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$íew Qrleansban tanyáztunk és 
már kezdtük unni a jólétet. 

New Örleansban volt ákkori-
ban s van talán ma is a legjobb 
dolga'a hobónak. 

A bayokra horgonyozott ha
lászcsónakok nagyszerű szállást 
adnak és a vizfront változatos 
és vegyes társaságában soha nem 
unja meg magát az ember. _ 
' A halászok jóbarátaik a hé-
bóknak és a kikötőben horgonyzó 
nagy hajók munkásai sem vonnak 
válaszfalat maguk és a bum-ok 
közt. 

Nem is nagyon vonhatnának. 
A Karábi és a Csendes ten

gereken járó hajók matrózai csak 
kis százalékban vannak fehérek 
közül toborozva, sokkal többen 
vannak a barna arcú mayánok, 
a Kelet Indiában felszedett né
gerek és az Ázsiában sorozott 
sárgák, akik Örleansban meg
férnek egymással és a hobókkal 
barátságban. 

Az élelem az országút lovag
jainak gondot sohasem ad, mert 
ha nincsen mit, akkor egyszerűen 
nem esznek, de Örleansban hal 
mindig akadt elegendő és olyan 
"fish-stew" volt nap-nap után 
vacsorára, "hogy különb halász
levet Szegeden sem tudnak csi
nálni. 

Készpéniz nem kellett csak a 
lóversenyre, a dicé-ra, meg ter
mészetesen az italra, de huszon
öt évvel ezelőtt az ital még olyan 
olcsó volt, hogy az arra szüksé
ges pár centet igazán nagyon 
könnyen szedtük össze. 

Én nappal vagy a Cabildo 
könyvtárában és muzeumában ta
nyáztam, vagy a Vieux Carre 
colonial épületein levő művészi 
vasmunkákban gyönyörködtem. 
(Nincs a világon talán még egy 
hely, ahol a kovácsolt vas mű
vészi kidolgozásához ugy értet
tek volna és ahol annyi maradt 
volna emlékbe.) 

Ha sok volt a pénzünk, vagy 
ha nem volt semmi pénzünk, 
akkor meglátogattuk a Vieux 
Carre hátamegetti szűk uccákat, 
amelyekben zsalugáteres ablakok 
mögül francia lányok integettek 
a járókelő férfiaknak. 

A leányok a pénzünket ter-
J mészetesen elfogadták, de ha vég 
% képen nem volt pénzünk, min-

«v dig szívesen adtak akármelyi-
|í künknek egy ital sört vagy pá-
•;i linkát. 

Voltak csárdák és tánctermek, 
; amelyek- á szegény embereket 

mulattatták, de nyilvános helye* 
ken már bajosabb volt szóra
kozást találnunk, mert azokba 
nem volt szabad sem a jamaicai 
négernek, sem a barna képű 
mayaimak belépni. A vízparton 
keveredtünk < a színesekkel, ott 
azt szabad volt megtennünk. 

Néha nagy mulatságokat csap
tunk a viz hátán ringó dzsungel
ben, a hajósok egy részénél és 
egy pár hobónál hangszer min
dig volt és szép holdvilágos éj 
szakákon tambura mellett — 
meg persze kellő mennyiségű 
ital mellett «— danoltunk. 

Néha a Csendes tenger vala-
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melyik távoli szigetéről odave
rődött "Kanaka"' matrózok éne
kelték és táncoltak és akkor lát
tam, hogy akiket a fehérek "vad" 
aknak szoktak nevezni, azokat 
komiszul rágalmazzák. 

Mert a kanak-ák vad-ak len
nének, de a nótájuk olyan szép, 
olyan lágy és néha olyan szo
morú, hogy olyan hangon csak 
finom lelkű, szerelmes szivü, ha
zájuktól elszakadt emberek tud
nak énekelni. 

Lehetséges, hogy vannak ka-
nak-ák, akik emberfejekre va
dásznak, de én nem tartom azt 
sem kizártnak, hogy ettől még 
bírhatnak egész finom lélekkel. 
Megesik az a keresztény fehér 
gentlemenek sőt ladyk közt is, 
hogy emberfejekre vadásznak. 
Csak nem teszik azt olyan egye
nesen és őszintét*. 

Hát mondom, egyszer kezdtük 
unni magunkat, mert akármilyen 

Leányok voltak elegen, kínaiak, 
négerek és fehérek s ki-ki válo
gathatott olyan szinü szeretőt 
magának, amilyent épen megkí
vánt. Természetesen a legna
gyobb kelete volt a fehérnek, bár 
a fehér fiuk közül többen kinai 
leányt akartak. 

Hozzáláttunk Isten igazában 
mulatni. 

Az ital ott sem volt drága, az 
ópiumot meg akartuk hagyni utói 
jára, de azt is adtak még akkor 
négy-bits-ért s fizetett mindig, 
akinek volt pénze közöttünk. 

Borzasztó sokat ittunk s a 
kisasszonyok komoly munkatár
saknak és tehetséges ivócimbo
ráknak mutatkoztak mindnyájan. 

A hobók pár centje hamar 
elment s a matrózok kezdték a 
meztelen derekukra csatolt öve
ket levetni, hogy a cehheket fi
zessék. De nem bánták. 

Mikor a kinaiak látták, hogy 
szépen sütött is a bayokre a hold- nem birunk az itallal betelni, 
világ, akármilyen szépen és lá
gyan énekeltek is barátaink és 
akármilyen kedvesen össze is 
vegyült a magnolia drága illata 
a halpaprikás szagával, a vízparti 
társaságból hiányoztak a lányok. 

Mi pedig majdnem mind fiata
lok voltunk és a kedves déli éj
szakák, a lágy zene, no meg az 
elfogyasztott ital menniségek 
nem hagytak nyugton bennünket. 

Csak néger csárdákba mehet
tünk volna, ha együtt kívántunk 
maradni és a délen akkoriban 
még azt sem vették valami jó 
szemmel, ha a fehérek néger 
helyen mulattak, bár azt nem 
tiltotta a törvény. 

Tanakodtunk, hog/ merre men
jünk és mert volt nálunk —kü
lönösen a hajósoknál — elég 
pénz, mindenáron zajosabb mu
latságot akartunk keresni. De a 
barna bőrű, gyapjuszőrü bará
tainkat nem akartuk elhagyni. 

Végre az egyik fiu kisütötte, 
hogy van egy pár kinai "bűn-
barlang" a városban, amelyeknek 
az ajtói nyitva állnak minden 
ember számára. 

Voltunk egy páran, akik egy 
kissé huzódoztunk a dologtól. 

Akkoriban ölték meg és dara
bolták fel a milliomos Selig le
ányt, a new yorki Bowery egy 
kinai barlangjában és az újságok 
hajmeresztő, hátborzongató dol
gokat irtak az ópium tanyákon 
meghúzódó bűnökről. . *? >• 

Végre mégis elmentünk. 
Hát nem voltak azok a bün-

jiarlanjmlc valami ^airátsájgos haj
lékok. * 

Pincehelyiségben volt vala
mennyi, mert voltunk vagy há
romban és egyik óduból a másik
ba vezettek bennünket. 

A kinaiak külön szobákba, 
külö^ odúkba akartak rakni ben-
nüaket4 mert ők nem tudták el
képzelni, hogy mi együtt akar
tunk mulatni. Hozzájuk már csak 
akkor mennek az emberek leg
inkább, ha kész^q vannak az 
ópium-pipára; > ^ 

Végre találtunk egy olyan he
lyiséget, ahol megfértünk mind
nyájan és nekiláttunk az ivásnak. 

hogy nagy lármát csinálunk a 
helyiségben és hogy van a tár
saságnál elég pénz, elkezdtek 
egy páran közénk sompolyogni s 
hozzá fogtak velünk dice-olni. 

És ámulva láttam, hogy nincs 
a vízpartnak egyetlen nemzetisé-
ge, egyetlen népfaja, aki a seven-
eleven tudományát nem ismerné, 
aki nem tudna kockázni. 

A müveit fehér hobók, a fran
ciául beszélő orleansi négerek, 
a Jamaicák angol négerje éppen 
ugy otthon volt ebben a tudo
mányban, mint a sárga, vagy 
mint a Csendes tenger "vad" 
kanakaja. 

Mi már akkor nagyon sokat 
ittunk s bizony szépen el vol
tunk ázva mindnyájan és a ki
naiak épen ezért fogtak a já
tékhoz. 

Nem igen telt bele- tizenöt 
perc s ki voltunk fosztva mind
nyájan. Még Two-Bits Mike-ot 
is cserben hagyta a szerencséje, 
ami pedig vele nem esett meg 
minden na£, mert ő "értette" a 
dice-ot és a játékot. Kissé túl
ságosan értette. Ugy látszott 
azonban, hogy kinai barátaink 
még nálánál is jobban "értették". 

A társaság hőlgytagjai is részt 
vettek a játékban, mert látták 
már, hogy ott a pénzt tőlünk 
elszedik s azt nem ők fogják a. 
végén ellopni. Mentették hát á 
veszett fejsze nyelét, amig ment
hették. 

Mikor aztán le voltunk törve, 
ki voltunk fosztva, akkor a kinai 
tulajdonosnak egyszerre csak 
eszébe jutott, hogy New Orleans-
ban törvény van, hogy már el
múlt a záróra és hogy el kell 
hagynunk a helységet. 

Mi természetesen nem voltunk 
egy véleményen vele és -nem 
akartunk ohnan kimenni. 

Különösen a pénzünk nélkül 
nem akaftunk kimenni. Mert 
ahogy Two-Bits Mike részegen 
is tudta, hogy itt csalás volt, 
(mert aki nálánál is jobban tu
dott kockázni, az azt csak szin
tén csalással tehette) épen ugy 
kezdtük azt észrevenni .mind-

AMERIKAI MAŐYAR HÍRLAP 

És bár a fehéreknél volt a 
legkevesebb pénfc, mi 'lármáz
tunk a legjobban. Becsületből. 
Hiszen nincs olyáít szoros "free
masonry" a világon, mintha em
berek egymással ülnek le lum-
polni. \ 

És mert a kifiai tulajdonos,' 
meg a barátai és szolgái kezdtek 
taszigálni bennünket és mert a 
vizfrontok "söpredékének" neve
zett polgáraival nem érdemes ki
kezdeni, hirtelen nagy verekedés 
lett a dologból. 

A kinaiak különböző . ütő-esz-
közökkel rontottak ránk, de a 
hajóslegények zsebeiből és ru
háiból is kerültek elő nagyon 
alkalmas szerszámok. A black 
jack volt a legártatlanabb közöt
tük, a kanakák vékony és hosszú 
késétől féltem a legjobban. A 
leányok visítozva távoztak, a töb
biek egymásnak estek és ki-ki 
ott ütötte és ott szúrta, ahol 
érhette. Ellenséget, de néha ba
rátot. 

Azt tudtuíc, hogy lövöldözés
től nem kellett félnünk, mert 
azt meghallották volna esetleg a 
rendőrök és attól tartózkodnak 
ezekben a csár.dákban. 

Táján tizenöt-husz percig tart
hatott a harc, amelyben sebeket 
adtunk és kaptunk mindnyájan, 
de a küzdelem a tulajdonos és 
a szolgáinak a súlyos vereségé
gével végződött. 

És mi a verekedés közben ki 
józanodtunk annyira, hogy nem 
üres kezekkel, hanem a tulajdo
nosnál és a cimboráinál található 
összes pénzekkel "távoztunk. Va
lószínűleg több pénzt vittünk el 
onnan, mint amennyivel a mu
latságot megkezdtük. 

Mikor zajosan, véresen, tépet
ten kikerültünk a virradatot üd
vözlő utcára* a kirabolt kinai 
utánunk jött és éles hangon vi
sított, hogy ő ki van rabolva. 

Valami nagyon gyorsan nem 
futhattunk volna, ha akartunk 
volna sem, mert ital is volt ben
nünk elegendő, ki is voltunk 
állva és futott a vér is belőlünk. 

A nagy visitásra aztán jöttek 
oda rendőrök, akik "rendet csi
náltak" közöttünk, szétütöttek 
pártatlanul a társaságon és in
gyen rájdot kaptunk mindnyájan. 

A kocsiban persze elkezdtük 
magunkat ugy-ahogy rendezni. 

A dice-kasszából, meg a kinai 
zsebéből kiemelt pénzek oda ke
rültek, ahonnan eredetileg ki
jöttek, -a jamaicai meg a kanaka 
hajósok övébe.. Mi hobók csak 
pár centeket tartottunk magunk
nál, mert tudtuk, hogy ki fognak 
bennünket kutatni. 

A rendőrségen egy pár cellába 
löktek bennünket s vártunk vagy 
négy órát, amig egy rendőrtiszt 
elé kerültünk. 

Természetes, hogy kikutattak 
bennünket, de az nekünk nem 
ártott. A hajósok megmondták, 
hogy melyik hajón dolgoznak s 
hogy a pénzeket ott kapták, ezen 
hát a rendőrtiszt nem is állt ve
lük vitába. 

A kínaiakat is, bennünRet is 
alaposan lehordtak és kijelentet
ték, hogy nem érdemes minket a 
börtönben étetni, takarodjunk 
vissza a vízpartra. 

És — akkor már józanon — 
ugy éreztük, hogy a hátunk mö
gött mosolyognak a rendőrök. 

Tényleg mosolyogtak. 
Még aznap megtudtuk, hogy 

a 'rendőrségen kárörömmel üd
vözölték a kinai lebuj tulajdo
nosát és mosolyogva mondták 
neki, hogy nagyobb tolvajokra 
talált, mint amilyennek őt magát 
ismerte a rendőrség. ' 

Este újra együtt voltunk a 
vízparton és újra tamburáztunk, 
meg danoltunk. 

De a kinaiak felé menni nem 
mertünk és csak tizennyolc év 
múlva vettem magamnak annyi 
bátorságot, hogy New Orleans-
ban megint elmenjek közéjük s 
hogy egy kinai borbélynál "ful-
csiklandozást" vegyek magam
nak. * 'I' 

(A fülcsíklandozáshoz a ki
nai borbélyoknak külön szerszá
maik, apró finom kis rugócskáik 
vannak, amelyek segítségével 
majdnem ájulás-szerü érzéki él
vezetet tudnak felidézni az em
b e r b e n , )  *  V , , ,  *  -
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tudomány, a művészet és az ipar modern csodáit mutatják be a chicagói világkiállításon 

MEGTALÁLTA AMIT KERESETT 
3Egy Itissé É^tálisaíí 

de mégis megkockáztatom az 
állítást, hogy a meggyilkolt flin-
ti asszony, akit tizenhét éves 
csemetéje küldött idő előtt a 
másvilágra, megtalálta amit ke
resett. 

Mert őnagysága ugy nevelte a 
gyerekét, hogy abból tisztességes 
ember nem is válhatott volna. 

Nem fontos, hogy mi lesz a 
gyerekkel, ha a rendőrök meg
találják. 

Ahány member van, annyiféle 
vélemény alakulhat ki ebben a 
tekintetben. 

Ha halálra ítélnék, m társada-
lom nem vesztene, ha életben 
hagyják, a #u nem sokat fog 
nyerni az élettel. 

Ha az áldozat fia bűnös csak
ugyan a gyilkosságban, — ami
hez most már nem fér kétség — 
'legalább olyan bűnös volt maga 
a fiu anyja* aki a fiát ilyennek 
nevelte. 

És vannarte szülik jócskán, 
akik tanulhatnának az esetből s 
akiknek érdemes lenne és kelle
ne is tanulni. 

Kétségtelen, hogy a gyerekek 
nemcsak a szülői befolyás alatt 
tanulnak rosszat, mert azt min
denütt megtalálják és megtanul
ják. 

Könnyelműséget csábítja őket 
az ucca, a társaság, a mozi, az 
újság és ezek ellen a csábitások 
ellen nem védelmezi semmi a 
gyermekeket, csak * szülők és 
az iskolák. 

Akit a szülei sem védelmez
nek, azokkal az iskolák egyma
gukban nem bírnak. 

És mindnyájan tudjuk, nagyon 
tudjuk és szomorúan'^ tutijuk, 
hogy sok szülő elmulasztja a 
kötelességét, mikor gyermeke 
mellett harcba kellene szállni a 
csábitások ellen. ; 

Különösen áll* ess ^pénzet'-^SÉfi-
lőkre és még különösebben azok
ra a pénzes szülőkre, akik hirte
len gazdagodtak és a jóléttel 
nem bírnak. 

Az emberek "majomszeretet"-
nek szokták nevezni azt a szülői 
vakságot, amely a gyermek min
den esztelen kívánságát teljesiti 
s nem gondolják meg, hogy ab
ban semmiféle szeretet nincs. 
Sem majomszeretet, sem más
féle szeretet. - % , 
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Mikor a pénzeket másnap este 
összeolvastuk, megállapítottuk, 
hogy a mulatság nem kelült 
pénzünkbe s mikor kinek-kinek 
a sebeit bekötözték, akkor meg
nyugodva tudtuk meg, hogy túl
ságos nagy hiba senkibe nem 
történt. A feldagadt fejek, arcok 
is kezdtek estére lohadni. 

Soha oly nagyszabású mulat
ságban' és olyan nagyszerű ve
rekedésben nem vqlt részem, 
sem azelőtt, sem azóta és soha 
olyan olcsón egy mulatságot nem 
sikerült megúsznom. 

Ki csodálhatja, hogy minden 
hobó elmegy, újra elmegy és 
mindig visszavágyik New Or-
leansba, ahol a -Jackson téren a 
bóditó magnólia fa épen mosta
nában virágzik. - • 

Ha a fiatal vagy serdülő gyer
mek minden kívánságát teljesi
tik,- a szülők azt — öntudattal 
vagy anélkül — a saját kényel
mükre szokták megtenni.5 

a saját hivalkodásukra. 
Lusták a gyerekkel törődni, 

lusták a gyereket nevelni, taníta
ni, lusták a gyerek esztelen kö
veteléseivel szembe szállni, azok 
esztelenségét megmagyarázni és 
megértetni. Kényelmesebb a gye
rek kívánságait teljesíteni, külö
nösen, ha azt anyagi körülmé
nyek nem gátolják. 

Nem"majomszeretetből", ha
nem lustaságból teljesitik hát a 
gyerekek minden kívánságát, lus
taságból bizzák őket és a nevelé
süket cselédekre, vagy az uccára, 
mert kényelmesebb a gyereket 
este az uccára engedni, mint 
megmagyarázni neki, hogy miért 
nem mehet az uccára és ügyelni 
rá, hogy a parancsot megtartsa. 

Gyakran hivalkodásból teljesi
tik a hirtelen meggazdagodott 
emberek a gyerekek ostoba kí
vánságait, mert azt akarják, hogy 
a szomszédasszony megpukkad
jon, mikor a tizenkét esztendős 
takonypolc valami drága kocsit 
hajt. 

A meggyilkolt flinti asszony 
gazdag volt és ugy látszik, hogy 
szintén kibujt az anyai köteles
ségek alól, miközben a csemetéje 
nevelkedett, mert azt féken tar
tani nem próbálta. 

A jeles fiatal urat egy pár is
kolából kicsapták, tizennégy éves 
korában már elegáns automobilt 
vásárolt, tizenöF éves korában 
szeretőket tartott és bootlegger-
eknél mulatott, tizenhét éves ko
rában meggyilkolta a mamáját. 

Ha van» áldozat ebben a tra
gédiában, akkor az áldozat nem 
az édesanya, akit megölt á gyer
meke, hanem a gyermek, akit 
ilyen utakra engedett a mamája. 

Akinek sem a kellő tanításokat, 
sem a kellő pofonokat nem osz
tották ki, mikor azokra igen nagy 
szükség volt s akit hagytak le-
jebb csúszni a züllés és romlás 
utján, ami máshova aztán nem 
is vezethette a szerencsétlent. 

Ha a gyilkost elfogják, akkor 
drága és előkelő ügyvédek fog
ják bizonyítani, hogy örült volt, 
mikor a rémes gyilkosságot el
követte. És fel fognak vonulni 
a költséges szakértők, hogy 
ugyanezt igazolják. 

Pedig nincs is szükség szakér
tőkre. 

Mert természetes, hogy a gyil
kos nem "normális", miután nem 
is lehetett normális gyerek. . 

Gondoskodott róla a mamája, 
hogy ne olyan gyerek legyen, 
mint a többi. Gondoskodott róla, 
mikor automobilt vásárolt .kö
lyök korában a számára, gondos
kodott róla, mikor az üzletekben 
hitelt nyitott a számára és fmkor 
a bóo^ge^ma a fínon| cse
mete számláit kifizette. 

Ha a társadalom nem mkarja 
felelősségre vonni és meggyilkol
ni azokat, akik cselekedeteiknek 
nincsenek tadfttábftft* u 
és a gyönge 

•é*t r-fröf £eftr1eeffefie Hvég«ttK£ ; 
(Michigan államban amúgy sem 
végeznek ki senkit.) 

A szomorú és a leverő az, hogy 
ez a gyerek talán egész normá
lisnak született, hogy talán egé
szen rendes ember lehetett volna ' 
belőle, ha a mamája szentelt 
volna egy kis időt a nevelésének 
és a tanításának. \ 

Az édesanyja gondatlansága és 
lustasága tette abnormálissá és 
az juttatta arra az útra, amely 
az anyját a sírba, a gyilkos fiat 
a börtön felé vezette. 

Szomorú, de letagadhatatlan 
tény, hogy az amerikai magyarok 
közt is túlságos nagy számban 
vannak "rossz gyerekek", akik 
hasonló okból tértek a züllésre 
vezető útra. 

A szülei részben nem értek 
rá velük foglalkozni, mert eset
leg mindaketten dolgoztak, rész
ben talán nem bírták az esetleges 
jómódot és különbnek tekintették 
a gyereküket a többinél. 

Hirtelen meggazdagodott ma
gyaroknál látjuk a legtöbb rossz 
gyereket és különösen a magyar 
bootleggerek engedik a gyere
keiket nagyon hosszú pórázra, 
mert az üzletük természeténél 
fogva azt másként nem & tSf 
hetnék. 

Meg is látszik a legtöbbnél 
ennek a "majomszeretetnek" ne
vezett, de voltaképen szülői kö
telességmulasztásnak az ered
ménye. 

Ez az újság soha nem kíván
ta, hogy a szülök túlságos szi
gorúsággal neveljék a gyerme
keiket, sőt igen gyakran felszó
lal azok érdekében. 

De a túlzott szigorúság és az 
esztelen szabadiság közt van egy 
középút és azon kellene minden 
ember gyerekének haladni. 

Ha minden szülő belátja, hogje. 
nemcsak etetni és ruházni kell 
a gyermeket, hanem a nevelé
sére is állandóan kell vigyázni, 
ha minden szülő megnyugszik 
abban, hogy a gyermekének nin
csen szüksége több fényűzésre, 
mint az átlagos gyermeknek, 
akkor ilyen tragédia kevés lesz. 

De amíg kényelmi szempont- * 
ból a gyerek minden kívánságát 
teljesitik és amig pöffeszkedési 
szempontból rászoktatják a pa
zarlásra, addig kisebb-nagyobb 
tragédiák és "rossz gyerekek" 
mindig lesznek és egy ilyen flinti 
eseten nem ^s kell túlságosan 
megdöbbeni. 
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