan jogokat

) biztosit a bevándorlónak, mint Canadában, ahol még
most is ingyen osztogatják annak a földet (bizo
nyos szűk határok között), aki azt fölszerelni is 
tudja. így ott már jóformán telepedtek le magyarok 
is, akik gazdaságokat létesitettek ott és napokig 
mehetünk, mindenfelé találkozunk magyar telepe
sekkel és általuk létesített magyar falvakkal. Cali- 
forniáig azonban mindössze tán ezer magyar lélek 
jutott el és távol maradtak onnét más kivándorlók 
is. így kiaknázatlan maradt ez az ország, melynek 
népessége igen ritka, tán 2—3 millió, mig az ország 
méreteire jóval nagyobb, mint Magyarország. A ben- 
szülött indiánokat, akiket előbb nagy földterülete
ken letelepítettek, hogy megszűnjön nomád életök 
(ezt kellene tenni a világ csúfjára ma is nomád és

f rabló életet élő magyar cigányokkal), és akiket a tüdő
vészre való nagy hajlandóságuk miatt eltiltottak bár
mely szeszesital élvezetétől és a fehérekkel való érint
kezéstől, mégis csak hozzájutottak az alkoholhoz 
és száz letelepített család közül vagy nyolcvan ki
pusztult! Ekkor az állam megváltotta tőlük a föl
det és a megmaradt indiánus családokat máshova 
telepitette, ahol szintén csak el fognak pusztulni és 
rövid időn belül nem marad hírmondójuk. A föl
szabadult földeket pedig elárverezteti az állam, 
melynek legnagyobb gondját képezi az ország be
népesítése. Erre kellett a kiállítás, ezzel kapcsolat
ban az uj vasutak, melyeket lázas sietséggel építe
nek a kilométerek ezreinek hosszában, és az teljesen 
elhagyatott, de nagy hozamképességgel megáldott 
földeket és erdőket fog átszelni. Jól sejtettem, 
merre fog a Pacific vasút építkezni és ennek köszö
nöm, hogy bevált spekulációm... Mire lebonyolí
tom californiai fekvőségeimet, bizonyos, hogy az 
eredmény ki fog elégíteni; de mihelyt visszatérek
oda, előzőleg még kissé megtoldom ott szerzett fekvő
ségeimet. ,

— Most Sebő fiam, akinek nevét sehogy se tud
ták ott bevenni, akit igy Harryra kereszteltem, 
vigyáz mindenre. Még csak 17 éves, szorgalmasan
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jár iskolába, megtanult már mesterséget is, mivel ott minden fiúnak, akinek iskoláztatása, beleértve az utolsó rajzszög megszerzését is, teljesen ingyenes, a rendes tanulás mellett valamely mesterséget is el kell sajátítania. Ezideig sok bajunk volt az élelmezéssel, és ha jóizü honi falatra gusztáltam, magamnak kellett főzni, amit szintén megtanultam. Jó ideig 
kínai szakácsnőnk volt, aki automobilon jött reggel, két órát töltött nálam a szentem, de le nem vetette volna egy pillanatra se fátyolát, hogy konyhafüst ne érje pofikáját, se keztyüjét, nehogy konyhaillatos legyen a keze; megfőzte ehetetlen főztjét és már jött érte újból az autó, hogy másfelé vigye főzésre. Hogy valaki külön szakácsnőt, szolgaszemélyzetet tartson, már kivételes eset, hanem beérjük bejárókkal, akik egyik házból a másikba autóznak szolgálatuk teljesítésére, és képzelhető, mennyit keresnek, amikor Californiában a legkisebb pénzegység a cent, azaz öt fillér. Próbálkoztunk azután japán szakácsnővel, az se vált be, végre is ráfanyalodtunk egy nyilvános étkező helyiségre, mely úgy, ahogy kielégített. Most, hogy velem lesz családom’, sőt követni fog Bárról hűséges cselédünk is, másmilyen lesz életünk Californiában, és várva várjuk a honi vendégeket, magyar szívvel, magyar ebéddel. Ha valaki most odakint magyar konyhát nyitna a kiállítás tartama alatt, nehéz dollárokat rakhatna félre, mert magában San-Franciscoban is sok száz magyar van, közöttük egy szűcs iparos, aki az alföldekről került oda évekkel ezelőtt és ma már csendes milliomos. A pénzcsinálásnak szédítő perspektívája nyílik meg odakint, és abba belekóstolván, meg fogja mindenki érteni, miért kívánok még meríteni a teliből, amikor az adózás rendszere olyanott, hogy minden kereső ember egyformán 10 dollár évi adót fizet, és ezen adókulcs képezi gerincét az államháztartás jövedelmének. Az a nehány év, amit még odakint töltök, hamarosan el fog múlni családom körében, melynek jelenléte fokozni fogja munkabírásomat, — mert nem mulatni, hanem dolgozni megyek vissza Californiába.A házigazda végig vezetett most bári szőlején, szeretettel legeltetve szemeit a szőlőfürtök terhe alatt roskadozó táblák között. A csúcson van kis irodahelyisége, a „szent helv“-lyel, ahol most is iro-
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gat gazdasági szaklapokba. A Kert-ben egyes virág
fajokat ismertet és büszkén mutatja a postautal
ványokat 8 —10 koronás honoráriumokról, melyeket 
a kiadók utalványoznak, pl. a Dália ismertetéséért. 
Fél hat órakor a háziasszony, születésére Karnász 
Olga, az országos hirü csirketenysztő, akinek már 
sok elismerést, kitüntetést hozott ezen téren való 
jártassága, szakirodalmi tevékenysége, már utánunk 
küld. Párolog a jó marhahusleves az asztalon, 
melyet követnek a húsételek, tészta, gyümölcs, 
a jó fehér és sillerborok csábítanak, de itt az indulás 
ideje, ha még este vissza akarunk térni. Hamarosan 
kocsi elé kerül ismét a lovacska. A 12 éves George, 
aki ezideig a szabadkai konviktusnak volt növen
déke, de most már Oaklandban folytatja majd 
tanulmányait, édesapja mellé a bakra ül, és szívélye
sen elbúcsúzunk a családtól: — a viszontlátásig 1915- 
ben San-Franciscoban... Az eső ismét permetezni 
kezd, George kezébe veszi a gyeplőt, pattogtatja 
ostorát a kis farmerfiu, ő hajt a sötétben Mohácsig. 
Lassan átszüremlik a mohácsi villamos világítás 
az éj sötétjén, ott vagyunk a mohácsi állomáson; 
megszorítom a házigazda kezét, akit nagyra tudok 
becsülni, mint az olyan embert, aki tudja, mit akar 
és céltudatosan, saját eszét követve halad kitűzött 
célja felé. Halványan pislog a mécses a mohács
pécsi vasút kocsijában, megyünk hazafelé. Kép
zeletben a Pacific-expresszen robogok Friscotól az 
exotikus Kina felé, mintha copfos alakok hemzseg
nének a pályaudvarokon, és hirtelen megáll a vonat: 
Pécs-budai külváros. Ott szállók ki, a legsötétebb 
állomáson. Csatakos az ut, nem látok magam előtt 
egy lépésnyire, csak sejtem az állvány fák légióját az 
Irányi Dániel-téren. Alig találom meg a kiutat... 
Vájjon csakugyan ott leszek-e 1915 február 4-én a 
legnagyobb méretű világkiállítás megnyitó ünne
pélyén, San-Franciscoban és ott lesz-e mellettem 
Igalics Szvetozár, a californiai földbirtok szeren
csés tulajdonosa ? Ki lát a távoli jövőbe ?
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