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A virágok világa.
Irta: Gárdonyi Géza.

A tudós kezébe veszi a virágot. Mond két latin szót:
— Ez a neve.
Mond egy számot:
— Ebbe a családba tartozik.
Elsorolja: milyen földben terem?
milyen a gyökere?
milyen a magva?
milyen a szaporodása?
melyik hónapban nyit?
mennyi ideig él?
micsoda kémiai kivonatokat tartalmaz?
Mindez nem tudom, miért olyan elkedvetlenítő, olyan 

nem nekünk való..
Mennyivel szebb és jelentősebb a virágok világa 

annak, aki soha nem hallott Linnéről és Garckeról, és 
akinek sem eleven szó, sem írás nem emlegette azokat 
az ásításba ejtő latin neveket.

Mink csak azt mondjuk:
— Megjött a tavasz, a meleg napfény! Es meg

jöttek a virágok, a tavasz szépségei.
Örvendező szemmel nézünk szét a mezőn és az erdőn. 

Selgyönyörködve állunk megafü közül előkéklöibolyaelőtt:
— Kedves kékszemü illatos virágom, csakhogy

megérkeztél! *
Minden éled már akkor, minden rügyezik, bimbózik, 

fakad, leveledzik. A rét, a mező, a ligetek elvannak 
borítva ezekkel a néma kis rejtelmes teremtésekkel, 
akiknek mindenféle szép szin az arca, zöld levelek a 
ruházata, illat a lélekzete. Köztük a mandulafa rózsaszín 
pompába öltözött királykisasszony, az almafak rózsás 
fehérben pompázó királykisasszonyok. S mintha körülöttük 
a füvet teleszórták volna arannyal: a pitypang kis sarga 
virágai ékeskednek mindenfelé. Nem gondolunk mink 
római számokra; a latin szavak is idegenek nekünk, de 
azért ismerjük a virágainkat névszerint. Ismerjük a csa
ládjukat, a természetüket, a történetüket, ürülünk a 
bimbózásuknak. Sajnáljuk őket a hervadásukban.

Tudjuk melyik virága legszentebb: a liliom,— ezt 
tartják az angyalok meg a szentek a kezükben. A 
cicamafa, — ezzel ment a nép Jézus elé Jeruzsálemben.
A rózsa, — ezzel hintették be őt a koporsójában. Az allé
in/avirág, — ci hirdeti a feltámadást. De ismerjük magát 
az Istenfáját is, mely valamikor nagy fa lehetett, de most 
csak virág. Ismerjük az Isten korbácsát, amit az Isten 
ledobott a földre s az is virággá változott. (Olyan az 
ma is éppen, mint a korbács!) Ismerjük az Istenátkozta 
tövist, amely csak úgy lézeng, ballangol, mint a hajléktalán 
ember. Miért átkozta meg, azt is tudják az öregek. Hát 
a Jézus Krisztus gyökere? Abban akárki is megtalálhatja 
a J. C. betűt, ha belevág a bicskájával. A két betű éppen 
olyan, mint a templomban az oltárvánkoson, vagy a pap 
sátorán. Tudunk olyan füvet is, amelyik úgy vérzik, 
mint az ember, ha megtépik: a vérehullató fü . Elgondol
kozva nézünk az égszínkék virágú ördögcsipte fü - re. Vak, 
aki nem látja, hogyan lecsipkedte a szárait az ördög!

Hát az ember-erejű fü?  Vájjon miért nevezik így?
Hát a Boldogasszony koronája? amelynek kékek az 

ágai s aranygomb a dísz a közepén. Hát a pirosból kékre 
váló kulcsvirág, amely kinyitja a lakatot, mint ahogy a 
vflsw'rtíjg-tól meg lehullanak a rája taposó lópatkók. Hát 
az ördögszemvirág, amely olyan mérgesen kipiroslik a 
fü közül! És tömérdek liát következhetne még, de nálunk 
úgyis ismeri őket mindenki, csak a tudósok nem. A 
tudósok csak azt szeretik, amit egymásnak írnak, beszél
nek. Oh szobaszagú tudomány!

Nagyidéig hittem, hogy a tudósok többet tudnak 
a virágról, mint amennyit mi tudunk. Nem tudnak any- 
nyit. Ők csak számokat tudnak, meg neveket, meg külső 
és belső részeket. Az igaz, hogy ilyesmit aztán tudnak 
sokat.

De azt nem tudják, hogy miért kelt az emberben 
más érzést a tulipán látása, meg mást a gyöngyvirágé, 
mást a vadrózsa látása, mást a szegfű látása.

Mért kelt vidámságot a tulipán látása? Mért csupa 
erő és élet ez a szép nagy virág?

A föld ereje virágzott ki benne! Az életre ébredt
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tavasznak első mosolygása ő! Egy gyönyörű ígéret! Az 
élet ígérete a nyárra! Ügy éleszti a lelket, mint a Rákóczi- 
induló. A színe is a mi színünk.

Mindig megállók, mikor az első tulipánt meglátom. 
A szemem leányt keres, akinek odanyujtsam, és aki 
dalolva menjen útjára vele. Földiillatot érzek; és ha még 
nincs itt a fecske, reá gondolok. Ó, a tulipán kedves 
virágunk nekünk. Ha ez a virág dalolna, magyar nótát 
dalolna, — az is bizonyos.

Milyen más érzést kelt bennem a gyöngyvirág látása. 
Ott áll ő az erdő árnyékán a széles zöld levélpalást 
alatt angyali alázatossággal meghajolva. Néha harmatosán. 
És olyankor olyan, mint a könnyező menyasszony. Néha 
a fehér bodrokban talpig pompázva; és olyankor olyan 
mint a klastrombán nőtt leány. Fehér szépségében áll a 
lombok árnyékos boltozata alatt. Áll és várakozik.

— Kit vár? Kinek született? Tudja-e, hogy van? 
Tudja-e, hogy bűbájos? Tudja-e, hogy az ember elgyö- 
nyörödve nézi?

Nincs felelet. A virág titok. Ember elméje az ő 
élete világába be nem hatolhat.

Hogyan van, hogy a gyöngyvirág illatától percre- 
pillanatra eltűnik az ember leikéből minden, ami földi. 
Valami ismeretlen szellcmvilág körében érzem magamat. 
Földi nő képe nem fordul meg olyankor az elmémben. 
Ünnep van. Valami fehér ünnep. Nem tudom, kinek az 
ünnepe. Az erdő hallgat. Körülöttem titok. Csak a szellője 
fuvalmát érczcm, mintha valami láthatatlan tündérfátyol 
érintene.

Hogy van az, hogy a vadrózsa meg részvétet kelt 
bennem. Mintha árva volna az a virág. Árva, szegény és 
elhagyott leány, aki csak akkor piros, mikor megszólítják, 
máskor mindig halovány.

Ha az ember virággá válna az embersége levet- 
keztével, lehetne-e a gazdag, vastag derekú és gömbölyű 
arcú bárónéból vadrózsa? Nem. Csak a szegény árva 
pásztorleány lehetne az. A pásztorlány, akinek a haja 
szőke, a szeme pedig esténkint harmatos, mert az 
anyja mostoha.

A kerti rózsa, óh az mind gazdag kisasszony. 
Divatos pompa, kábító illat, néma irigység rangban való 
örökös vetélkedés, élctvágy, elfojtott szerelmi suttogások!

Lehet-e, hogy valaki ugyanezt érezze és gondolja, 
mikor kakukfüvet lát? S lehet-e, hogy amit a kakukfü 
illatától körüllengve érez és gondol, ugyanezt érezze és 
gondolja a pipacs vagy az orgona, a hársvirág, a nap
raforgó és a liliom látásakor.

Mindezekre én nem tudok felelni.
De minek is?
A világon úgyis már csak az a kevés gyönyörködteti 

az embert, amit még a tudósok szét nem magyaráztak.
És hát a virág az Isten legszebb teremtése. Szebb 

mint az ember, szebb mint az állat, szebb mint a csillagok.
A csillagok az Isten erejét tárják elénk a magasban. 

Az állatok a Teremtő találékonyságának sokféleségét. A 
virág a gyönyörű képzeletét.

Mikor Isten a csillagokat teremtette, az ereje ala
kult ki a csillagokban. Alikor az embert teremtette, az 
értelme dolgozott. Alikor a virágot teremtette, — játszott 
a Teremtő.

De hátha nem játszott? Hátha azok tökéletesebb 
teremtések, mint mi vagyunk. Talán éreznek, talán 
gondolkoznak és beszélgetnek ök is, a maguk módja 
szerint. Talán arról is beszélnek, hogy mi milyen együgyű 
lótó-futók és milyen gondokkal barázdált arcúak vagyunk. 
Talán arról beszélnek, hogy nincs szebb és jobb állapot 
a világon, mint nézni az eget, szeretni és elmélkedni,

gyümölcsözni és elmúlni és megint újraszületni, élni az 
ég alatt. Élni és élni; napsugárban, holdfényben, illatban, 
harmatban, csöndességben, boldogságban. S meghalni 
szenvedés nélkül, szótlanul, az új tavasznak, új életnek 
reménységében.

Ki tudja hogy van? Az Akadémia se tudja. A 
Természettudományi Társulat se tudja.

Csak állok a réten, az erdőszélen: nézem a sok 
minden virág-szépségét a földnek.

Vasárnap van. A virágok még harmatosak. Kék 
égből sugárzik le a délelőtti napfény. A faluból harangszó 
hangzik. Zong-bong ünnepien mind a három harang.

Aztán áhitatos mély csend terül a mezőre. Bárso
nyos poszméhek szállonganak elő az erdőből. Mély 
dongással ereszkednek a zöldben pompázó rétre. Dongá- 
suk mint a búgó o rgona ...

Kezdődik a virágok miséje.

Orvosi hírek.
A C-vitam inról. Mikor egy vitamint kezdenek ve

gyileg izolálni, mindig felmerül az a kérdés, hogy vájjon 
maga az előállított anyag-e a vitamin, vagy pedig csak 
valami szennyeződés, amitől nem sikerült - megszabadí
tani, kölcsönzi neki a vitamin tulajdonságait Most, mi
kor Szent-Györgyi professzor, a szegedi egyetem tanára 
felfedezte a hexuronsavat s azt azonosnak találta tulaj
donságaiban a C-vitaminnal, ismét megkezdődött ez a 
vita. Nehéz volt megoldani a kérdést, mert a mellékvesék
ből, ahonnan Szent-Györgyi először előállította ezt az 
anyagot, csak nagyon kis mennyiséget lehetett kivonni. 
Kiderült azonban, hogy a szegedi paprika igen nagy 
mennyiségben és könnyen tisztítható állapotban tartal
mazza a hexuronsavat s így sikerült mintegy félkilónyit 
előállítani. A vegyi vizsgálatok, melyeket a legkülönbö
zőbb országok intézeteiben folytattak, igazolni látszanak 
azt a .nézetet, hogy a magyar professzor által felfedezett 
anyag azonos a C-vitaminnal, amelynek hiánya tudva
levőleg skorbutot okoz.

Repülőgép és sárgaláz. A modern technika, mely 
közelebb hozta egymáshoz a szárazföldeket, járványok 
terjedésének új és veszélyes lehetőségeit hordozza magá
ban. Különösen áll ez a trópikus vidékek egyik legfélel
metesebb betegségére, a sárgalázra. Ennek terjedését 
eddig megakadályozta az, hogy olyan vidékekre, amelye
ket több mint hatnapi utazás választ el a járvány hazájá
tól, nem lehetett behurcolni, mert a lappangási idő rövi- 
debb ennél s így még útközben kitört a betegség a 
fertőzött egyénen. Most, amikor ezelőtt hetekig tartó uta
kat egy-két nap alatt tesznek meg a repülők, fennáll 
természetesen a lehetősége annak, hogy valaki egy addig 
a fertőzéstől teljesen mentes ország közepén betegedjék 
meg s ha egyszer egy ilyen egyén vérével teleszívják 
magukat a kórt terjesztő szúnyogok, nagyon nehéz gátat 
vetni a járványnak. De az is könnyen lehetséges, hogy 
megfertőzött szúnyogokat hordoz magában a repülő
gép kabinja, s ezek képezik az új járvány kiindulópont
ját. A Népszövetség égisze alatt létre is jött egy nemzet
közi megállapodás, mely szigorú ellenőrzés alá helyezi 
az érdekelt államok légiforgalmát, de minden szerződés
nél nagyobb jelentőségű volna, ha beválnék az az új 
oltás, mellyel most Sawyer, Kitchen és Lloyd kísérletez
nek, mert ebben az esetben a légi közlekedés megaka
dályozása nélkül immunizálni lehetne a veszélyeztetett 
repülőket és utasokat.



BIZALOM 67

Szinvak orvosok. Noha nagy általánosságban a 
férfiak 3—4°/0-a színvak, a vasutasokon, autóvezetőkön 
és hajósokon kívül nem igen vizsgálják meg egy foglal
kozási ágban sem, hogy kinél áll fenn ez az elváltozás. 
Pedig hogy ez nincsen jelentőség nélkül, azt bizonyít
ják két filadelfiai kutató vizsgálatai, akik hetven első
éves orvostanhallgató közül kilencnél találtak színvak
ságot. Ezek a medikusok a mikroszkóp alatt nem tudták 
megkülönböztetni a különböző színűre festődö baktéri
umokat, számosán közülök nem látták meg a vörhenyes 
beteg bőrén fellépő kiütést, sőt volt egy olyan is, aki a 
beteg sárgaságát csak a szeme fehérjén vette észre, a 
bőrön azonban nem. A színlátás hiányos volta tehát sú
lyos hátrányt jelent az orvos számára, mind az általános 
gyakorlatban, mind a laboratóriumi munkában.

Nyelőcső gumiból. Evans, angol sebész rák miatt 
egy betegének kiirtotta gégéjét és nyelőcsövét. A légzés 
tehát csak a légcső megnyitása után történhetett, a táp
lálkozás céljaira viszont magán a gyomron kellett nyílást 
alkotni. Egy'ilyen gyomorfisztula, amely állandóan nyitva 
áll, nagyon megnehezíti azonban a beteg életét, ezért a 
sebész a toroknak megmaradt felső részébe beiktatott 
széles gumicsövet s ezt összekötötte egy másik hosszú 
csövei, mely a nyak és a mellkas fölött egész a gyomor 
nyílásáig vezetett. Ennek segítségével az operált asszony 
egész rendes módon táplálkozhatott — természetesen 
csak folyékony, vagy híg pépes étel csúszik keresztül a 
csövön — és oly jól érezte magát, hogy nyolc hónappal 
a műtét után férjhez is ment. 23 év múlt el azóta és a 
hölgy még mindig jó egészségnek örvend s ismerősei 
nem is tudják, hogy mindig nyakig zárt ruhája milyen 
sebészi mestermunkát takar.

K átrány a cigarettafüstben. A dohányfüstből ki 
lehet vonni egy sárgásbarna anyagot, amely vegyileg 
kátránynak felel meg. Nagy gyakorlati jelentősége van 
annak a kérdésnek, hogy a füstnek ezen alkotórésze 
ugyanúgy képes-e rákos megbetegedést létrehozni, mint 
a kőszénből készült kátrány. Amerikai kutatók^ most 
állatkísérleteket végeztek ez irányban, ám a dohányból 
kivont kátránnyal sohasem tudtak rákot előidézni a kí
sérleti állatokon. Ez természetesen nem jelenti, hogy a 
dohányzásnak nem lehet szerepe a rákos daganatok elő
idézésében, mert pl a meleg pipafüst állandó ingere ön
magában is létrehozhat ilyeneket. Más kérdés, hogy a 
légzőszervek rákos megbetegedéseinek elszaporodásáért 
a dohányzás tehető-e felelőssé. Ezt azért is nehéz el
dönteni, mert azt sem tudjuk biztosan, hogy valóban 
gyakoriabbak-e ma ezek az esetek, vagy csak többet is
mernek fel közülök a modern orvosi technika segítségé
vel. Biztos azonban, hogy a dohányzás egyre nagyobb 
mérvet ölt: 1905-ben Amerikában négyezermiliió ciga
rettát fogyasztottak. 1930-ban több mint százhuszonhá- 
rommilliárd cigarettát szívtak el. . . . .

A növekedés horm onja a  növényvilágban. 
Nemcsak az állatok és az ember életműködéseit sza
bályozzák hormonok, hanem a növények legfontosabb 
funkcióját, a növekedést is, mint ezt legújabban két ut- 
rechti kutató, Went és Kőgl kimutatták. Ha ugyanis egy 
magot csíráztatunk és a kibúvó szár csúcsát lemetsszük, 
akkor a csíra növekedése abbamarad. Ha a csúcsot 
egyszerűen visszahelyezzük a szárra, a növekedés újból 
megindul. Ez a mm-nyi csúcs, amely mikroszkóp alatt a 
mirigyekéhez hasonló felépítést mutat, olyan anyagot 
választ tehát ki, amely a sejteket növekedésre indítja. 
Ezt az anyagot ki is tudják vonni a csírából és így ala
posan tanulmányozhatták hatásait. Kiderült, ebben rejlik 
magyarázata annak a tüneménynek, hogy egyes növé

nyek mindig a fény irányába fordulnak és annak is, 
hogy mindig felfelé, a talajjal ellentétes irányban nőnek. 
Azon az oldalán a csírának ugyanis, amelyet a fény ér, 
kevesebb ily anyag képződik, így az ellenkező oldalon 
gyorsabban nő, a csúcs tehát a fény felé fordul. Viszont 
ha ferdén nő a szár valamely okból, akkor a földhöz 
közelebb eső felében szaporodik meg a növekedés hor
monja és igy az alsó sejtek gyorsabb növése felfelé for
dítja a szárat. Ezt az anyagot, amit Auxinnak neveztek 
el (Augeo =  növeszteni), megtalálták az emberi nyálban 
és vizeletben is. Köglnek sikerült többezer liter vizelet
ből 225 mgr-ot előállítani és azon meghatározni vegyi 
összetételét. Hogy az emberi szervezetben termelödik-e 
ez a hormon, vagy csak a táplálékkal kerül-e be, még 
nem tudjuk biztosan. Az a tény, hogy étkezés után két 
órával legnagyobb a kiválasztása, az utóbbit teszi való
színűvé. Az Auxinnak, amelyből már egy mgr-nak 50 
milliomod része kimutathatóan befolyásolja a zab vagy 
a kukorica csirájának növekedését, fiatal állatokra nincs 
semmi hatása. Hogy egyébként az emberi szervezetben 
van-e valami szerepe, az még nem ismeretes. Feltűnő 
mindenesetre, hogy rosszindulatú, rákos daganatokban 
jelentős mennyiséget találunk belőle. Minden jel odainu- 
tat, hogy a növényi hormonok tanulmányozása még 
ugyanannyi jelentős felfedezésre fog vezetni, mint azt az 
állati hormonoké tette.

Mi az oka a bányászok szem rem egésének? 
Régóta ismeretes, hogy a bányákban dolgozó munkások 
egyrészénél az évek folyamán súlyos szemremegés (nystag- 
mus) lép fel, amiért eddig főként a bányászok munká
jánál használatos erőltetett fej- és szemtartást tették fe
lelőssé. A kérdésnek nagy szociális jelentősége van, mert 
a betegség folyamán látás zavarok, fej- és kézremegés, 
rendetlen szívműködés is felléphet, ami munkaképte
lenséget von maga után és így a munkásoknak baleset- 
biztosítási járulék követelésére van joguk. Angliában most 
éveken keresztül egy, e célra kiküldött orvosi bizottság 
kutatta a kór okát és azt találta, hogy az egyszerűen a 
bányák rossz világításában rejlik. Mihelyt elegendő fény
erősségű lámpákat állítanak be az üzemekbe, teljes biz
tonsággal megóvják a bányászokat a nystagmustól; elég 
ha a munkás fején egy kétvoltos lámpát hord, ahhoz, 
hogy elkerülje ezt a nagyon kellemetlen idegbetegséget. 
A bányatulajdonosoknak, akik a szociális biztosítások 
terheinek nagyrészét viselik, természetesen szintén érde
kében áll a világítási berendezések tökéletesítése.

A születés és a halál ó rá ja . Sem a születések, 
sem a halálozások nem oszlanak meg egyenletesen a 
nap különböző szakai között. Deporte Newyorkban és 
Jenny Svájcban összeállították többszázezer szülés ada
tait és azt találták, liogy a legtöbb szülés akkor követ
kezik be, mikor az anyagcsere, a testhőmérséklet és a 
pulzusszám a legalacsonyabbak, azaz reggeli 3 és 9 óra 
között. Nem áll ez az abortuszokra, melyeknek száma 
délelőtt 9—11 között éri el a maximumot. Sőt az iker
szülésre sem. Verschner kimutatta, hogy ikerszülések 
leggyakoribb időpontja a déli 12 óra. A halál időpontja 
az egyes halálokoknak megfelelően természetesen számos 
tényezőtől függ, mégis ki lehetett mutatni, hogy két idő
pont valamelyikében hal meg a legtöbb ember: reggel 
5 óra körül, mikor az éjjel átmegy a nappalba és dél
után 5 körül, mikor a nappal megy át az estébe. Talán 
ha ezekben az időpontokban fokozott gondossággal 
ügyelnek a betegekre, nem egyet sikerülni fog átsegíteni 
a kritikus órákon.

Halálos falfesték. Tengeri hajókon az utóbbi idő
ben számos súlyos mérgezést figyeltek meg, melyek
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akkor leptek fel, amikor hosszú ideig elzárt helyiségekbe 
valaki belépett. A vizsgálatok megállapították, hogy a 
betegek széngázinérgezésben pusztultak el. Angol kuta
tóknak sikerült most kimutatni, hogy a mérgezést len
magok j okozza, amit a falakat bevonó festékekhez ve
gyítenek. Az olaj ugyanis magába szívja a levegő oxi
génjét és széngázt fejleszt. Ha igen hosszú ideig van 
bezárva az így festett helyiség, akkor a levegőből eltű
nik csaknem minden oxigén és a belépő emberek egy
általán nem tudnak lélegzeni. Sokkal veszélyesebb azon
ban ennél az az időpont, amikor az oxigén még nem 
tűnt el teljesen: ilyenkor semmi sem akadályozza azt, 
hogy emberek hosszabb ideig tartózkodjanak a helyisé
gekben és a képződött széngázból olyan nagy mennyi
séget lélegezzenek be, ami halálos mérgezést hoz létre.

Kísértés.
Kovács János nem régen szabadult. Büntetését meg

adással töltötte, hiszen ebben a nyomorúságos világban 
majdnem mindegy: kint, vagy bent, a börtönben. Szabadu
lása után állást keresett, ami sikerült is neki, tekintve 
azt, hogy egykori főnöke szívesen fogadta vissza abban 
a reménybeli, hogy végleg megjavult. Kovács János 
háládat lan volt, jóllehet minden akarat megvolt benne a 
jóra.

Egy idő ófa az italra adta magát, amely teljesen 
kivelköztettc emberi formájából. Munkáját elhanyagolta, 
aminek az lelt a következménye, hogy főnöke elbocsá
totta. Kovács ezután már semmivel sem törődött. Nagy 
iramban haladt a teljes Iczüllés felé. Csupán egytől 
őrizkedett, de azt még mámoros fővel sem lett volna 
képes megtenni.

Nem, nem akart újra lopni; nem akart újra vissza
kerülni a „gyötrelmek várába," mint ahogy ő a fegyházat 
nevezni szokta.

Egy-két régi kol.égája még megpróbálta őt „bót“-ra 
Invm, de amikor látták, hogy hajthatatlan, letettek szán
dékukról.

Kovács mindenáron tisztességes akart maradni 
Viszont nem vette észre azt, hogy a Sátán a hátamügött 
all, hiszen arra a rengeteg italra pénz is kellett és 
honnan is venne pénzt, ha még munkája sincs. Egy 
ideig le-lenézett a Dtmaparli idénypiacra és ott ha 
ügyeskedett, megkeresett annyit, hogy féktelen ivási 
szenvedélyének eleget tudott tenni.

Ha beosztással él, szépen megmaradt volna becsü
letes embernek. Csakhogy az ital drága, aki iszik nem 
igen szokott azon gondolkozni, mi lesz holnap? Ő sem 
törődött vele. egyre azon törte a fejét, honnan lehetne 
pénzt szerezni? Pénzt mindenáron és sokat, de úgy hogy 
ne kelljen újra a törvénybe ütközni és hogy azt a hőn 
szeretett szabadságát se veszélyeztesse. Tehát pénz kell 
— sok pénz...

Elhatározta, hogy reggel korán fog felkelni, elmegy 
valamerre munkát keresni. Annyi építkezés van, talán 
valahol felveszik napszámosnak. Volt még néhány fillérje 
gondolta, iszik még egy fröccsöt, utána hazamegy és 
lefekszik. Haza is ért -  hajnalban s bizony régnél 
nem Ízlett a felkelés: délig aludt. ’

így szakadt rá a Szombat. Szobaasszonya erősen 
szorította, hogy most már eleget várt, eleget hitelezett 
neki is élni kell, vagy fizet, vagy fel is út, le is út. Bizony 
a mi Jánosunk az utcára került.

Egy fillér nélkül

Egyetlen vagyonkája, egy ezüstláncon lógó Mária- 
érem volt, amit még édes anyjától kapott.

Nehéz napok következtek Kovácsra. Csak akkor 
evett már, amikor sikerült néha-néha egy-két barátjától 
néhány fillér kölcsönt kapnia. Tudta azonban, hogy ez 
sem mehet a végletekig.

Tennie kell valamit.
Akarómból pedig csak úgy lesz valami, ha azt 

végre is hajtják. Kovácsból ez a végrehajtó erő hiányzott.
A baráti kölcsönök kimerülésével egyre nőtt János 

nyomora. Hasztalan szaladgált naphosszat, nem tudott 
pénzt felhajtani. Most már elviselhetetlen volt helyzete. 
Szemein meglátszottak az álmatlan éjszakák jelei. Ruhája 
piszkos, elhanyagolt volt.

Szabadulása óta most támadt fel benne először az 
a régi ember, onnan a „gyötrelmek várá“-ból. Rengeteg 
gondolat forgott fejében. Fülébe súgta a Sátán: miért 
éhezel? menj lopni, hisz éhen pusztulsz. Azt, hogy dolgozni 
is lehetne úgy mint azelőtt, azt nem mondta a Sátán. 
De minek is dolgozzon, ha így is meg lehet élni.

Kovács Jánost leteperte az éhség és a kísértés. Alig 
várta, hogy reggel legyen. Elhatározta, a legelső alkalmat 
is felfogja használni a pénzszerzésre. Jöjjön, aminek 
jönni kell. Elfelejtette a „gyötrelmek várá“-t. Elfelejtette 
azt a rengeteg fogadkozást és ígéretet, amit rabsága 
idején tett. Elfelejtette azt, hogy mi is vár reá, ha rajta 
veszt. Lelki szemei nem a börtönt és annak szenvedéseit 
látták, hanem a jólétet, a pénzt, amit majd a lopásból 
szerezhet.

A sok gondolat kifárasztotta agyát és úgy, a pádon 
ülve, aludta át az éjszakát.

Mikor felébredt, már világos volt és hallani lehetett 
az üzletek felcsapódó redőnyeinek zörgését is.

Kovács rágyújtott utolsó cigarettájára és elindult 
fölfelé a Körúton. Már majdnem a Rákóczi útnál járt, 
amikor szeme egy kerékpárt fedezett fel, amely egy 
trafik előtt a kirakatnak volt támasztva. Agyában villám
szerű gyorsasággal váltakoztak a gondolatok. Végig 
vonult előtte az a sok minden, amit annak a kerékpárnak 
az árából vehet. Jóllakhat, bor, cigány, nő, jólét; jólét 
még akkor is, ha csak egy napig is tart az.

A „gyötrelmek vára" is felvillant szemei előtt; látta 
magát darócbau sétálni körbe-körbe, látta magát a 
rácson belül.

A jobbérzése még megpróbált tiltakozni az elkö
vetendő cselekmény ellen, de csak egy pillanatra, mert 
ő már döntött: lopni fog. Különben is éhes volt, tegnap 
is csak egy darab kenyeret evett, a szalonna árán ci
garettát vett. Ma úgy áll, hogy sem kenyér, sem cigaretta.

Fejébe szállt a vér, a szivét a torkában érezte. 
Elindult a gép felé. De abban a pillanatban valami 
olyan furcsa érzés vett rajta erőt, amilyet még sohasem 
tapasztalt. Mégiscsak összeszedte magát. Szenvedélye 
és a Sátán hajtották.

Egy lépés még és remegő keze eléri a gépet. Ámde, 
ahogy lépni akart, valami végigcsúszott a mellén az 
inge alatt s a lába elé hullt: édesanyjának féltve őrzött 
emléke, a kislánc, a Mária-éremmel.

Kovács meglepődve állott meg. Lehajol, felveszi 
a láncot, megvan zavarodva: ilyen szépnek még soha
sem látta azt. Mire felnéz azonban: a gép már nincs ott.

Kovács Jánost elönti az epe. Dühében először 
szét akarja tépni az elszakadt kisláncot, majd össze
akarja taposni.

A kerékpáros már messze jár, ő csak bambán néz 
utána. Oda a zsákmány, a jól lakás az ital. Mindez egy 
ilyen kis semmiség miatt.
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Egyre zavarodottabb lesz, majd egész testét elönti 
a forróság. Józan esze az Isteni gondviselés intését 
látja a történtek mögött. Már nem is haragszik a kis 
Mária-éremre. Nem, már nem is akarja eltaposni. Sőt... 
Erősebben szorítja még mindig reszkető kezében. Majd 
úgy éhesen, egyetlen czigaretta nélkül elindul a Körúton 
felfelé, míg kétrét görnyedt alakja lassan-lassan belevész 
a reggeli szürkeségbe... V. S.

Ágnes néni
Irta: L a g e r lö f  S e lm a .

Tipegő, apró léptekkel egy alacsony, száraz, öreg 
anyóka ballagott fölfelé a hegyi ösvényen. Arca fonnyadt 
volt és színtelen, de nem kemény, nem is ráncos. Hosszú 
köpönyeget, fodros főkötőt viselt, kezében imakönyvet 
tartott s zsebkendőjében egy levendula ágacskát.

Kunyhója messze fent állt a sziklák közt, ahol nem 
él meg a fa sem. Kihúzódott egy széles jégmezőig, mely 
a hótakarta hegyoromról a völgybe ontotta alá jégzu
hatagát. Itt lakott az öreg asszony nagy magányosságban. 
Minden atyafisága rég a föld alatt pihent.

Vasárnap volt, az anyóka épp a templomban járt. 
Nem tudni hogyan, hogy nem: útja inkább fájdalmas, 
mint vidám hangulatot keltett benne. A plébános a ha
lálról s az elkárhozottakról beszélt. Nagyon meghatotta 
ez a lelkét. Hirtelen visszaemlékezett arra, amit gyermek
korában, szép meseszóban hallott, kogy tömérdek elkár- 
hozott épp az ő kunyhója fölött, a hegytető örök fagyában 
gyötrődik. Mondák jutottak eszébe a gleccserek szomorú 
vándorairól, a soha el nem fáradó árnyakról, akiket ide- 
oda üldöz a jéghideg hegyi szél.

A hegy látása egyszerre mély borzadállyal töltötte 
el s úgy tűnt fel előtte, mintha kunyhója félelmetes 
magasságban állna. Ha a hegycsúcsok láthatatlan ván
dorai egyszer a gleccseren lefelé vennék útjukat! Mi 
lenne vele a nagy egyedüliségben.. .

Erre a szóra: „egyedüliség", gondolatai még bá
natosabb irányba tévedtek.. Benn élt újra azokban a 
gondokban, melyek napjait emésztették s nagyon érezte, 
hogy szomorú az emberektől oly távol élnie.

— öreg Ágnes néni! — motyogott magában, ahogy 
fenn, a kietlenségben már megszokta — te csak élsz 
kunyhód sötétjében és fonogatsz. Napról-napra kínlódol, 
töröd magad, hogy éhen ne pusztulj. Van-e, aki örül 
azon, hogy életben vagy? Van-e, Ágnes néni?.

— Ha élne még valaki a tieid közül, hát megjárná. 
Vagy ha lenn laknál a faluban, egynek-másnak örömére 
lehetnél. Szegénységedben ugyan kutyát vagy macskát 
nem lehetne tartanod, de néha-néha hajlékot adhatnál 
szegény koldus embereknek. Ágnes néni, nem kellene 
oly messze laknod az országúitól! Ha módodban lenne 
szomjas vándornak csak egyetlen egyszer italt nyújtani, 
megnyugodhatnál, hogy életed valakire mégis hasznos.

Felsóhajtott s szomorúan mondogatta, hogy még 
azok a parasztasszonyok sem törődnek vele, akik lenjüket 
fonásra neki adják. Mindent megtesz, hogy munkáját 
becsülettel végezze, de bizonyára sokan vannak, akik 
még jobban elvégeznék. Könnyek szöktek a szemébe 
arra a gondolatra, hogy a plébános úr, aki őt évek sora 
óta a templom ugyanazon helyén látta, azt vélhetné: 
mindegy, akár ott van, akár nincs. „Halott vagyok én 
már"— motyogta — „senki sem kérdezősködik utánam. 
Akár le is fekhetnék és örökálomra csukhatnám szememet. 
Megfagytam a hideg magányosságban. Megfagyott a 
szívem. Bizony, így van ez."

— Jóságos Istenem, én jóságos Istenem, hacsak

egy ember akadna, ki hasznomat látja, akkor még fel
melegednék Ágnes néni öreg szíve. Dehát zergéknek 
kössek-e harisnyát s mormotáknak vessek ágyat? Azt 
mondom neked, égi atyám, — szólt s égfelé terjesztette 
karjait — adnod kell valakit, akinek használhatok, kü
lönben lefekszem és meghalok.

Ekkor egy nagy, komoly remete jött szembe az 
úton. Csatlakozott az anyókához, mert látta, hogy szo
morú. Ágnes néni elbeszélte neki bánatát. Elmondta, 
hogy testében megfagy a szív s maga is csakhamar 
egyike lesz a gleccser vándorainak, ha Isten nem ad 
valamit, amiért élnie érdemes.

— Isten ad — mondta a remete.
— Nem látod: e, hogy idefönn Istennek alig van 

hatalma? — szólt Ágnes néni. — Nincs itt egyéb, csak 
fagyos, sivár pusztaság.

Egyre magasabbra értek. Moha simult puhán a 
lejtőre, hajszálfínom levelű alpesi növények szőtték be 
az ösvényt s a végtelen hegyek szakadékai, mélységei, 
jég- és hórétegei nyomasztólag, oly súlyos hatalommal 
álltak előttük, hogy szivük összeszorult. Ekkor a remete 
épp a jégmező tövében megpillantotta Ágnes anyó 
kunyhóját.

— Hát itt lakói? — szólt. — Hiszen itt nem vagy 
magadban; van itt társaság elég. Nézd csak!

A remete karikát formált a hüvelyk- és mutató
ujjából s az öreg asszonynak bal szeme elé tartotta, 
hogy nézzen rajta át a hegytetőre. Ágnes azonban meg
borzongott s becsukta szemét.

— Ha van is ott látnivaló, nem akarom látni — 
hebegett az anyóka. — Isten őrizz. Isten őrizz! Az csak 
valami rettenetes lehet.

— Akkor hát Isten veled — mondta a remete.— 
Ilyet másodszor aligha láthatsz.

Az öreg asszony kíváncsivá lett s felnyitván szemét, 
a hómézők felé fordította pillantását. Kezdetben semmi 
különöset nem vett észre, de utóbb mintha valami moz
gást látott volna odafönn. A fehér síkokon valami fehéres 
rezgeti. Amit ő felhőnek, ködnek s a jég kékesfehér 
csillogásának tartott, az az örök fagyban szenvedő el- 
kárhozottak serege volt.

Az anyóka csak állt a helyén s reszketett, mint a 
nyárfalevél. Minden úgy volt, ahogy a régi öregek mon
dáikban mesélték. Holtak vándoroltak odafönn kimond
hatatlan kínban, félelemben. A legtöbbje valami hosszú 
fehér lepelbe volt burkolva, de valamennyinek mezitlen 
volt a lába, fődetlen a feje.

Megszámlálhatatlan tömegben nyüzsögteg. Minél 
tovább nézte őket az ember, annál többen voltak. Né
melyek egyenes tartásban, daczosan haladlak, mások le
begtek, mintha táncolnának a jégsikok fölött, de egyik 
éppúgy, mint a másik, véresre zúzta lábát a jégdarabok 
éles szélein.

Ép mint a regében
Ágnes néni látta, hogy egyre-másra összesimullak, 

mintha meleget keresnének, de ugyanabban a pillanatban 
szét is rebbennek, megrémülve a halálos hidegtől, mely 
testükből kiárad. Mintha a hegy hidegje belőlük omlott 
volna, mintha a hó miattuk nem olvadhatott volna meg 
s a felhő miattuk nem válhatott volna melegre.

Nem mindnyája mozgott; egyesek némán, fagyos 
merevségben álltak s mintha évek óta meg sem inogtak 
volna, a jég és hó feltornyosult köröttük, úgyhogy, csak 
felső testük látszott.

Minél tovább nézelődött Ágnes néni, annál nyu- 
godtabb lett. A félelem kitért előle, de ahelyett szive 
mélyéből szomorkodott a sokaság gyötrelmem. Szenve
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désük egy pillanatra sem szünetelt; sebes lábuk, mely 
a csiszolt aczélhoz hasonló éles jégen tovasietett, egy 
pillanatra sem talál! nyugvást. S hogyan fáztak, hogyan 
reszkettek, hogyan vaczogott a foguk! A megdermedtek 
s a mozogni tudók egyformán fagytak az elviselhetetlen 
metsző hidegben.

Fiúcskák, kislányok is akadtak köztük. De ezeknek 
mcgkékült arczában nem volt ifjúság; mintha játszottak 
volna, de örömük halott volt. Állkapcsuk össze-összeve- 
rödött, öregek módjára megborzongva összekuporodtak 
s meztelen lábukkal az élesszéiü jégdarabokat keresték, 
hogy rálépjenek.

Ami az anyókát legjobban megindította, azok látása 
volt, kik az érdes jégbe temetve hevertek s akik nagy 
jégcsapokhoz hasonlóan a sziklák pereméről csüngtek alá.

A remete ekkor félrevonta kezét s Ágnes anyó nem 
látott egyebet, csak a csupasz, sivár hómezőket. Nehéz 
jégtömegek emelkedtek itt is, ott is, de a megkövült 
szellemek tánca seholscm volt látható. A jégmező kék 
fénye nem fagyott testektől származott. Könnyű hóferge- 
teget hajtott a szél, nem szellemeket.

Ágnes néni mindazonáltal biztosan tudta, hogy 
jól látott. Meg is kérdezte a remetét:

— Szabad az cl kárhozottakért valamit cselekednem?
A felelet így hangzott:
— A szeretet Istene mikor tiltotta meg, hogy jót 

cselekedjünk, irgalmasságot gyakoroljunk és vigasztalást 
osztogassunk?

A remete ezzel tovább ment. Ágnes anyó kunyhó
jába sietett s leült, hogy elgondolkodjék. Egész este 
azon tépelődött, mikép segíthetne a gleccser boldogtalan 
vándorain. Hogy a saját elhagyatottságát sirassa, az 
nem is jutott eszébe.

Másnap reggel újból lement a faluba. Mosolyogva 
sietett tova, öreg korának terhét alig érezte. „A holtak 
— suttogta — nem igen törődnek az arcz pirosságával 
s a láb fürgeségével. Csak azt kívánják, hogy egy kis 
meleggel gondoljunk rájuk. De persze a fiatalság erre 
nem gondol. Bizony, bizony, hogy is védekezhetnének 
szegény elköltözőitek a halál mérhetetlen fagya ellen, ha 
az öregek meg nem nyitnák számukra szívüket!“

Ahogy a szatócsboltba ért, vásárolt egy nyaláb
gyertyát, egy parasztnál pedig megrendelt egy nagy fuvar 
fát; hogy mindezt megfizethesse, természetesen mégegy- 
szer annyi fonást kellett elvállalnia, mint azelőtt.

Estefelé, hogy ismét otthon volt, sok-sok imádságot 
mondott s jámbor énekek zengésével igyekezett jókedvét 
megőrizni. De lelke mindjobban megtelt lemondással. 
Atégis megtette azt, amire eltökélte magát.

A belső szobában megágyazott magának, a külsőben
a tűzhelyen nagy rakás fát halmozott össze s alája
gyújtott. Két gyertyát állított az ablakba s a kunyhó
ajtaját kitárta. Aztán bement szobájába s lefeküdt.

Hevert a homályban s figyelt.
Valóban léptek hangzottak, mintha a gleccser jegén 

valaki keresztül jött volna. Sóhajtva, terhét vonszolva 
közeledett. Halkan körüljárta a kunyhót, nem mert rögtön 
belépni. Majd a kunyhó oldalához simult; foga vaczogott.

Ágnes anyó ezt már nem bírta tovább. Felugrott 
ágyából, kisietett a külső szobába, ott magára csapta s 
bezárta az ajtót. Ez már sok volt. Húsból, vérből való 
ember ezt nem tudja elviselni.

A kunyhó előtt nehéz sóhajtások, fáradt, beteg, 
sebes lábak csusszanása hallatszott. Egyre feljebb-feljebb 
vonszolták magukat, fel a gleccser jegére. Néha-néha 
még zokogást hozott a szél, majd újra csend lett.

Ágnes néni majdhogy eszméletét nem vesztette

szorongásában. „Vén boszorkány, gyáva vagy!“— mondta 
magának. „A tűz kialszik s leég a drága gyertya. Hat 
hiábavaló legyen minden a te hitványságod miatt?“Ezeket 
mondván, mégegyszer fölkelt s félelmében sírva, vacogó 
fogakkal, reszkető tagokkal kiment a másik szobába s 
feltárta az ajtót.

Újból lefeküdt és várakozott. Most már nem ret
tegett arra a gondolatra, hogy visszatérnek. Csak attól 
aggódott, hogy elriasztotta őket, hogy megsem próbálják 
a visszatérést.

Erre az anyóka szobája homályában hívogató han
gon kiabálni kezdett, ahogy ifjúsága idején nyáját szó- 
litgatta: „Kicsi fehér báránykáim, kicsi fehér báránykáim, 
gyertek ide, gyertek! Szakadékból, hegytetőről gyertek 
ide, kicsi fehér báránykáim!"

Most mintha heves szél zúdult volna a hegyekről 
a kunyhóba. Ágnes anyó nem hallott se lépteket, se 
sóhajtásokat, csak a szélroham búgott a kunyhó körül 
s fütyült benn a szobában. Zúgása hosszan hangzott, 
szinte figyelmeztetni akart valakit: „Ss, ss, ne reszkess, 
ne reszkess!"

Az anyókának olyan érzése támadt, mintha a külső 
szoba annyira túl volna tömve kísértettel, hogy a falak 
is mindjárt szétvetődnek. Közben úgy rémlett neki, hogy 
odakünn a szellemek a háztetőt is lepróbálják emelni, 
csakhogy több helyük legyen. Egyik kísértet folyton dú
dolta: „Ss, ss, ne reszkess! Ne reszkess!"

Ágnes anyót erre eltöltötte a boldogság és nyu
galom. Összekulcsolta kezét és elaludt.

Reggel úgy gondolt a történtekre, mint egy álomra. 
A külső szobában minden változatlan volt, a tűz kialudt, 
a gyertya leégett. A gyertyatartókban egy csöpp nyoma 
sem maradt a viaszknak.

Amíg Ágnes anyó élt, sohasem szűnt meg a ha
lottakról ilyenformán gondoskodni. Fonogatott s egyre 
azon szorgoskodott, hogy reggelig tartó tüzet rakhasson 
minden éjszaka. Boldog volt, mert tudta, hogy hasznára 
van valakinek.

Jött aztán egy vasárnap, amikor Ágnes anyó helye 
üresen maradt a templomban. Néhány paraszt felment 
a kunyhóba, hogy megnézze, mi baja az öregnek. Ott 
találták holtan. Kihűlt testét bevitték a faluba, hogy 
eltemessék.

Mikor a következő vasárnap, épp mise előtt, Ág
nes anyót a földbe helyezték, kevés ember kísérte utolsó 
útjára. Ezeknek arczában sem volt szomorúság.

De mikor épp leakarták ereszteni a koporsót, hir
telen megjelent a templom udvarán egy nagy, komoly 
remete, a sírhoz lépett s kezével a hófödte bérezek felé 
mutatott. A sír körül állók látták, hogy az egész hegy, 
mintha őrömében ragyogna, gyönge rózsaszínben ég s 
a hegy közepén gyertyák fényéhez hasonlóan apró sárga 
lángok sora kigyózik. Épp annyi láng volt a végtelen 
láncban, ahány gyertyát a megboldogult az elkárhozot- 
taknak ajánlott.

Ekkor így szóltak az emberek:„ÁIdotl legyen az 
Úr neve! Akiért idelenn senkisem gyászol, megtalálta 
örömét odafönn, a nagy magányosságban."

Tucker úr tréfái.
Tucker úr jókedvű tőzsdés, — tehát nem a pesti 

tőzsdén dolgozik, hanem a londonin. Már öreg ember, 
ma tölti be életének nyolcvanhatodik évét. De nem ez a
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nevezetessége, hanem az, hogy ö az elnöke a Halevők 
Társaságának, mely a tőzsde közelében, a Simpson-kocs- 
mában működik körülbelül száznyolcvan esztendő óta. Mr. 
Tucker tizenhat év óta viseli az elnöki tisztet, melynek 
munkaköre a következő:

Tucker úr déli tizenkét órakor megjelenik a társa
ságában, mely egy patkóalakú asztal körül gyülekezik. 
Az asztal körül hetvenkét szék van és mindegyik szék 
el van foglalva mindennap. Csak a társaság tagja lehet 
jelen s a megüresedett helyekre elsősorban olyan embe
reket vesznek fel, akiknek már az apja is ehhez a tár
sasághoz tartozott. A legtöbb tagnak már a dédapja is 
ugyanennél az asztalnál ette a halat, hetenként ötször, 
mert szombaton és vasárnap az angol úr otthon szokott 
étkezni, — ilyenkor nincs se börze, se hivatal, ahova 
ebéd után vissza kellene sietni.

Amint Mr. Tucker belép a kocsmába, lesegítik a 
felöltőjét és a nyakába akasztanak egy fekete viaszos
vászon kötényt.

Az étkezés természetesen imával kezdődik. Az egy 
mondatból álló imának még végére se ér Tucker, mi
kor egy pincér eléje teszi az alpakkából készült nagy 
levesestálat, melyből az elnök úr kiosztja a levest. A 
pincérek szaladnak a tányérokkal és így három perc 
alatt lebonyolódik a levesosztás. A leves után jön a 
hal, azt is Tucker porciózza ki s a hal után az ebédet 
sajt fejezi be, melyből az elnök úrtól senki sem kap 
többet, mint három dekát.

Így az étkezés valószínűleg nem sokba kerül. De 
aki azt kérdi, hogy lehet éveken át hetenként ötször 
halat enni, az nem ismeri az angolokat. Kérem, ugyan
ezek az angolok képesek este hetenként ötször rosztbífet 
vagy ürühúst enni. A legtöbb angolnál nem a minőség 
a fő, hanem a mennyiség. Ez az oka annak, hogy nem 
tudnak főzni. Mint vizparti ember, nagy barátja vagyok 
a halaknak, de mi, magyarok ebben is nagyon szegé
nyek vagyunk az angolokhoz képest a mi szálkás folyami 
halainkkal, melyek közül ma már csak kettő található 
szálka nélkül: a harcsa és a kecsege. A tenger azonban 
bővelkedik finomnál finomabb halakban: a halybut, a cod, 
a flounder felülmúlja a mi halainkat. De a szegény 
angolok nem tudnak mit kezdeni velük: főzik, sütik, a 
legjobb esetben forró vajjal leöntik, s a legrosszabb és 
leggyakoribb esetben pedig adnak hozzá valami kenőcsöt, 
amire ők azt mondják, hogy mártás... A tengeri hal 
mindenesetre nagyon egézséges táplálék, melynek fosz- 
for-és jódtartalma az emberi szervezetnek nagyon jót 
tesz. De ha ott a Simpson-korcsmában magyar asszony 
főzné a halat: Tucker társasága hetenként nem ötször, 
hanem hétszer kérne belőle. Nagyon észszerű dolog az 
is, hogy az elnök úr a sajtból egészen kis porciókat ad. 
Régi, de nagyon okos barát-közmondás: Casus iste 
bonus, quem dat avara manus: „Az a jó sajt, melyet 
fösvény kéz ad." Sok sajt — megfekszi a gyomrot.

Azonban nem a leves, nem a hal és nejn a sajt 
tartja össze már közel kétszáz év óta a Halevők Társa
ságát, hanem a jókedv, melyről az elnöknek kell gondos
kodnia. Angliában meg van szervezve még a hangulat 
is. Régente Magyarországon is voltak vidám asztaltár
saságok, ahol a napi munka után egy órácskát vagy 
kettőt tereferélt az ember, egy pohár bor vagy egy korsó 
sör mellett; a magyar asztaltársaságok azonban már meg- 
savanyodtak, mert megrontotta őket a politizálás. Ki is 
fognak pusztúlni, mert „utánpótlás" ezen a téren nin
csen. De talán nem is kár értük. A Halevok Társasa
gában az elnök mindennap tartozik elmondani legalább

egy „történetet". A történet alatt rendszerint valami vicc 
értendő, mégpedig nem angol, mert az angolok viccei 
abban különböznek más nemzetek tréfáitól, hogy nem 
lehet rajtuk nevetni. Például a sajt kiosztása után azt 
mondja Tucker:

— Meghalt egy amerikai és véletlenül bekerült 
a menyországba. Persze ott is folyton hencegett, hogy 
Amerika ilyen szép, meg olyan hatalmas. A dicsekvését 
már mindenki únta és menekült előle. Egyszer elfogott 
egy öreg embert és mesélni kezdett néki: „Barátom, 
nincs párja a Niagarának! Ah, micsoda vízesés! Képzelje 
csak másodpercenként nyolcmillió köbláb víz hullik le 
a magasból! Látott már maga ennyi vizet a magasból 
leesni?" Azt mondja neki a kis öreg: „Hát bizony, 
uram, láttán én még több vizet is a magasból leesni!" 
Az amerikai meghökken és azt mondja: „Az lehetetlen! 
Szabad tudnom, uraságodnak mi a neve?" A kis öreg 
nyugodtan feleli: „Noé."

Hát tényleg, Noé apánk, mikor a bárkában lakott, 
több vizet láthatott lehullani a mennyei magasságokból. 
Dehogy ezen a történeten nagyot lehessen nevetni, ahhoz 
alighanem sok évig kell mindennap halat enni. De én, 
aki még csak nyolcadik éve szolgálok a társaságomnak 
mindennap egy kis szórakoztatással, mindenesetre tisz
telem Tucker kollégát, aki ugyanezt más formában ti
zenhat év óta cselekszi.

Világ folyása.

Doorn, a kis hollandi község, hol ma az egy
kor hatalm as volt — ném et császár lakik. Tessék 
elképzelni egy kedves kis vidéki várost (mert a doorniak 
viharosan tiltakoznak a falu elnevezés ellen), amely ki
zárólag egyetlen embernek köszönheti hirességét. A vi
lágháború utáni idők forgószele véletlenül idesodorta 
Vilmos császárt, néhányszáz békés polgár és paraszt közé. 
A volt császár néha megjelenik a doomi „császári palota" 
ablakában és a kisváros lakossága ezért a látványosságért 
él-hal. A volt uralkodó, a háború egykori félelmetes 
hadura nem érintkezik a földi halandókkal. Szigorúan 
elzárkózik az emberek elől, nem úgy, mint a volt trón
örökös, aki sokkal barátságosabb, mint az apja. A volt 
trónörököst gyakran lehet látni Doorn szűk utcáin, egye
dül, vagy barátai társaságában. Ha ismerősök és hódo
lók üdvözlik, nemcsak hogy szívélyesen visszaköszön, 
hanem szívesen cseveg is a nép egyszerű gyermekeivel.

Bármennyire is elzárkózik a császári család a 
nyilvánosság elől, egyetlen lépést sem tehetnek a város
kában ellenőrzés nélkül. Főképpen az újságírók vigyáz
nak rájuk. Hogy kik a doorni újságírók, azt is el fogom 
mondani. Bementem egy ujságbódéba és megvásároltam 
a friss hollandi lapokat. Az újságárus nagy lelkesedéssel 
kínált egyébb árúkat is: konzervet, gyümölcsöt, man- 
zsettagombot Nem nagy hajlandóságot mutattam na
gyobb bevásárlásra és ezért buzditásképen hozzátette:

— Nálam olcsón vásárolhat szerkesztő úr, magam 
is újságíró vagyok.

— Ugyan? Melyik lapot képviseli?
Megnevezett egy hatalmas amerikai lapvállalatot.
— Nahát ennek nagyon örülök, kedves kolléga úr — 

mondottam. — Hány cikket szokott irni havonta?
Egy kicsit zavarba jött és így válaszolt:
— Cikkeket nem igen küldözgetek. Ellenben meg

bízást kaptam, hogyha a császár elhagyná Doornt, azt
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azonnal sürgönyözzem meg a lapomnak. Ezért az új
ságírói munkáért ezer dollárt ígértek.

Most ríiár érteni! Szóval önt a császár őrizetével 
bízták meg.

Ó, nemcsak engem! Sokan vagyunk kollégák. A 
szomszéd virágárus is egy amerikai lapot képvisel, a 
mészáros az angol sajtó szolgálatában áll és a kis papirke- 
reskedő a francia lapok számára lesi a császár elutazását.

— A legegyszerűbb volna, ha maguk egyesületbe 
tömörülnének. Milyen szépen hangzana; „A doorni ud
varnál akkreditált sajtó."

A bészélgetés után látogatást teltem az udvarnál. 
A főudvarmesteri hivatalban a várószobába vezettek. Két 
hatalmas nyitott könyvet találtam az asztalon.

— A látogatók itt közük hódolatukat a császárral, — 
kaptam a felvilágosítást.

Kíváncsian lapozgattam ebben a könyvben. Vájjon 
miket írnak az emberek 1933-ban Vilmos, a volt csá
szár emlékkönyvébe? íme egy kedves leányos írás;

„Én egy német fiatal leány vagyok. Imádom a 
hazámat és nem kívánok mást, felséges császárom, mint
hogy adjon nekem egy autogrammal ellátott fényképet. 
Lene Frank 15 esztendős kislány."

Vörös ceruza nyoma jelzi, kogy a kislány kérését 
teljesítették.

A doorni kastélyhoz tartozik két hollandi csendőr 
is. Ez a kis őrség a bejárat előtt teljesít szolgálatot. 
Nagyszerűen élnek, nincs más dolguk, mint az újság
írókat távoltartani Bizonyos, ha valaki interjút csinálna 
ezzel a két csendőrrel a sajtóról, mind a kettő így ki
áltana fel:

— Hála legyen a jó Istennek, hogy feltalálták az 
újságokat!

Minek az a nagy sietség? Kownóból írja egy 
tudósító: Nyolcvan éves már Bercsius, a plungei paraszt- 
ember, de azt már mégsem akarta elmulasztani, hogy 
az új vasútvonal megnyitásakor megnézze az első befutó 
vonatot Plunge állomására. Az volt az első vonat, melyet 
az öregnek hosszú élete során látnia adatott, mert addig 
csak a kis parasztszekerét ismerte, amelyen hosszú
hosszú idők óta szokta bevinni a városba az ő litván 
lovacskája. Látott néha az országúton egy-egy autót, 
aminek közeledtére a lovacskája vadul felágaskodott s 
amit maga is úgy szidott, mint a bokrot, mikor lenyelte 
a sok port, melyet a gépkocsi felvert. Ott állt most az 
ünnepélyesen feldisziteit pályaudvaron az öreg a két 
fiával, meg a Varsóból aznap érkezett unokájával, mikor 
a gőzkocsi a hozzákapcsolt tiz nehéz vagonnal füstölve 
és zakatolva bejárt az állomásra. Nagyapó kerekre nyi
totta a szemét és megvallva az igazat, kissé szurkolt 
is, mert a nagy masina erősen fújtatott és sziszegve lökte 
ki magából a fehér füstfelhöket. Nagy figyelemmel hall
gatta aztán, mikor a fiai megmagyarázták neki, hogy 
ezentúl egy óra alatt lehet eljutni a hatvan kilométer
nyire cső Kertingen állomásra. De ez még semmi, ma
gyarázta tovább az unoka a nagyapjának. Ott van a 
telefón, melyen az ember egy perc alatt beszélhet az 
ország fővárosával, a rádió, melyen ugyanabban a pil
lanatban hallani, amit Berlinben mondanak, a repülőgép, 
melyen Kownóból egy óra alatt Kőnigsbergbe lehet 
repülni, meg aztán a telegráf, mely nagy távolságokban 
magától felirja, amit kívánnak tőle s elég, ha az ember 
csak megnyom egy gombot. Az öregnek csak leesett 
az álla, mert szinte mégsem érthette az új időknek ezt 
a sok csodáját. Eközben hosszú, éles füttyszó hasította 
meg a levegőt, prüszkölve indult el a lokomotív, magával
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húzva a tíz nehéz kocsi terhét. Mikor Bercsius az övéivel 
együtt megint a parasztszekéren ült, mellyel a-lovacska 
vígan kocogott a negyven kilométernyire levő tanyájára 
s az unokája még mindig az újkor csodáiról tartotta 
szóval, a telefonról, a rádióról, a repülőgépről meg a 
telegráfról, az öreg csak megcsóválta az ősz fejét és azt 
kérdezte az ő újkori unokájától:

De hát miért oly szörnyen sürgős az emberek 
dolga? Minek ez a nagy sietség?

Másik kérdés: Nem volt-e igaza a jó öregnek?
Az am erikai bankjegy legyűri a válságot. 

Az új bankjegytörvény. Előkerül az arany. Roosevelt, 
az új amerikai elnök további tervei. Általános áremel
kedés következik? A washingtoni képviselőház egyhan
gúan, a szenátus pedig hetvenhárom szavazattal hét 
ellen elfogadta a banktörvényjavaslatot, amelyet Roosevelt 
azonnal aláirt, úgyhogy a javaslat törvényerőre emelke
dett.

Roosevelt kiáltványban határozatlan időre meg
hosszabbította az aranykivitelitilalom hatályát, amely 
különben ma éjfélkor lejárt volna. Beavatottak azt hiszik, 
hogy az elnök végleg elejtette az aranyalapról való 
letérés tervét, de az aranykiviteli tilalom még több héten 
át érvényben marad. Á kiáltvány határozatlan időre 
meghosszabbítja az általános bankszünetet. Ez a rendel
kezés előreláthatólag csak néhány napra szól.

A zugarany rohamosan bújik elő rejtekhelyéről. A 
newyorki szövetségi tartalékbank jelenti, hogy óránként 
átlag ötvenezer dollár értékű aranyat kap vissza a rejte- 
getőktöl. Az elmúlt három nap alatt harmincötmillió 
dollár értékű aranyat szolgáltattak be hozzá. Az egész 
országban tegnap legalább ötvenmillió dollár értékű 
arany folyt vissza a jegybankokhoz.

Roosevelt bátor és erélyes bankdiktatúrája nagyon 
jó hatást kelteit Londonban, ahol nagy megelégedéssel 
látták, hogy Roosevelt minő eréllyel viszi keresztül bank
törvényjavaslatát a törvényhozásnál.

Országút és autókerék — gyapotból. Amerika 
közgazdaságának egyik legnagyobb problémája a gyapot
válság. Hiába hoztak több államban törvényt arra, hogy 
a gyapotfarmokon csak egy bizonyos százalékot szabad 
termelni, a gyapottermés nagy százaléka még most is 
felhasználatlanul marad. A legtöbb állam hatósági 
laboratóriumában és a különböző amerikai egyetemek 
laboratóriumában technikusok és tudósok egész had
serege dolgozik azon, hogy a gyapot számára új fel
használási módot találjon. Ennek a lázas munkának 
már eddig is igen sok eredménye van.

Több államban építettek a gyapot és az aszfalt 
kombinációjából igen nagy országútszakaszokat. Georgia 
államban sok teherautó kereke gyapotból van. Gyapot
ból készítenek iskolai falitáblákat, iróasztalfedőlemezeket, 
sakkfigurákat, sakktáblákat, gyermek játékszereket, hamu
tartókat, reklámtáblákat és férfikalapokat. Különböző ké
miai anyagok hatása alatt a gyapotból acélkemény, nem 
törékeny rudakat lehet készíteni. Ha a gazdasági válság 
tovább tart, akkor Amerikában majdnem minden gya
potból lesz.
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