
HETEDIK FEJEZET. 

New-South-Wales. 

Eddig a kényelmes postahajók fedélzetéről, az első
rangú szállodák terraszáról vagy a gyorsvonat elegáns külön-
szakaszából szemléltük és figyeltük az ausztráliai életet. 
Az embereket, akikkel e közben találkoztunk, többé-ke-
vésbbé kellemes ismerőseink közé számíthattuk, mint ki
fogástalan gentleman-eket, akik a jó modort, a szívességet 
és az idegen iránt való figyelmet minden pillanatban le-
kötelezöleg éreztették velünk. Üti programmunk is úgy 
volt megállapítva, vagy barátaink igyekeztek azt úgy be
rendezni, hogy mindig, mindent megláttunk, amit látni 
érdemes, sőt hogy talán jórészt csak azt láttuk meg, ami 
szép, jellemző és különösen érdekes volt. 

Most, hogy Ausztrália partjait szerencsésen körülha
józtuk, Ne w-South-Wales államban fogunk megállapodni, 
elvegyülünk a mindennapi élet apró küzdelmeit vívó, egy
szerű nép közé és ott figyeljük meg azokat az embereket, 
az életviszonyokat, a maguk köznapi, természetes valóságá
ban. Hogy ezt tehessük, magunk is köznapi ruhába öl
tözünk, egy időre megszűnünk Distinguished-visitor vagy 
Noted-foreigner — azaz előkelő idegennek lenni és meg
próbálkozunk beállni a létért küzdő egyszerű, mindennapi 
emberek sorába. 

Az átmenet természetesen nem lehet minden zökkenés 
nélkül, és eleinte számos apró nehézségen kell átvergődnünk, 



amíg az egész különleges viszonyokat megszokjuk és főleg, 
amíg a demokratikus társadalmi rend iskoláját kitanuljuk 
és a hazulról öntudatlanul magunkkal hozott arisztokratikus 
világfelfogás sokféle kényszer-gondolatát lassankint elfeled
jük. De viszont, mindjárt eleinte azt is észrevesszük, hogy 
ez irányban utazásaink folyamán, már «előkelő idegen» 
korunkban, több hasznos tapasztalatot gyűjtöttünk. 

Határpont New-South-Wales és Queensland partvonalán. 

Bizonnyal magunk is csodálkozunk rajta, hogy már 
jóformán teljesen elfelejtettünk parancsolni; most már csak 
felette udvariasan, sőt szerényen kérünk, még az esetben 
is, ha valami kérés nélkül is feltétlenül kijárna, amiért 
talán már előre meg is fizettünk. Ezzel egyidejűleg a 
türelmetlenkedést is elfelejtettük és ha valamit nem úgy 
hajtottak végre, mint ahogy óhajtottuk, egyszerűen meg
nyugszunk benne és örülünk, hogy valamiképp mégis végre
hajtották a kívánságunkat. 



Amint Ausztrália különböző tájain körültekintettünk, 
a környezetünkkel való érintkezés folyamán a demokratikus 
jogok és az egyenlőség eszméjének számos apró megnyilvá
nulásával is folytonosan volt alkalmunk találkozni. Az első 
meglepetés valószínűleg egy-egy mótorkiránduláson ért 
bennünket, amint az útközi étkező állomáson a soffőr az 
asztalnál, közvetlenül az «előkelő idegen» mellett foglalt 
helyet, sőt ha véletlenül kissé későn érkeztünk, hát a ven
déglő egész kiszolgáló személyzetével kerültünk egy asztalhoz. 

Mindez azonban szinte jó elő gyakorlat volt a későbbi, 
rendes ausztráliai állapotokhoz, amikor igen gyakran fo
gunk utazás közben a kocsisunkkal, vagy a hajcsárjainkkal 
együtt étkezni. Bár egész bizonyos, hogy ilyenkor is mindig 
tisztességtudó és feltétlenül illedelmes társaságban fogunk 
ebédelni. 

Ausztráliai utazgatásaink közben az is megeshetett 
velünk, hogy a kiszabott étkező óra után érkeztünk a vi
déki szállodába; no hát azt és annak következményeit 
épp oly filozofikus nyugalommal kellett elviselnünk, mintha 
a vonatról késtünk volna le, mert koplalva kényszerültünk 
bevárni a következő étkezés idejét. 

Az ausztráliai szakácsné ugyanis épp oly pontosan 
betartja a munkaóráit, mint az expresszvonat a menet
rendjét, s így gyakran könnyebb volna megrendelni egy 
különvonatot, mint egy rendes időn kívül készült külön-
ebédet a vendéglőben. 

Ilyen és sok hasonló hasznos előtapasztalat után már 
most, ha valahol a vidéken véglegesen megállapodunk, 
mindenekelőtt is közvetlen környezetünket, a cselédeinket 
és munkásainkat érintő ügyekben kell a sajátszerű helyi 
viszonyokhoz lehetőleg alkalmazkodnunk, mert mindjárt 
eleinte világosan kitűnik, hogy új környezetünk bizony 
semmiben sem kíván hozzánk alkalmazkodni. 

Ha cselédet fogadunk vagy munkást állítunk dologba, 
legelsősorban is angyali béketűréssel fogjuk feltételeiket 
sorban végighallgatni, közben mi válaszolgatunk az ő kér
déseire, aztán kellő tapintattal értésére adhatjuk a mi kí
vánságainkat vele szemben. 



A tárgyalás vége rendesen az, hogy a munkás azon 
feltétellel áll dologba, hogy majd megpróbálja, hogyan 
jöhet ki velünk! Aztán tovább a munkája folyamán első 
dolga lesz élénken' demonstrálni a munkának különféle 
fokozatát, főleg azt, hogy a rossz munka tulajdonképp 
csak olcsó munka. Aki jó munkát akar, az jól fizessen; 
aki a közönségesnél sokkal jobb munkát kíván, az jóval 
mélyebben nyúljon a zsebébe. 

Az ausztráliai munkás gyakran csak azért végezi a 
dolgát eleinte hanyagabban, hogy a munkaadó szakértel
mét kipróbálja és a későbbi, jobb teljesítményért maga
sabb munkadíjat követelhessen. Miután a vidéken a mun
kás mindig kevés, hát amit kíván, azt rendesen módjában 
van el is érni. 

A munkaadó, aki nem figyel folyton éberen és hatá
rozott morális és értelmi felsőbbséget nem tud kifejteni, itt 
hamarosan elveszti a talajt a lába alól, minden alkalma
zottja azonnal rendszeresen a passzív rezisztencia elveit 
veszi alkalmazásba, sőt mihamarabb készakarva össze
bonyolítják a dolgait és a sikernek még a lehetőségét is 
megakadályozzák. Ez az egyenlőség szellemétől áthatott 
nép tényleg nem is ismer el más felsőbbséget, mint azt, ami 
értelmi és szellemi tekinteteken alapszik. A szigor, a kény
szer vagy az önkény ellen már csak elvből is protestál, 
azt zsarnoki bánásmódnak nevezi és azonnal minden ere
jéből ellene szegül, viszont ha valamely intézkedésnek az 
okát és észszerű magyarázatát megkapta és a vezetés he
lyességét belátta, akkor magától is megtesz minden tőle 
telhetőt, ami a munka sikerét előmozdíthatja, feltéve, hogy 
a fáradságát kellőleg megfizetik. 

Ebben a látszólagos anarchiában, ahol valami módon 
folyton mindenki megnyilvánítja a szabad akaratát és a 
legjelentéktelenebb is fegyelmetlenségnek tetsző tüntetés
sel érezteti az ő személyének fontosságát, a viszonyoknak 
helyes megértése után a vezető mégis képes alkalmazott
jainak jóindulatú együttműködését biztosítani. 

Mielőtt azonban ez a kellemes és rendezett összeműkö-
dés végleg beállott volna, a vezetőnek, időnkint, minden 



egyes emberével külön-külön meg kell vívni egy-egy döntő, 
erkölcsi erőkarcot. 

A közvetlen környezeten kívül a társadalom egyéb 
elemeivel is felette érdekes az első érintkezés. 

Ha valami vidéki hivatalos helyiségbe lépünk, a köz
ségi vagy járási irodába, a telekkönyvi hivatalba, a köz
igazgatás valamely osztályába, a hivatalnok és a közönség 
között fennálló különös viszony mindenesetre meglepi az 
idegent. I t t az «ügyes-bajos ember» kopogtatás nélkül, a 
kalapját fenntartva lép be a hivatalba és a tisztviselővel, 
a nép szolgájával — hogy más kifejezést ne használjak — 
a lehető legkeresetlenebb stílusban érintkezik. 

A hivatalok rendes időben minden polgár számára 
nyitva vannak és a hivatalnok, az írnoktól a miniszterig, 
senkit sem utasíthat vissza a nélkül, hogy bármily értelmes, 
komoly kérdésre ne adna hasonló értelmes, komoly választ. 
Az idegen ilyen helyen igen kellemesen tapasztalja, hogy 
udvarias fellépését kiváló szivélyességgel viszonozzák és a 
rideg bánásmódhoz szokott tisztviselő iránta csupa figye
lem, szívesség és szolgálatkészség. 

A vidékre való megérkezéskor, az első berendezkedés
sel járó sokoldalú vásárlások és rendezkedések közben 
kereskedőkkel, üzletekkel, pénzintézetekkel kerülünk gya
kori érintkezésbe. Ezirányban gyűjtött tapasztalataink sok
oldalúak és érdekesek, gyakran mulattatók és minden eset
ben tanulságosak. 

Az ausztráliai vidéki kereskedőt röviden azzal lehetne 
jellemezni, hogy a holnappal nem sokat törődik, hanem 
mindig ma kívánja a legjobb üzletet megcsinálni, még 
az esetben is, ha az esetleg a holnap rovására menne. 

A kereskedő legelőször is nagy részletességgel fog a 
vevője tanulmányozásába. A vizsgálóbíró vagy a detektív 
körültekintésével igyekszik a viszonyait pontosan kitudni, 
hogy az üzleti lehetőségek nagyságát megállapíthassa. 
Aztán legelőször bizonyos határozott, fölényes, mindent 
jobban értő, diktátori hangon próbálja a szóban levő dolgot 
az idegen vevőre tukmálni, ami szerinte feltétlenül legjobb 

. a városban, a vidéken és az egész déli hemiszferán, az általa 



megszabott ár pedig a lehető legméltányosabb. Aztán,, 
amint észreveszi, hogy a vevőnek is megvan a saját gon
dolata, ítélete, tapasztalata, sőt az árakkal is tisztában van,, 
akkor egyszerre visszavonul sztratégiai műveleteinek máso
dik álláspont] árból valamit enged, kevesebb fö
lénnyel tárgyal, az üzleti viszonyok nehézségét és saját költ-
ségeit emlegeti, amik folytán igen kívánja az üzletet. Ha 
aztán a vevő még tovább megy és azt is meg tudja értetni,, 
hogy még előnyösebb árelrendezéssel vannak konkrét aján
latai, akkor a kereskedő egyszerre harmadik hadi pozíció
jába helyezkedik el, amelyből már többé nem zöld idege
nekre vadászik, sem a könnyen fizető, tájékozatlan vevőt 
kívánja elfogni, de kész a legkisebb haszon mellett megkötni 
valami normális üzletet, lehetőleg még aznap, vagy inkább 
még az órában. 

Aki ausztráliai földágensekkel érintkezett földbirtok 
vagy telek adásvétele folyamán, ez angol és keresztény 
üzletembereknek leghihetetlenebb taktikáját figyelhette* 
meg és bizonnyal az üzleti hadviselés több kemény csatá
ján volt kénytelen keresztülmenni, amíg boldogulni tudott 
velük. 

Azonban nemcsak a komoly üzleti dolgokban, de azr. 
egyszerű társadalmi érintkezés terén is bőven tódulnak 
akadályok az idegen elé és első lépései ezen a téren sem 
folynak le egynémely apró nehézség közbejötte nélkül. 

Az angol veleszületett és belénevelt, túlerős nemzeti 
és faji önérzeténél fogva alapjában véve mindig zárkózott,, 
büszke és elfogult az idegenekkel szemben és előítélete 
rendesen megzavarja az ítélkezését. Így aztán nagyon sok 
időt vesz igénybe, amíg hinni kezd a saját szemének, el
felejti előítéleteit és őszintén megbarátkozik. 

Ha az idegen az üzleti órák után valamely nyilvános 
helyen megjelenik, azt veszi észre, hogy ugyanaz a hivatal
nok, aki reggel az irodájában oly kedves és szíves volt; 
vele, az utcán vagy a klubban egyszerűen elnéz a feje-
felett, megértetve, hogy most ő privát ember, aki semmi 
hajlandóságot sem. mutat ily minőségében az idegennel 
szóbaállni. Ugyanaz a kereskedő, aki néhány órával az-



előtt oly elégedetten seperte be csengő aranyunkat, most 
az utcán csak hunyorít egy kissé az egyik szemével, a fejét 
felénk biccenti, aztán szó nélkül továbbáll, mert egész 
bizonyos benne, hogy a nap folyamán már velünk más 
üzletet nem fog lebonyolíthatni. 

Amint aztán a magára maradt idegen a városban 
töltött nap végén a szállodája felé tart, hogy útra készü
lődjék, egész bizonyos, hogy a hotel előtt nagy barátságosan 
fogja üdvözölni egy-egy mosolygó alak, akit bár látásból 
jól ismer és sejti róla, hogy valami helyi ismerős, de a nevét 
a világért meg nem tudná mondani. 

A barátságos idegen rendesen elég jól van öltözve, de 
a nyakkendője szörnyű rikító színű, a tenyere kérges, a 
modora bizalmaskodó, a kedélyhangulata pedig az ital fel
derítő hatását mutatja. 

Csak amidőn munkánk részletei után kezd kérdezős
ködni, tűnik ki róla, hogy ő egyik munkásunk, aki néhány 
hétig a földet ásta határunkban, de most a városban szóra
kozik és úgy látszik, fölösleges pénzétől igyekszik meg
szabadulni. Ezt megtudva, mi pedig minél előbb őtőle 
kívánván elszabadulni, hamarosan fogatunk és a kétkerekű 
gigen elindulunk a szép, kövezett és százados eucalyptu-
sokkal árnyalt út mentén új otthonunkba. 

Ott aztán hétről-hétre, hónapról-hónapra változatlan 
egyformaságban csak a munkánkkal törődünk. Az érdekes 
és nem mindennapi munkák vezetése és intézése mellett, 
folytonos elfoglaltság közepette, gyorsan röppen az idő. 
Közben egymás után dűlnek ki az ősfák, a sűrűség ritkul, 
fejszével, csákánnyal, géppel, tűzzel, dinamittal irtják az 
őserdőt és hódítják a természettől az eddig még soha fel 
nem tört, érintetlen szűz földet. 

A vidék képe lassanként teljesen megváltozik, a mér
nök műszere nyomán indulnak az új határok, az útvonalak, 
a kerítések, a csatornák és mindenféle épületek emelkednek 
az eddig elhagyott tájon, a határtalan ősállapotok töm
kelegéből; terveink, számításaink, gondolataink kiala
kítják azt a szép, szabályos, rendezett kis világot, amely
nek keretében sikerdús új élet pezsdül fel. 



Mielőtt tovább folytatnók az ausztráliai életviszonyok 
vázolását, egy kis futó áttekintést vetünk New-South-
Wales állam geográfiájára és főleg azokra a vidékekre, 
amelyekről a következőkben részletesebben szó esik. 

A tengerpart mentén elvonuló begyláncolat keleti lej
tője egész terjedelmében bő esőkkel öntözött, termékeny 
terület, míg nyugati felén, a kontinens belseje felé a rendes 
évi eső mennyisége fokozatosan mind kevesebb, és ezzel 
összefüggésben az állam ezen vidékeinek gazdasági értéke 
és rajtuk az élet általános feltételei aránylag rövid távol
ságokon igen jelentékeny különbségeket mutatnak. 

New-South-Wales déli részében a tengerparttól lég
vonalban számított batszáz kilométernyi távolságon végig a 
talaj minősége, az eleváció és főleg az évi csapadék mennyi
ségének változó befolyása következtében az ausztráliai gaz
dasági életnek négy, teljesen különböző, jellemző típusát 
különböztethetjük meg. 

A begyvidék a tenger felé rendkívül meredek falú lép
csőkben ereszkedik le. Ezek a természetes bástyafalak fel
emelkedésre kényszerítik a tenger felől jövő páratelt leve
gőt és a keleti tájak dús csapadékát hozzák létre. A part
menti síkon és a hegylejtőkön itt az év minden szakában 
bőséges az eső és átlagos összegében 1000 millimétert tesz 
ki évi mennyisége. 

A partvidéki tájak talaja nagyrészt a gránit és a bazalt 
málladéka, ami itt laza szerkezetű, könnyen művelhető 
föld, amelyben pompásan nő a kukorica, nagyszerű szőlők 
és gyümölcsösök díszlenek benne. A partvidéknek fő és 
legjelentősebb gazdasági ága azonban a tehenészet. A ki
tűnő természetes legelőterületek mellett, a folyók és pata
kok völgyében a jól kultivált lucernások egész évben 
zöldek. 

A partvidéki tájakról a száraz években az állam bel
sejébe messze beviszik a préselt takarmányt és ott magas 
áron értékesítik. A tehenészet jelentőségét legjobban illuszt
rálja az az egy statisztikai adat, hogy az állam e vidéké
ről évente exportált vaj értéke 12 millió koronát tesz. 



A hegyvidék délkeleti szakasza igen érdekes, alpi jel
legű tájakat mutogat. Itt van Ausztráliának jóformán 
egyetlen darabja, ahol a havat nem csupán a híréből isme
rik. A kontinens legmagasabb pontja, a Kosciusko hegy
tető vidéke, az év néhány hónapjában hóval van borítva, 
és ilyenkor Ausztrália messze tájairól jönnek ide a turisták 
havat látni és a téli sport gyönyöreit élvezni. 

A tenger part menti hegyvonal középső szakasza az 
ú. n. Blue-Mountains, nem kevésbbé érdekes és főleg festői 
tagozású táj, ami Sydneytől alig 70 kilométernyi távolság
ban, a sík vidékből csodálatos meredekséggel emelke
dik ki. 

A hegyvidék és a tenger közti síkon számos rövid, de 
bővizű folyó fut keresztül, amelyeknek a völgyei, mint : 
a Shoalhaven, Hawkesbury, Hunter, Charmee és Eich-
monde-é, mind külön-külön híresek terményeikről és nép
ségük gazdasági aktivitásáról. 

Sydney, a kapitális körül mintegy 150 kilométernyi 
sugárral kijelölhető kör szegélyén, mindenütt dús kőszén
rétegek bukkannak a felszínre. Newcastle, Lithgow és a 
déli partok bányái csupa egykorú és eredetű szénrétege
ket tartalmaznak. A geológiai megfigyeléseket követő elmé
leti kombinációk oda vezettek, hogy egy hatalmas, össze
függő, mintegy 25 ezer négyszögmértföldnyi területű szén
telep van itt a vidék mélyebb rétegeibe beágyazva. Sydney 
város kikötőjében megejtett próbafúrások fényesen be
igazolták az elmélet helyességét, és ma már a kikötőpart 
homokkő rétegein át 750 méter mélységre sülyesztett aknák
ból a legpompásabb kőszenet hozzák fel a felszínre. A triasz-
kori homokkő alatt 40 méter vastagságban van a kőszén
réteg és az egész tömeg használható kőszenét 115,000 millió 
tonnára becsülik. 

A hegyvidék, amely a tenger felé oly hirtelen és helyen
ként bástyafalszerű meredekséggel dől le, a kontinens bel
seje irányában egész ellenkezőleg, igen szelíd lejtőjű, széles 
platókban simul el és az alig 1000 méter középmagas
ságból lassú fokozatban ereszkedik le a középtájak nagy 



alföldjére. Ezeken a platókon indulnak meg a Murray 
folyórendszer vizei, amelyek itt a 750 milliméternyi évi 
csapadékból gyülemlenek össze. 

A magas platók és a szelid esésű, nyugati lejtők vidéke 
eredetileg mindenütt sűrű eucalyptus erdőkkel volt be
nőve. Az első úttörők ezen a tájon több száz kilométer 
hosszban mindenütt csak erdőt találtak, amit akkoriban 
még semmiképp sem tudtak értékesíteni. Ezek a különös 
nagy fák horizontális gyökereikkel felszívják a talaj ned
vességét és alattuk az apróbb növényzet csak alig hogy 
tengődik, az év szárazabb szakában pedig egészen ki is hal 
a fű, amikor az erdő alja teljesen száraz és kopár. 
A vidék gazdasági kihasználását úgy kezdték meg, hogy 
előbb a fák héját fejszével körülfaragták és így kiölték 
az erdőt. 

Amint a hatalmas fák kiszáradtak és elhullatták lomb
jukat, alattuk azonnal, újra kitűnő fű sarjadzott fel, amit 
aztán legeltetéssel értékesítettek. Ezen a vidéken bár az 
erdők nagy része már teljesen ki van irtva, mégis igen 
gyakran mérföldekre nyúló területen láthatjuk a holt erdőt, 
az ausztráliai tájaknak ezt a jellemző különlegességét. 

A platók és a nyugoti lejtők vidékének az állattenyész-
tés a speciális gazdasági ága. Az államnak igen jelentékeny 
húsexport iparát a vidék látja el pompás hízott állatállo
mánnyal, ami Sydneyből a fagyasztó műhelyekből mint 
elsőrendű marha- és ürühús kerül el Anglia és Európa 
piacaira. Ezen a tájon tehát New-South-Wales állam gaz
dasági termelésének második igen jelentős ágát, a ló- és 
a marhatenyésztést és húsexportot van alkalmunk meg
figyelhetni. 

A nyugati lejtőknek a Murray alföldjébe való átmene
telénél kezd,dik az a szelíden hullámos, gyönyörű vidék, 
amelynek belső határát a térképen az 500 milliméteres 
évi esővonal jelzi. Ez az államnak fő búzatermő vidéke, 
amelyen túl aztán a száraz, belső területek felé a negyedik 
föld-típus, a merinójuh birodalma terül el, ahol a gyapjú 
az egyetlen, de pompásan jövedelmező termény. 



A Eiverina. 

New-South-Wales államnak az a része, amely a Murrum-
bidgee-folyó közép és alsó szakasza mentén, egész a Murray 
folyóig elterül, általánosan Eiverina néven ismeretes. Ezt 
a területet mindenütt számos víz-ér és időszakos vízfolyás — 
creek — szaggatja meg, azonkívül jelentékeny hosszúságú 
költ folyómedrek, billabongoh húzódnak rajta keresztül. 

A creek az esős évszak folyamán rendes, állandó víz
folyásnak tűnik fel, pedig tulajdonképpen csak néhány 
hónap folyamán van vize, míg a nyári időszak alatt tel
jesen kiszárad a medre. A creek a legritkább esetben ér 
el folyót vagy tavat, mert vize rendesen valami csekély 
mélységű síkon terül el, ahol a párolgás és az elszivárgás 
folytán teljesen eltűnik. A billabong azonban egészen más, 
mint a creek. Ez tulajdonképpen a folyónak az a mellék
medre, amelyen az árvíz egy része, a főmedertől messze 
eltávozva, komplikált elágazásokban, két-háromszáz kilo
méternyi hosszú utakon kalandozik, míg újra visszajut a 
főfolyóhoz. A billabong medre nyáron át rendesen teljesen 
száraz, csak helyenként, egyes mélyen kivájt lagunákban 
marad meg a nyár folyamán is a víz, ami a környező terü
letet is üde virulásban tartja. 

Ilyen holt folyó- és patakmedrekkel átszeldelt, kitűnő 
földü terület az egész Eiverina, és az a része, amelyet ele
gendő mennyiségű esők öntöznek, New-South-Wales állam
nak egyik legvirágzóbb darabja. 

A Eiverina keleti részen a legmagasabb, ahol a szelíden 
hullámos, halmos vidéknek 300 méter a tengerfeletti kozép-
magassága, innen aztán a folyók mentén mind lejebb eresz
kedik és a Murrumbidgee torkolatánál mintegy 100 m közép
magasságú síkban lapul el. 

A Eiverinának magasabban fekvő része az 500 milli
méteres évi eső övébe esik. Ezt a területet kitűnő földje 
és enyhe éghajlata nagyon alkalmassá teszi a művelésre. 
Az évszakok szerint változó esők mennyisége is előnyösen 
oszlik meg, mert azokban a hónapokban, amikor a talaj 



művelése és a búza vetése folyik, mindig elegendő eső esik. 
Az esős idő rendesen eltart addig, míg a búza kalászba 
nem ment; aztán egyszerre, néha öt teljes hónapra meg
szűnik minden eső. A Riverinán az aratás folyamán állan
dóan száraz, meleg időjárás uralkodik, ami a búzatermés 
betakarítására a lehető legkedvezőbb. 

A Riverinának mélyebben fekvő, szárazabb területei, 
ahol évenként már csak 250 milliméternyi eső esik, a 
merinó juh tenyésztésére rendkívül alkalmasak. A juhnak 
ez a fajtája a száraz és meleg klimát szereti és itt igen 
értékes, a helyi felfogás szerint a világ legértékesebb gyapjú
ját termeli. 

Ezen a tájon a száraz évszakban mesterséges takar
mányon, a partvidékről hozott préselt szénán és szemen 
tartják a birkát, sőt százezer számra küldik ilyenkor vonato
kon a hegyvidéki legelőkre, legújabban pedig nagy öntöző
műveket rendeznek be és az öntözött lucernásokon tartják 
a száraz évszak folyamán a birkát. A Riverinának ned
vesebb és több esőtől járt része, kitűnő termőföldje elle
nére is, még a közel múltban kizárólag a legelőgazdaság 
és főleg a juhtenyésztés céljaira volt felhasználva. Ez a 
táj volt Ausztrália leggazdagabb termelőjének, a squatter-
nek a hazája, ahol az 20—30 ezer holdas területeken űzte 
az állattenyésztést. 

A squatter angol szó, eredeti értelmében valami szegény 
gazdálkodót jelent, aki bizonytalan jogcímen bírt, csekély 
terjedelmű földnek, meg néhány lónak és marhának az 
ura, a mindennapiért küzdő, egyszerű, csiszolatlan ember. 

Az ausztráliai első település folyamán, a szinte határ
talan belső területeken a birtokviszony sem volt nagyon 
meghatározva, főleg mivel az állattenyésztők a bizony
talan fűtermés miatt folyton változtatták legelőterületei
ket és az évszakok szerint hajtották nyájaikat megfelelő 
alkalmas vidékekre. Ezek tehát tényleg nem is lehettek 
a föld urai, hanem csak jóformán a kormányzó kegyé
től függő bórlői voltak. Ezeknek a bizonytalan jogcímen 
bírt földeknek haszonélvezőjét nevezték el squatternek. 
Ez a szó később a birtokviszonyok rendezése után is fenn-



A kőszén Sydney közelében. 

A Hawksbury folyó/tíMJ^á^ney közelében. 



XeW-South-Wales déli partvidéke. 

Vasút a Blue-Mountains-en. 



Mount Kosciuskó teteje Ausztrália legmagasabb pontja. 

A holt erdő. 



500 Guinea értékű kos. 

A tehén birodalma. 
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Gyapjúszállítás a Rivermán. 

Ausztrália legfontosabb terménye — a gyapjú. 
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Ausztráliai medve. 

Az Iguána. 

Az ornithorinchus. 



maradt és gyakran százezerhold földnek jogos tulajdonosát 
jelentette. A mai squatter határozottan büszke a nevére, 
aminek itt varázsereje van és ő tényleg Ausztráliának az 
arisztokratája. 

A mai szociálisztikus irányú államadminisztráció azon
ban nem nézi valami nagyon jó szemmel a különös anyagi 
előnyöket élvező squattert és a törvényhozás régen szerzett 
jogaikat folyton erősen megnyirbálja. 

Ne w-South-Wales állam újabb törvényei kötelezik a 
nagybirtokost, hogy minden oly területét, amely az inten-
zívus gazdálkodás céljaira alkalmas, feltörje és müvelés 
alá vegye, mivel ezt a megfelelő munkaerő híján maga 
nem teheti, hát kénytelen a birtokát felosztani és kisebb 
farmok alakjában értékesíteni. 

Az evolúció törvényei a világ minden pontján egy
formán szakadatlanul működnek. A társadalmi, meg a 
nemzetgazdasági fejlődés és az ezt kísérő politikai átala
kulások a világ minden részén a kiváltságok megnyirbálását 
és az emberi jogoknak lehető kiegyenlítését célozzák. A Ei-
verinán is megvan ez a processzus éppúgy, mint a föld bár
mely más helyén. Itt ma a squatter az az osztály, amely 
az újabb demokratikus és szociálisztikus eszmékkel ellen
tétben, aránytalanul nagyobb anyagi előnyökben részesül, 
mint a társadalom más rétegei, a squatternek tehát mennie 
kell — és a squatter megy is — befelé a földrész belső, 
lakatlan területeire. 

A squatternek Ausztrália gazdasági felvirágoztatásá
ban elsőrendű és maradandó érdeme van. A híres ausztráliai 
aranygyapjú, amely évenkint legalább négyszáz millió 
koronányi termelést jelent, a squatter munkájának az ered
ménye, és mégis ki van reá mondva az ítélet, hogy bármi 
legyen is a következménye, a squatternek fel kell adni jelen 
pozícióját. A kisbirtokos, a farmer már ott áll az ekéjével 
és amint a birka elvonul a tájról, feltöri a legelőt, művelés 
alá veszi a földet és ugyanakkora területen, amely előbb 
egy birka eltartására volt szükséges, most a farmer évente 
tíz zsák pompás búzát termel. 

A Biverina régibb községi és járási térképein gyakran 



egész határok voltak egy-két birtokos nevével megjelölve, 
az újabb keletű mappákban azonban ugyanazon helyen 
százával hemzsegnek a kisbirtokosok nevei. A régi, híres 
squatter-családok utódai az új viszonyokhoz alkalmazkodva, 
eredeti birtokuknak csekély töredékén újrendszerű inten-
zívus gazdálkodást űzve küzdenek a lét javaiért. 

Ezen a tájon ma csak a legszerencsésebb és legtehet
ségesebb squatter tudta megtartani terjedelmes birtokait, 
amelynek felosztását a progresszívus adórendszer, a kisajá
tító törvények és a szociális hajlamú kormányok újabb 
általános intézkedései — no meg a folyton súlyosabbá váló 
munkásviszonyok elkerülhetetlenné teszik. 

A Eiverinán az intenzívus mezőgazdaság újkeletű 
még, úgy hogy egy évtized előtt még aránylag csak igen 
kis területen űzték a búzatermelést. A farmer ezen a tájon 
úgyszólván mind új jövevény, akit a jó föld, a kellemes 
klima és a törvényhozás jóindulata nagyban segítenek bol
dogulásában. 

A Eiverinán megtelepült gazdák jórésze Anglia és 
Írország vidékeiről került ki, akik itt a kedvező éghajlati 
és talajviszonyok mellett könnyebben és sikeresebben gaz
dálkodnak, mint hűvös, ködös őshazájukban. A német 
eredetű gazdák is igen nagy számban vannak itt, akik ren
desen szorosan összetartanak és családonkint közös gazdál
kodást folytatnak. 

Ausztráliában a német gazda kitűnően boldogul, szor
galmát, törvénytiszteletét és szakértelmét általánosan el
ismerik és sokra becsülik. Szakkörökben a német gazdának 
igen nagy a tekintélye, míg társadalmi téren a németek 
alig szerepelnek, sőt jóformán teljesen visszavonulnak. 

A Biverina farmerjeinek egy része Ausztrália más álla
maiból költözött ide, ahol az olcsó földárak és az őserejű, 
kitűnő talaj több kilátást nyújtott nekik a boldogulásra. 
Ily nagy jövőt ígérő új területen igen sok a spekuláló 
gazda is, aki a földjét maga nem műveli, hanem felesgazdá
nak vagy vállalkozónak adja ki és csak a földárak kedvező 
alakulását várja, hogy jelentékeny haszonnal túladjon a 
birtokán. 



Így aztán a Riverinán újabban megtelepült farmer
kolóniák népe ma még egy cseppet sem egységes, de minden 
bizonnyal nagyon érdekes képét nyújtja a benépesülő új
világ ifjú társadalmának. 

Az új életberendezkedéssel járó, sokféle, folytonos el
foglaltság és az általános, munkáshiány következtében az 
új kolóniák népét legtalálóbban az intenzívus munka tár
sadalmának lehetne nevezni, ahol minden egyes egyénnek 
a legérdekesebb és a legnagyobb szenvedéllyel űzött szó
rakozása — a napi munkája, amely minden idejét elfoglalja, 
állandóan gyönyörködteti és a lét javaival is bőségesen 
ellátja. 

A most lefolyt tíz év folyamán New-South-Wales állam 
kormánya sok százezer holdnyi területet vásárolt meg a 
nagybirtokosoktól és azt feldarabolva, előnyös, hosszú
lejáratú ártörlesztés mellett, kiosztotta a kisgazda-közön
ségnek. E mellett magányosok, bankok és privát pénz
csoportok is összevásárolták a vasutak közelében fekvő 
legelőterületeket, a müvelésre alkalmas földeket aztán mint
egy ezer angol holdnyi, átlagos nagyságú farmokra osz
tották fel és időközönként igen előnyösen értékesítették. 

A közelmúltban a Riverina délkeleti tájain több mint 
félmillió angol holdnyi területen indult meg az a nagy
szabású aktivitás, amely e tájaknak csekély jövedelmezésű 
legelőföldjét virágzó farmokká, pompásan termő búza
földekké alakította és a rendszeres, intenzívus mezőgazda
sági termelést általánosította. 

Ezek a munkálatok New-South-Wales állam gazdasági 
kiépülésében az új és sikeresebben termő idők korszakát 
jelzik. 

Ez időszak jelen szerény krónikása a Riverinán, Wagga-
Wagga város tájékán, a vidéknek újstílusú gazdasági be
rendezésében öt évig működött közre az ott folyó érdekes 
kulturális munkákban. 

Pompás, kellemes, enyhe klimájú tájon, folytonos el
foglaltság közepette, csodálatosan gyorsan múlt el egy 
fél évtized, amely véletlenül igen bőtermésű, eredménydús 
esztendők sorozatával esett egybe. Így aztán az érdekes 



munkák és különleges életviszonyok mellett a Riverinán 
eltöltött ez idők emlékei most mind a sikerek derűs vissz
fényében ébrednek fel újra. 

A vidék, akol ez a nagyszabású gazdasági átalakulás 
megindult, legnagyobbrészt szelíd dombhullámokkal tagolt, 
erdős terület volt. A széles völgyek síkjain azonban a 
squatter már jó eleve kiölte a hatalmas fákat és itt, a holt 
erdő szomorú, szürke fatengerében csak hellyel-közzel tar
kállott az árnyéknak, delelőnek meghagyott egy-két zöld 
facsoport. Ezeken kívül néhol a vízfolyások és a közlekedő 
utak mentén is ott díszelegtek még a sötétlombú, ős euca-
lyptusok, ez elaggott, tisztes előkelőségek, a letűnt idők 
érdekes hírmondói. 

Ez a vidék napi járóföldekre lakatlan volt, csak a drót
kerítés meg a telefonvonal jelezték az út irányát a tanya 
vagy a nyíróakol felé. Egy tagban elkerített tizenöt-húsz
ezer holdnyi terület volt errefelé egy squatter birtoka. 

Az év minden szakában szabadon és jóformán minden 
felügyelet nélkül, igazán félvad állapotban élt itt a merinó-
juh; a tulajdonos jóformán csak a tavasz folyamán érdek
lődött iránta, amikor a bárányokat kellett megszámlálni és 
lenyíratni az aranyat érő pompás gyapjút. 

Űttalan-úton, félnapszámra járhattuk ezt a tájat, amíg 
valami fedett helyre akadtunk és élelemmel jól ellátott 
utikosarunk nélkül bizony sokszor naphosszat koplalhat
tunk volna. 

A világtól elhagyott ezen tájak régibb utazója, bár 
nem felej heti el a sanyarúságokat, amiket itt elszenvedett, 
kivétel nélkül őriz az emlékében, vagy talán a szívé
ben is, egy-egy kedves képet, valami rejtett oázisnak a 
képét, ahol egyszer, váratlanul vagy véletlenül igazi re
génybe és mesébe illő, felette kellemes helyzetbe transzfor
málódott át, ahol az út fáradalmaiból és fizikai nélkülö
zésekből, a lelket lenyűgöző szomorú egyhangúságból a 
legkellemesebb környezet mesterkélt kényelmébe csöppent 
bele, amint elérte valamelyik jól ismert squatter otthonát. 

Az oázis, ahol én az érzések ilyen kellemes átalaku
lásán átestem és amelyre mindig szívesen gondolok vissza, 



a Biverinán vagy húszezer hold jó földnek a közepén, 
szelíd lejtőjű domboldalon állott. 

A széles, verandás épületcsoportot árnyas fák, színes 
virágágyak környezték, a mesterségesen felduzzasztott 
pompás tó vize pedig oly tájon, akol nyár idején napi járó
földre sincs folyóvíz vagy kút, szinte hihetetlen káprázat
nak látszott. 

Ennek a világszéli kastélynak a belseje is a legmoder
nebb kényelemmel volt berendezve. Faragott bútorzatú, 
díszes, angolos ebédlője, téres billiárd-szobája, bőrdiványos, 
kényelmes dohányzója valami előkelő klub helyiségeire 
emlékeztettek, a könyvtár asztalán a legutóbbi európai 
postával érkezett újságok, londoni képeslapok számai he
vertek. A ház úrnőjének szalonja, a londoni Cecil-hotel 
díszes drawingroomjának volt a másolata, még villamos 
csillárok sem hiányzottak benne. A falakon mindenütt 
eredeti angol akvarellek és francia olajfestmények függtek, 
az egyik nemrég érkezett Párizsból és 500 guinea volt az 
ára. A kandalló párkányzatán szintén egész gyűjteménye 
volt a szobroknak és a különféle bronz műkincseknek. 

A házban a valódi kincs azonban WILSON J. P. úr, 
a kis birodalom tulajdonosa, kedves, őszbe csavarodó, 
öreg skót volt. 

Amikor magyar vendége ott járt, előbb megmutogatta 
gyönyörű lovait, pompás teheneit, fajbirkáit, meg vadász
kutyáit, aztán, amint végigélveztük a dús asztal pazar 
örömeit, néhány hűsítő és lelkesítő pohár tartalmát, végre 
a poézisre is reá került a sor. 

Amint az öreg úr a skót költőnek, Burns Róbertnek 
örökbecsű, kedves verseit szavalta, ifjú hévvel és csillogó 
szemekkel követve a költőt ködös hazája hegy-völgyes 
tájain, a vers meg az előadó minden szava csak azt bizonyí
tották, hogy a skótnak — ha mindig hidegen számító a feje, 
kemény, sőt rideg a karaktere: ami a szíve mélyén van, az 
csupa láng, csupa melegség és mély érzelem. 

Az úttörő, aki negyven év előtt fiatalon, de szerényen 
és egyszerűen jött ide a vadon elhagyott világába és mun
kájával a semmiségből kis királyságot teremtett, ott most 



eszével és szívével boldogan uralkodik mint dúsgazdag 
squatter, költő és filozófus. 

Hogy WILSON igazi filozófus, az legjobban onnan 
tűnik ki, hogy amint a változó viszonyok a squatter ellen 
fordultak a Riverinán, ő nem adta el a birtokát, hogy bel
jebb költözzék, mint többi társa, sőt az állammal sem 
engedte kisajátíttatni, hanem maga irtotta ki az erdőt 
rajta, maga osztotta fel a földjét kis gazdaságokra és adta 
bérbe a búzatermelő farmernek. Így aztán egyrészt teljesen 
megfelelt az új birtoktörvények követelményeinek, más
részt előbb is pompás földjeinek forgalmi értékét egyszerre 
megkétszerezte. 

A Riverinának a vasúttól távoleső tájain az ilyen ritka, 
kedves oázisok kivételével alig volt valami tanya vagy telep, 
és a régi angolstílusú postakocsin utazgatva, bizony nap
hosszat nem is látott az utas más embert, mint egy-két 
hajcsárt, a határkerülőt, meg a lovasrendőrt. 

Évtizedekkel ezelőtt ez a vidék, ahol ma mintaszerű 
a közbiztonság, valóságos fészke volt az útonállóknak, a 
fosztogatások, a postarablások napirenden voltak és a 
Riverina egész Ausztráliában híres volt a rablóromantika 
színes históriáiról. A nálunk is jól ismert angol írónak, 
Hornungnak sokat olvasott regénye a Stingaree, a Riverina 
lovagias útonállóinak egyik tipikus alakjáról rajzolt élet
kép, amely e tájaknak fél évszázad előtti életviszonyait 
valóban jellemzően festi. Ma azonban már hétszámra utaz
hatunk a postakocsin a Riverinán és gyakran szinte kíván-
nók, bárcsak akadna már valami kis érdekes izgalom, de 
bizony csak a postakocsisnak sokszor hallott regéivel kell 
megelégednünk, aki végnélküli sorozatban mesélgeti az 
egyes helyekhez fűződő, régi rablótörténetek élményeit. 
A rablóvilág már i t t is rég letűnt, a regényhősök kipusz
tultak, fegyvereik, szerszámaik a múzeumba kerültek és 
most a határokon felügyelő lovasrendőr hónapszámra csak 
azt jelenti innen felettes hatóságainak, hogy: Semmi újság! 
Minden rendben! 

A Riverinán, ott, ahonnan a squatter elhajtotta a bir
káját, azonnal megkezdődött a területek részletes felmé-



rése és térképezése, az utak, új határvonalak kijelölése és 
a gazdaságok tábláinak arányos felosztása. Aztán jöttek 
a kerítések és épületek sokféle munkái, amikkel egyidőben 
az erdő irtása is egyszerre igen nagy területen megindult. 

A bolt erdő szárazfájából az értékesebbet épületfának, 
oszlopoknak hasítják fel, a többit pedig ott helyben elége
tik. Ilyenkor állandóan szürke, sűrű füstfelhő gomolyog a 
tájon, a nap fénye is elvész, csak vérvörös korongja látszik 
át a füstös légen. Minden fa körül mélyen ki van ásva a 
föld és az ilyen öblös katlant kitöltik izzó parázzsal. A tűz 
aztán lassan, de biztosan végez a hatalmas fával. Éjjel az 
irtás vidéke olyan, mint valami kivilágított nagyváros. 
Néha a fa egész törzse lángba borul és mint óriási fáklya ég 
tovább, de legtöbb esetben csak az alját hamvasztja el a 
tűz és a holt óriás mennydörgésszerű robajjal dől a vég
pusztulás karjaiba. 

A zöld fának a gyökerét, amin a tűz nem fog, dinamit
tal szokás kirobbantani, vagy a gőztraktorral tépik ki a föld
ből, mert a fának mennie kell, hogy az eke munkába áll
hasson és az erdő helyén a búzavetés hullámzó tengere 
induljon életre. 

Az irtás folyamán sok az érdekes apró izgalom a 
különben csendes, holt erdők táján. A tűztől kikezdett, 
odvas, vén fák belsejéből lassanként sok minden csoda kerül 
elő. Az oposszum, a baglyok, denevérek, méter hosszúságú 
gyíkok kelletlenül hagyják el régi biztos rejteküket, ha 
már a füstöt tovább nem szenvedhetik. 

A róka is igen gyakori és az odvas, vén fákba a holt 
erdők mentén mindenütt megvannak ideiglenes búvó
helyei, de a füstöt ő sem szereti. Az irtással foglalkozó 
nép rendesen egy sereg kutyát tart maga körül, így aztán 
mindennapos dolog, hogy a kifüstölt róka után kis rögtön
zött hajtóvadászat indul meg, a hosszú, egyhangú munka
nap rövid, vidám és rendesen eredménydús eseménye. 

Amint a mérnök az irtás szélén, a mérföldekre nyúló 
egyenes határ valamelyik pontján teodolitjával bíbelődik 
és távcsövében a szemének annyira kedves kis fordított 
világot vizsgálgatja, sok érdekes megfigyelésre akad alkalma. 



Amíg közelében emberei egyhangú rendszerességgel 
verik be a cövekeket, a hosszú vonal végén tekintélyes emu
család tűnik szembe. A fiatalok, a komikus, esetlen, nagy 
madarak bohó kergetőzéssel mulatoznak és zavartalan 
biztonságukban vígan fogdossák a sáskát. Az anyjuk azon
ban éber komolysággal, mindig bizalmatlanul nyújtogatja 
a nyakát, a cövekverők kopogása nyugtalanítja egy kissé. 
Bizony, ami most itt készül, a drótkerítés, az emura nézve 
végzetes dolog, a szabadsága, meg az élete fordul meg 
rajta. 

A Kiverinán, ahol a kerítések hálózata már kiépült,, 
messze elvonul az emu a belső tájak korlátlan szabad 
világába. 

A távcső aztán a nyúlkolónia számos népes csoportját 
mutatja be. Egyik-másik tarka nyuszi egyenesen felágas
kodik, füleli a cövekelők kopogását, míg a többi érzéket
lenül majszolja a száraz füvet vagy a fagyökeret. A kerí
tésen vörösbegyü papagályok rikácsolnak, a fa tetején 
pedig valami száraz ágon az állandó őrszem, a flótás 
madár kíváncsian figyeli, hogy lent mi történik és közben 
kedélyesen fuvolázgat. 

Ha ezenkívül más semmi sem volna, hát igen kellemes 
dolognak lehetne itt nevezni a mérnök izgalom nélküli, 
egyszerű napi munkáját; de először is ott van vele a perzselő, 
százaz hőség, aminek kimerítő hatása alatt kelletlen, mo
gorva, sőt ingerlékeny hangulatokkal küzd az ember, 
aztán folyton, mindenütt, mindig ott vannak azok a kelle
metlen apró legyek, amelyek rátelepszenek az arcára, be
sétálnak az orrába, beleesnek a szemébe, sőt beszédközben 
önkénytelenül le is nyel néhányat közülük az ember, ami 
egy cseppet sem járul hozzá étvágya fokozásához. 

Ebéd idején, a magával hozott elemózsiát legelőbb is 
úgy kell visszakövetelni a millió hangyától; amihez pedig 
a hangya nem juthatott hozzá, az rendesen ízetlen és kiaszott, 
száraz. Ilyenkor a tea volna az egyetlen élvezhető dolog, 
ha az ember képes lenne elfelejteni azt a pompás teát, amit 
a világ más tájain isznak az emberek. 

De hát csupa apró bajokon és apró gyönyörűségeken 



épül fel mindenütt az ember élete és ugyanígy épül meg 
a sok mérföld hosszú drótkerítés is Ausztráliában. 

Cövek cövek után szép sorrendben sorakozik, aztán nyo
mukban kiássák a gödröket, beállítják az oszlopokat, ki
feszítik a hat szál acéldrótot, utána kialakulnak az utak, 
dűlők, búzatáblák a rendes, szabályos, sakktáblaszerű 
kockák hálózatában. Észak—dél meg kelet—nyugat itt 
mindennek az iránya. Űt, határ, kertkerítés, mesgye, épület
hossz, fasor, mind vagy úgy fut, amint az iránytű mutat, 
vagy derékszögben dől keresztben rajta. Szép, rendes, sza
bályos, kockás itt a világ, olyan, mint a skót utazóplédje. 

A drótkerítésnek a birtokon többféle a szerepe és a 
jelentősége. Legelőször is a drót mindenütt teljes mértani 
pontossággal jelöli ki a határt, ami azt jelenti, hogy az iz
gága szomszédnak itt nincs alkalma a határ felett vitatkozni; 
aztán a gazdasághoz tartozó állat, amely a kerítésen belül 
van, biztos, jó helyen is van és alig igényel valami felügye
letet. Ez a körülmény jelentékeny megtakarítást jelent a 
munkaerőben. A legfontosabb szerepe azonban az, hogy 
a kerítésre alkalmazott egy méter magas drótháló biztosan 
távoltartja a vetéstől a nyulat, az ausztráliai gazda leg
nagyobb ellenségét. Így aztán a farmerek legelső dolga,, 
hogyha a kerítése elkészült, hogy azt azonnal dróthálóval 
is felszerelje. Ha erre pénze nem volna, hát a kormány tör
lesztésre előlegezi neki a szükséges mennyiségű dróthálót. 

A statisztika kimutatása szerint New-South-Wales 
államban 44 ezer angol mérföldet tesz ki a behálózott 
kerítések hossza, ami 60 millió koronányi befektetést kép
visel. 

Az ausztráliai tengerinyúlnah rövid és érdekes a histó
riája. Alig múlt ötven éve, hogy Victoria államban Hamilton 
város vidékén néhány farmer főleg a vadászsport céljaiból 
egy-két család nyulat importált és tenyészteni kezdte. 
Negyven évvel ezelőtt az államban még vadászati tilalom 
védte a nyulat az év bizonyos szakában. A kedvező, enyhe 
éghajlat alatt a tengerinyúl hihetetlen módon elszaporo
dott, behozatala után húsz évre már egész délkeleti Auszt
ráliát elárasztotta és feltartóztathatlanul terjedt át a belső-



területekre. Queensland déli határán 900 angol mérföld 
hosszú dróthálós kerítést építtetett a nyulak ellen és mind
ennek ellenére a nyúl már eljutott az északi állam minden 
vidékére, sőt Nyugat-Ausztrália legelhagyottabb terüle
teire is. 

A nyulászatból Ausztráliában egész rendes kereseti ág 
fejlődött és a hűvös évszak folyamán a nyulászok százával 
működnek a vidéken, főleg csapdákkal fogják a fagyasztó 
művek számára. A nyulász, vagy helyi nevén nevezve — 
trapper — könnyen megkeres naponként tíz koronát, így 
aztán a nyulászat évszakában a mezei munkások egy része 
minden más foglalkozást abba hagy és egész lelkesedéssel 
a nyúlvadászatra adja magát. Ennek a különös foglalkozás
nak jelentőségét érdekesen világítja meg az a statisztikai 
adat, hogy az 1910. év folyamán az Ausztráliából kivitt, fa
gyasztott nyúlhús és bőr értéke 25 millió koronára rúgott. 

Ahol az intenzívus gazdálkodás kezdetét vette, a drót
hálós kerítésekkel határolt kisebb területeken a farmer már 
mindenütt sikeresen küzd mesterségesen letelepített ven
dégei ellen, míg a külterjes gazdaságok nagy szabad terü
letein a squatternek állandó ellensége marad a csodálatos 
szaporaságú nyúlfaj. 

Amint az irtás meg a kerítéskészítés egy-egy helyen 
elkészült és a kiégett tuskók gödreit termőfölddel betöltö
gették, megjő a gőztraktor, megjönnek az elefántszerű, 
jámbor, okos nagy lovak, a hármas, négyes meg ötös ekék, 
fogasok, a vetőgépek és azok vezetői, egész kis műszaki 
csapat, hogy a világ kezdetétől fogva művelő szerszámmal 
még meg nem érintett szűz földet elhódítsák az őstermé-
szettől. 

A hódítás azonban rendesen még ekkor sem megy tel
jesen simán, ugyanis, ha eső nem esik, akkor még a gőz-
ekével sem lehet i t t boldogulni. Az eke ugyan nagynehezen 
kiforgatná a barázdákat, de a ház-sarokkő nagyságú görön
gyöt utána csak úthengerlővel lehetne szétmorzsolni. 

A Riverinán az ősz áprilisban kezdődik és ez hozza meg 
az időváltozást. Néhány napi csendes eső után, az addig 
kőkeménységű, barna föld csodálatosan fellazul és őrölt 



csokoládéhoz hasonló, porhanyó laza tömegben fordul az 
eke után, amit aztán gyönyörűség szántogatni. Április, 
május és június hónapokban az esős napok közei folyton 
szorgos munkában találják a farmert, aki siet, hogy a talaj 
legporhanyósabb állapotában vesse el földjébe a búzát. 

A fehér kakadu. 

Legelőször valami különös, kellemetlen, távoli zaj hal
latszik, olyan, mintha egy sor fakereplő szólna, szakadozva, 
külön-külön, aztán meg együtt. Majd valami hosszú, szürke 
hullámvonal-féle tűnik fel a távoli égen, amely kígyózva, 
kanyarogva úszik közelebb. 

Amint a napsugár a szürkeséget oldalt éri, a lassan evező 
szárnyak vakító fehéren csillannak ki a sötétebb háttérből, 
mintha ezer meg ezer lebegő, fehér papiroslap úszna a lég
ben, aztán a hullámvonal megszakadozik s a rikácsoló, 
lármás csapat lassanként leereszkedik az útmenti eucalyp-
tusok ágaira. Ilyenkor, messziről, a hatalmas zöld fák 
olyanok, mintha egyszerre friss hó lepte volna be őket, 
közben a legképtelenebb rikácsoló hangzavar tölti be a 
levegőt. Megjöttek a fehér kakaduk! 

Amíg a főcsoport pihen, néhány vezér hirtelen körül
kémleli a tájat, aztán hangos szóval csalogatja el a pihenő, 
éhes hadat a búzatáblák felé, ahol a farmer alig hogy be
fejezte a vetést. 

Ami ezután következik, az aztán valóban csodálatot 
keltő, de egyúttal lehangoló és elszomorító dolog. 

A tábla valamely magasabb pontján leszáll a csapat. 
A sok ezer fehér madár hosszú, egyenes vonalba fej

lődik, aztán csendesen megindul egy irányban lépkedve, 
pontosan a sorvetőgép apró barázdái nyomán. 

Az a néhány ezer, kiválóan intelligens, éhes madár 
egyenes vonalban, sűrűn egymás mellett, rendszeres ala
possággal szemezi végig az egész búzatáblát. Utánuk a 
sok gonddal és fáradsággal elvetett szemből alig marad 
valami a földben. 



Amíg a csapat szorgalmasan dolgozik, a közeli leg
magasabb fa tetején mindig van egy éber őrszem. Amint a 
farmer fegyverével kezében óvatosan közeleg a hivatlan ven
dégek felé, az őr idejében megadja a különös vészjelet, 
amire aztán felzúdul a hóförgeteg. A puskalövést a sok 
ezer selymes szárny suhogása és mérges rikácsolás követi, és 
ka le is hullott egy-két sebzett madár, a többi, valamivel 
tovább, túl a biztos lőtávolon, újra letelepszik és folytatja 
a pusztítást. 

Az így megzavart madárkád a nap folyamán három
négy, egymástól elkülönült helyet keres ki és hamar ki
tanulja, hogy melyik tábla mily időben a legnyugalmasabb. 
Kora reggel vagy ebéd idejében a legóvatosabb farmer sem 
kerülhet ki egy-egy látogatást. 

A türelmét vesztett vadász aztán leteszi a puskát és 
más, sokkal hathatósabb eszközt vesz alkalmazásba. 

Alkonyatkor naplemente után kimegy birtokának arra 
a helyére, ahol óvatos, fehér ellenségei a leggyakrabban 
járnak, aztán ott, a barázdák mentén, széles vonalban 
elhinti az arzén- vagy strichninoldatban áztatott biízát. 

A reggeli napsugár, mint rendesen, meghozza az éhes, 
lármás hadat. Előbb az őrszemek jönnek s felülnek a fa 
tetejére, aztán suhogva, kavarogva érkezik meg a fő
csapat és leszáll rendes reggeliző helyére. A táj különben 
csendes, az őrök semmi nyugtalanító vagy gyanús ellen
séget sem vesznek észre. A sereg felfejlődik tüzvonalba 
és kedélyes beszélgetés közt kezdi meg megszokott napi 
munkáját. 

Aztán egyszerre a fehér sorból kiválik és felröppen egy 
magányos madár. Egyenesen, majdnem függélyesen tö
rekszik felfelé, mígnem hirtelen hanyattfordul és a magasból 
mint valami laza tolltömeg hull le a földre. A többi kissé meg
riad a látványtól, de csak sietve lakmározik tovább. Aztán 
mind több madár rebben fel a sorból, hogy rövidesen élet
telenül hulljon ismét vissza. Mások elmaradva a többitől, 
fel sem szállnak, csak kínban vergődve tépdesik a mellük 
tollát, mígnem aztán a vész meg a pusztulás rémítő érzése 
elfogja a megmaradt, megtizedelt hadat. Ijedt rikácsolással 



verődnek fel a magasba, útirányt vesznek más tájak felé 
és bizonyos, bogy az évben a vész színbelyére meg nem 
jönnek többé. 

Az iguána. 

Deresszakállú, lassú mozdulatú, kevés beszédű, óvatos 
és furfangos, vén prémvadász volt az öreg Patrik, bár itt a 
síkságon, a Riverinán nem élt igazi elemében. Innen sok 
napi járóföldre a begyek közt született, a bavastetejü 
Kosciusko lábánál, abol az erdös-völgyes vadonban még 
bőven van az oposszum, a valabi, a fákon élő, ártatlan kis 
ausztráliai medve, a róka, a dingó, meg a kenguru. Ezek 
közt töltötte a fiatalságát. Csak az az állat érdekelte, amely 
prémes bundát viselt, az ilyenfélének minden szokását jól 
ismerte és fegyverrel, tőrrel meg méreggel lesett utánuk. 

Szokása volt egyedül járni, félhomályban, hajnal-
szürkületben, titkos lesből dolgozni. ír ember volt az öreg 
PATRIK, az apját a politikai zavargások idején deportálták 
ide Írországból, később valamelyik rokona Dublinban, a 
Phoenix-parkban angol lordokra is vadászott, így aztán 
valahogy a vérében volt a nyugtalan, szabad élet szeretete 
és a leküzdhetlen vadászhajlam, amit fenn a hegyek közt 
ki is elégíthetett kedvére. 

Nem igen szeretett magáról beszélgetni az öreg, ezt a 
kis életrajzot is csak úgy mentegetődzésképpen mondta el, 
amint egyszer újsággal kínáltam meg. 

— Köszönöm uram! — monda csendes nyugodtsággal. 
— Éppen kapóra jön, jó lesz belecsavargatni a maradék 
elemózsiát. 

— De öreg, — mondám én — ez a mai újság, tudom, 
hogy még nem olvasta, bizonyosan talál benne valamit, 
amit mégis érdemes lesz átolvasni. 

— Nem én! — felelte az ő rendíthetetlen nyugalmá
val, — mert otthonhagytam a szemüvegemet. 

Az öreg a Sandy-Creek homokos partjából épp a ten
gerinyúl-fészkeket ásta, két fiatal agár nagy ügybuzgalom
mal segített neki. Az újságot letette a partra és egy göröngy-



gyei lenyomtatta. Aztán elmondta, hogy amerre ő nevel
kedett a hegyek közt az erdőben, akkor még nem volt 
iskola, se templom, se újság, így aztán az olvasás nem a 
mestersége, de büszkén hozzátette, hogy a gyermekei itt a 
síkon mind rendesen járják az iskolát és hogy azoknak jobb 
nevelés jutott, mint őneki. 

Aztán amint így belemerült a beszélgetésbe, hát sok 
mindent elmondott magáról, meg a famíliájáról, amiről 
azelőtt mindig mélyen hallgatott. 

Már jól a végére járt egy labirintszerű, komplikált 
nyúlüregnek és lassanként gyürkőzni kezdett, hogy be
nyúljon a fészek fenekére. Künn a gyepen sorban feküdtek 
az elcsípett és megfojtott fülesek, de a fiatal agarak nyug
talan szűköléssel jelezték, hogy ott benn még mindig van 
valami. Az egyik kölyök mérgesen harapdálta a lyuk szélén 
a földet. 

Az öreg odébblódította a kutyát, letérdelt, belenyúlt a 
lyukba, egész a válláig beveszett a karja a mély üregbe. 
Aztán, amint ott kotorászott, elvörösödött és Shakespeare 
szótárában fel nem lelhető, néhány erőteljes kifejezést halla
tott Patrik, közben nagy erőlködéssel húzott valamit kifelé. 

Előbb egy hosszú, pikkelyes fark tűnt elő, amit aztán 
kétkézre fogva, egy rántással és lódítással messze elröpítette 
a sziszegő, kapálódzó, hosszú csodát. Az állat első látására 
olyannak tetszett, mint egy fiatal krokodilus. 

Az öreg előbb az ásót kapta kézre és utána indult, 
hogy kivégezze, de mégis meggondolta magát, köpködött 
és elégedetlenül dörmögött a szakállába. — Utálom ezt a 
férget, az igut, — monda, aztán a keze fején egy rég beforrott 
sebhelyet mutogatott: «Ez az emléke annak, amikor először 
összeakadtam a fajtájával.)) 

Az iguána minden tekintetben olyan, mint a rendes 
gyík, többszörösen nagyított kiadásban. Az élelmet is úgy 
nyeli le egy darabban, bármily nagy legyen is az áldozat, 
ami a torkába kerül. A tengeri nyulat, fiatal madarat vagy 
csibét egyformán kedveli. A tyúkólakban igen jelentékeny 
károkat tesz, és mivel a legsimább fa törzsén is könnyedén 
szalad fel, a fákon kirabol minden fészket, amihez hozzá-



juthat. Az iguána szájpadlása számtalan, apró, befelé hajló 
tövissel van kirakva, úgy hogy amit egyszer megragadott, 
azt, még ha kívánná, sem tudná többé elbocsájtani. A na
gyobb állatnak az iguána szájából erőszakkal kitépett test
részébe az apró fogak beletörnek és ott nehezen gyógyuló, 
mérges, gennyes sebeket okoznak. Nem csoda tehát, ha 
Patrik elvesztette a kedélynyugalmát, amint az üregben 
nyúl helyett iguánát fogott. 

A másik iguána-eset még élénkebb kedély-felháboro
dással és nagy zenebonával folyt le és sokkal tragikusabban 
végződött. 

A tavasz első meleg napjai jártak a Biverinán, déltájt 
már jelentékeny volt a forróság, s a búzavetés smaragd ten
gerében az első kalász kezdett kibontakozni. A ház előtti 
verandán már le voltak eresztve a bambusz függönyök, 
amik segítették a nyári hangulatok ébredését. A cica a fa
míliájával kényelmesen nyújtózkodva hüselt a sűrű lombú, 
alacsony borsfa árnyékában. — Két kis csemetéje bohókásan 
ugrándozott körülötte. 

Látszólag a tökéletes harmónia zavartalan nyugalma 
töltötte be a környezet minden zugát, amikor egyszerre 
a bozótban megcsörrent valami. 

Abban a pillanatban a macskamama, alakjából ki
kelve, mint egy villanyozott szőrgombolyag, képtelen ug-
rándozások között, mérgesen prüszkölve, intézett gyorsan 
ismétlődő támadásokat valami láthatatlan ellenség ellen. 

Az öreg Patrik ugyanekkor az ebédjéhez készülődött, 
a munkájából megtérve épp a ház előtt mosakodott. Az 
arca és a deres szakálla szappanhabbal volt tele, attól nem 
igen láthatta, hogy mi történik körülötte. Aztán egyszerre 
a lábai között, mint valami sistergő rakéta surrant át egy 
hatalmas iguána, meg a felborzolt szőrű, mérges macska. 

Az igu, a nyitott ajtón bemenekült a munkáskvár
télyba, ahol Patrik kisfia már feltálalta az ebédet az atyja 
számára. Minden ott volt készen az asztalon: a hús, a 
főzelék, a szószos üvegek, a teás meg a tejes kanna, a tálak, 
csészék és evőeszközök. A megrémült iguána egy pillanat 
alatt összefutkosta a szoba négy sarkát, zugát, feldöntött 



minden feldönthetőt, feljutott az asztalra is és egyetlen 
fordulással lesepert róla mindent, aztán fejjel nekirohant 
az ablaknak, és amint az üvegtáblát szilánkokra zúzta, 
kábultan hullott vissza a szoba padlójára. 

Patrik ezalatt már magához tért a meglepetésből és 
meg is törülközött, aztán megragadta a kábult iguána farkát, 
az ajtó előtt csóvált vele egyet a levegőben és mérgesen 
levágta a két méter hosszú állatot a száraz, sima földre. 

Ez a műtét olyanformán hangzott, mintha valami 
üres útitáskát vágtak volna keményen a földhöz. Bizony 
szegény igu is teljesen üres volt, a kis macskák pedig, 
amikre leselkedett, már nyugodtan és biztonságban gubbasz
kodtak a kerítés oszlopán. 

Az iguana éhen ment a másvilágra, de Patrik is, főleg 
megrövidült ebédje miatt méltatlankodott még jó sokáig.. . 

Az ornithorinchus. 

Ausztráliának különös és eredeti faunája az idegenre 
nézve lebilincselő érdekességű. 

Sajnos, hogy a népesség terjedése, az intenzívus mező
gazdasági kultúra, meg a sokáig teljesen korlátlanul űzött 
prémkereskedés az eredeti, jellemző állatfajokat nagyon 
megritkította, ügy hogy a még művelés alá nem vett belső 
vidékek kivételével, egyes tájakon, maga az ausztráliai nép 
is csak az állatkertből ismeri a földrész eredeti állatvilágát. 

A vadászat sportjának hódoló idegen, amint ideérkezik, 
rendesen csalódottan tapasztalja, hogy a kengurut, a vala-
rut, az ausztráliai medvét egész évben szigorú vadászati 
tilalom védi. Az Íbiszt, az emut, meg a vadpulykát pedig 
nyolc-tíz évre kiszabott kíméleti idővel igyekeznek a ki
halástól megóvni és esetleg újból elszaporítani. A vadász 
a Eiverinán a nyúlon, az apró, néma fürjön és a vízi szárnya
sokon kívül, bizony manapság valami más érdemes vadat 
alig lőhet, mert a vadak részben elvonultak a tájról, rész
ben pedig vadászati tilalom védi őket. 

Az ausztráliai vidéki városok dicséretére kell írni azt 



A kenguru. 

Ibisek. 



Az Eucalyptus rostrata. 
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A vetés. 

A zöld búza vágása. 



A kévekötő munkában. 

Novemberi kép. 



A ménes. 

Az aratás. 



Búzaszállítás lovakkal a vonathoz. 

Búzaszállítás a vasúthoz, gőzgéppel. 



A Murrumbidgee 
legfelső szakadásán épülő kőgát. 

Sydney. 

A Murrumbidgee öntözőcsatornája. 



a bevett szokást, hogy minden valamire való kis város nyil
vános parkjában van egy jól gondozott, elkerített terület, 
ahol a vidék jellemző állattípusait egybegyűjtve tartják és 
szeretettel ápolják. Ez állatok a folytonos jóindulatú kezelés 
következtében annyira megszelídülnek, hogy minden időben 
alkalmasak a részletes és pontos megfigyelésekre. Így aztán 
a vadászsikereiben csalódott idegen állatbarát az igazság 
elferdítése nélkül állíthatja ugyan, hogy Ausztrália külön
féle vidékein gyakran jött össze dingóval, kenguruval, han-
gyász sünnel vagy repülő mókussal, de vadászkalandjait 
már igen mérsékelt keretek között kell tartania, ha azt 
akarja, hogy azok hitelre találjanak. Főleg az elejtett 
ornithorinchusokról kell igen óvatosan beszámolnia, mert 
valóban szerencsés lehetett, ha vándorlásai közben valahol 
eleven ornithorinchust láthatott. 

Ez az állat a fogságban nem él sokáig, szabad álla
potában pedig oly félénk és óvatos, hogy igen nehéz dolog 
megfigyelni, a nélkül hogy kárt tennénk benne. 

A közelmúlt évtizedek folyamán igen magas volt az 
ornithorinchus pompás prémének az ára, minek folytán az 
ausztráliai trapperek oly erősen ráadták a fejüket az ár
tatlan kis állat üldözésére, hogy ma már sok helyen egész 
ritkaságszámba megy az ornithorinchus. 

Az újabb védelmi törvények magas pénzbírsággal bün
tetik a trappért, vagy akárki mást, ha nála friss ornitho
rinchus bőrt találnak. A folyópartok csalitját kutató va
dász, ha meg is találja a partba vájt üregeket, meg nem 
bolygatja, vagy ha lát is egy-egy pillanatra valami úszó 
palackhoz hasonló dolgot alámerülni és ismét feltűnni a 
csendes folyóvízben, oda bizonnyal nem lő, mert a legtöbb 
esetben a lebegő sötét pont nem palack, hanem az or
nithorinchus. , 

Ez a különös lény, bár négylábú és szőrös testű állat, 
madár vagy inkább kacsafejet visel. Első lábai úszóhár-
tyásak és így a földön nagyon esetlenül jár, a vízben azon
ban gráciával úszik. Bár emlős állat, mégis tojást tojik és 
azt teste melegével költi ki, mint a madár, az ivadékait 
azonban a tejével táplálja. 



«A folyó partjába vájt üregben fészkel. Az üreg néha 
10—15 méternyire elnyúlik a víz szélétől és rendesen két 
csatornán leket belejutni, az egyik a víz színe alatt vezet 
be, a másik pedig a szárazról. Az üreg végén száraz fűszá
lakból van a fészek, amelyben az ornithorinchus labdaszerű-
leg összegomolyodva pihen. Tápláléka a vízi bogarak és 
azok álcái, amelyeket a víz alatt fogdos össze. Csőrének a sze
gélye igen érzékeny tapintó eszköz, ez segíti a fenék ka
vicsai között élelmének kiválogatásában. A víz alatt meg
tölti két pofazacskóját, aztán a felületre emelkedik és ott 
csendesen morzsolgatva, fogyasztja el zsákmányát. 

A teste lapos, hosszúkás, rendes hossza a csőrétől 
a farka végéig mintegy 45„pentiméter. Bár füleinek külsőleg 
látható jele alig van, kitűnően hall és a szaglása is rendkívül 
finom. A hím ornithorinchus hátsó lábain sarkantyúszerű 
karmokat visel. A sarkantyúja hegyén nyílás van, amely 
tovább csatornával és méregmiríggyel van összeköttetés
ben, úgy hogy az ártatlan és a szárazföldön jóformán tehe
tetlen állat jól fel van fegyverkezve és karmolása érzékeny, 
gyulladásos, mérgezett sebet okoz.» 

A Riverina folyói lassú járású, sokat kanyargó vizek, 
amelyek áradáskor számos mellékágra szakadozva kalan
dozzák be a tájakat. Amint az árvíz elvonul, a főfolyó 
mentén a felfrissült vizű lagúnák labirintusaiban egész 
nyár folyamán ideális tanyát talál a legkülönfélébb vízi 
szárnyas. I t t költenek az íbiszek, a szürke darvak, itt él 
a pelikán, meg a pompás fekete hattyú. 

A főfolyó és a lagúnák közötti keskeny hosszú föld
nyelvek rendesen kitűnő vadász-leshelyeket kínálnak. 
A pompás, százados eucalyptus fák némelyike egész hosz-
szában bele van dőlve a vízbe, és eltépett gyökérzete érdekes, 
vad összevisszaság a körülötte felgyűlt gazzal, meg a parti 
növényzettel. Az alacsony sással, meg vízi liliommal benőtt 
lagunákban is van elég búvóhely, nyugodt, biztos rejtek 
a vízi vadak változatos fajtái számára. 

A magányos délutánokon vadkacsára leső vadász, 
vagy a szelídebb indulatú horgász, meg a halász bő zsák
mányhoz juthat ezen a tájon. A természetnek örök érdé-



kességű életfolyamatát figyelő, csendes filozófus pedig meg
töltheti a fényképező gépét bizarr tájképekkel, az elméjét 
különös megfigyelésekkel és a lelkét kedves hangulatokkal. 

Az a kép, amint az öreg pelikán hihetetlenül esetlen 
fiait vezetgeti a vizre és védve óva, gyöngéden tanítgatja 
őket a halászat mesterségére, megragadó és egyúttal mo
solyra indító. A palaszürke gém rendületlen türelme, amint 
a part szélén állva, félnapszámra mozdulatlanul várja, hogy 
a kívánt falat oda ússzék hozzá, szinte csodálatra gerjesztő. 
Aztán mindig kedves és érdekes látnivaló az Íbiszek cso
portja. Az ibiszt Ausztráliában mindenütt szeretik és vé
delmezik, ezek a madarak nem is nagyon félnek az embertől 
és így gyakran igen közelről figyelhetjük meg őket, amint 
esetlen, nagy, görbe csőrüket komikusan tátogatják. A nya
kukat lazán borító sárga, tüskés tollazatúk miatt a helyi 
nyelven szalmásnyakú Íbisznek hívják őket. Elemükben 
akkor vannak, amikor a tócsában gázolhatnak, vagy még 
inkább, amikor a parti fűben hadirendbe sorakozva üldözik 
a sáskát. 

így aztán a vizek mentén búvárkodónak sok minden
féle érdekes megfigyelni valója akad. Ily türelmes, békés 
szemlélődésnek lesz az eredménye az a pillanat is, amikor a 
csendes folyó sima vizében először látjuk meg az úszó sötét 
palackot, amely körül egy ideig parányi hullámok gyűrűz
nek, aztán meghalljuk azt a csekélyke loccsanást, ami csak 
olyan, mintha valami kis hal vetődött volna a vízszínre — 
és ez az egész. 

Az ezután következő zavartalan csendben már öröm
mel üdvözölhetj ük magunkat, mint a ritka, szerencsés vizs
gálódót, aki az ausztráliai természetes környezetében látta 
úszni és elmerülni az — ornithorinchust. 

Eucalyptus rostrata. 

Alig van valami igazán kedvesebb látvány, mint egy 
tisztes öregember vidám jókedvében. Rózsásra gyúló arc 
a hófehér keretben, ifjúi tűz villanása a már fénytelen sze-



mekben, vidám mosoly, meg szívből fakadó, jóízű kacagás 
a felújuló régi szép emlékek elmondása közben: vonzó dol
gok, amiket látni, meg hallani kedves és érdekes. 

Ausztrália serdülő ifjúságáról nem lehet elmondani, 
hogy valami kiváló tiszteletet tanúsítanának az öreg kor 
iránt, valóban talán sehol sem látni annyi egyedül lézengő, 
komor, magára hagyott, öreg embert, mint itten. Bizonyos 
különös alkalmakkor azonban, minden vidék és minden 
város külön megemlékszik az öregjeiről, összegyűjti, meg
vendégeli és nagy tisztességben részesíti őket. 

Ha a vidék követe jön el a programmbeszédjét meg
tartani, vagy az angol király képviselője, a főkormányzó 
jár a tájon, a bankett-teremben a nemes angol lord közelé
ben, sorban ott ülnek az őszfejű veteránok, akik egykor 
elsők voltak a vidéken és a kolóniák felépítésében két ke
zükkel segédkeztek. Ily alkalommal a bankett folyamán, 
amint elhangzik a tószt a királyra, pohár ürül a vendég 
egészségére, meg a vidék jóvoltára, rendesen feláll még egy 
szónok és néhány rövid, de lelkes szóban felköszönti a vidék 
öreg úttörőit. Itt rendesen ezzel szokott végződni a bankett 
formális része. 

Amint aztán valamelyik veterán feláll és megköszöni 
a tiszteletet; egyszerre fejtegetni kezdi emlékeinek vég
nélküli gombolyagát és beszél feltartóztathatlanul, órák 
hosszáig. A társaság szertartásosabb része ezalatt csendesen 
elvonul, az érdeklődők pedig körülfogják az öregeket és 
lehetőleg sorban mind megszólaltatják őket. Ez szokott 
lenni a mulatság legvégső része és befejezése. 

Ily alkalmakkor több és élethűbb részletet tudhat 
meg az ember az itteni régi életviszonyokról, mint a legjobb 
könyvekből, és egyúttal igazán elgyönyörködhet a még néha 
kiegyenesedő, görnyedt öregek igaz lelkesedésén, az el
szunnyadó ifjúi tűz színes fellobbanásán. Érdekes, kedves 
látvány, olyan, mint amikor az öreg őserdő újra kivirágzik., 

A Biverinán a közlekedő utak mentén mindenütt ha
talmas, vén fák terjesztgetik örökzöld lombú ágaikat, de az 
új települők a kiirtott erdők helyén, a mai búzaföldek hul
lámzó tengerén is meghagytak itt-ott árnyéknak, dísznek 



néhány szép öreg fát, rendesen az ausztráliai erdők egyik 
pompás fája, az Eucalyptus rostrata — a magára maradt 
vén veterán. 

Egyedül, egymagában búsong ott a régelmúlt idők 
viharviselt hírmondója, kékesszürke levélzetét egész évben 
alig változtatja, folyton egyforma nehézkesen csügg alá 
a lombja. Az év egy szakában azonban vastag törzsén meg
szakadozik a barna kéreg, lassan levedli a héját; viselt ron
gyos, szakadozott köpenyét sima újjal, világos színűvel 
cseréli fel. 

Néha, amint a szelid szellők meghimbálják a lombját, 
úgy hallatszik, mintha a vén fa valami régi szép dalt dúdol
gatna, máskor pedig, ha a zúgó, bömbölő délnyugati orkán 
feltámad, az öreg harcos ott a síkon egymagában keményen 
birkózik a széllel, derékvastagságú ágai hajladoznak, nyiko
rognak, hosszú, nehéz sóhaj zúg keresztül lombozatán. 
Amint a vihar elvonul, bár megtépve, mégis szilárdan, 
acélos erőben áll ott az őrhelyén, a kemény, öreg vitéz. 

Aztán olykor, nem is minden évben és nem is mindig 
egy évszakban, meggondolja magát az öreg és — kivirágzik. 

Ilyenkor, hosszú hetekig folyton ünnepi díszben pom
pázik. Körülötte a lég csupa illat, a szellő finom virágesőt 
hint szét a környéken, vidám dalos vendégei is megjönnek, 
ünnepi társaságban. 

A papagályok bíborban, kékben, zöldben, a színes 
mézszívók, a fehérmellényes, feketefrakkos légykapók, a 
méhészek csillogó ornátusban, mind ott mulatnak virágos 
galyai között; a vén fa pedig kínálja nekik millió apró ke-
helyből az illatos nektárt. 

Kora reggel a barátmadár ünnepi orációval nyitja meg 
a napot. Ilyenkor a fa tetejéről valóságos emberi beszéd 
hallatszik, különös klarinéthangon kiejtett világos, zengő, 
emberi szavak, és amit ott a barátmadár beszél, azt minden 
nyelven meg lehet érteni. A feketebőrü bennszülött híven 
elismétli a maga nyelvén, hogy mit szól a madár; a farmer 
már angolul érti meg a klarinéthangon zengő orációt, nem 
csoda hát, ha más meg azt, ami a virágos ágakról hallatszik, 
azon a nyelven értelmezi, ami a szívében a legkedvesebb — 



és hát teljesen kétségtelen is, hogy a beszélő madár ott a 
vén fán ilyenformán szaval: Virágos öregúr, jó reggelt,. 
jó reggelt! Virágos öregúr, az Isten éltessen! . . . A szó
noklat legalább az én fülembe elvitázhatlanul így csendül. 
A kukabura azonban, ez a csodálatos, nevető nagy madár 
úgy látszik a beszédet megint másképp értelmezi, mert 
egyedül is, meg kórusban is hosszan és nagyokat kacag 
rája. Az is lehet, hogy az ő nyelvén valami csintalanságot 
jelent az, amit a barátmadár beszél. 

Közben más zene is készül a fa tetején: a papagályok 
vegyes bandája vígan hangolja a muzsikáját, ami aztán 
csodálatos hangkeveredést okoz, de a nagy vidám zűr
zavarból időnként kellemesen hangzik ki a flótás madár 
kedves, melodikus fuvolázása. 

Az öreg fa meg csak bólongat csendesen, elégedetten, 
ünnepi díszében, millió virágos, illatos koronája ezüst szín
ben csillog. 

A madár-muzsikás, vidám, szép napok tartanak hét
számra. A csicsergés, a dalolás, a szónoklat, a kacagás 
meg a csendes fuvolázás reggeltől naplementig soha meg nem 
szűnik olyankor, mikor virágjában van az öreg eucalyptus. 

A klima és más egyebek. 

A Riverina éghajlata tekintetében is egyike Ausztrália 
legkellemesebb tájainak és szorosan véve csak két évszakban 
van része, amelyeket helyesen száraz, meg nedves évszak
nak lehetne nevezni. 

A száraz évszak közepén, december, januárius és 
februárius hónapok folyamán igazi becsületes, jó, meleg 
nyár van. Az év többi kilenc hónapja alatt azonban tulaj
donképpen igen nehéz azzal tisztába jönni, hogy tavasz 
van-e vagy ősz? Bár egy kis jóindulattal, az év egész 
háromnegyedét tavasznak sorozhatnék be. 

Ez a két évszak folyton viaskodni látszik egymással, 
mégis átlagban a kellemes, növesztő, éltető, tavaszszerü 
napok állandóan túlsúlyban vannak. 



Április végén a hőség végleg elmúlik, május folyamán 
pedig állandó lesz az eső. Az Európából ide plántált növé
nyek, a szőlő, a gyümölcsfák, a platánus, az akác, ilyenkor 
elhullatják leveleiket, míg az eucalyptusok kékeszöld lom
bozata akkor kezd felfrissülni. A nyár folyamán kiégett 
rétek, legelők barnaszürke foltjain friss fű sarjad fel és a 
csokoládészínü ugartáblákon dúsan, bokrosán zöldül ki 
a vetés. 

Az eredeti növényvilág egynémely faja mindjárt az 
esős idő kezdetén virágzásnak indul, a méhek folyton a 
szabadban járnak és a házifecskék nem mutatnak semmi 
hajlandóságot az elköltözésre. 

Később júliusban a változékony, hűvös, zivataros 
idő az uralkodó, a hideg éjjeket szürke, ködös reggelek 
követik, de ha az ember haza gondol, akkor is inkább az 
európai áprilissal hasonlítja össze ezt az időt, mint a honi 
októberrel. 

Július és augusztus hónapokban jár erre a leghűvösebb 
idő. Az ausztráliai ember ilyenkor szörnyen fázik, a kan
dallóban állandóan ég a tűz és mindenki a borzasztó hidegről 
panaszkodik, bár a temperatura csak igen ritkán száll le 
a fagypont alá. 

A Kiverina nagyon öreg lakói még emlékeznek is egy
két «roppant kemény» télre, amikor az éj folyamán hullott 
hó még reggeli tíz órára sem olvadt el, de oly időre, amikor 
itt a hó napokig tartott volna, még a legöregebb pionirek 
sem tudnak visszaemlékezni. 

Szeptember és október hónapok azonban meghozzák 
a hamisítatlan tavaszt, amikor is a Riverinán valóban 
ideális az élet. A gyümölcsfák virágoznak, a búza kalászban 
zizeg, a legelőföldek búja, dús fűvel vannak benőve, minden 
növényben, fában az élet pezsgő, dús árja kering. 

A májusban, júniusban elvetett búza október végén 
már befejezte a növését, ilyenkor van virágzásban és ke
véssel ezután általánosan megkezdődik az ausztráliai far
mernek egyik legnagyobb munkája, a zöldbúza vágás. 

* 



Igen érdekes és nálunk kevésbbé ismert dolog, hogy 
errefelé a nehéz munkára alkalmazott lovat nem zabon 
tartják, hanem egész éven át kizárólag a szecskának meg
vágott zöld búzával táplálják. Az ilyen búzát mindjárt 
a virágzás után vágják, még mielőtt a mag kifejlődött 
volna benne. Aztán megszárítják, asztagba rakják, így 
esetleg évekig is eltarthatják, mint igen jelentékeny táp
értékű takarmányt. 

Ennek a terménynek Ausztráliában mindig nagy az 
ára. A piacra megvágott állapotban, juttazsákokba csömö-
szölve kerül és így könnyen és tisztán kezelhető. 

A Riverina gazdái állandóan nagy területeket vetnek 
be az ilyen takarmánynak való, gyorsan növő búzafajjal, 
és jó piaci árak esetében ez itt a legjövedelmezőbb gazda
sági produktum. Az asztagban a zöld búzát rendesen addig 
tartják, amíg a piac árai kedvezően alakulnak, aztán gőz
géppel megvágják, ott helyben 50 kilós juttazsákokba varr
ják és jó árak esetén vasúttal négy-ötszáz kilométernyi 
távolságra is elküldözik. 

A zöld búza termelésének csupán a munkásviszonyok 
szabnak korlátot. Így van aztán, hogy bár a vidéken ez a 
legjövedelmezőbb termény, a farmer mégis főleg a szem
termelésre adja magát, mert a zöld búza kezeléséhez szük
séges nagyszámú munkaerőt nem tudja kellő időben elő
teremteni. 

A zöld búza vágása a Riverinán olyan előaratásféle, 
ami november hó folyamára jut, míg a szemesbúzát de
cember elején kezdik aratni. Ez az előaratás, keresztekbe, 
csomókba rakás és később az összehordás és asztagolás 
mindenben hasonlít a mi aratásunkhoz, kivéve, hogy itt ki
zárólag mindenütt a kévekötő géppel vágják a zöld búzát. 

Ma Ausztráliában száz elsőrangú gazdasági munkás 
között nem lehetne kettőt találni, aki az egyszerű kaszával 
bánni tudna, és egyet sem, aki állandó kaszálásra, a rendes 
napszámért vállalkoznék. Néha lát az ember öreg ir föld
mívest, aki talán ifjúsága emlékei kedvéért olykor kezébe 
veszi a kaszát, de ő ezt a mesterséget még Írország smaragd 
szigetén tanulta és itt inkább csak kedvtelésből gyakorolja. 



De hát melyik legény tudna olyan rendet vágni, mint a 
kévekötőgép? 

Ma már az egész világon: Szibiriában, Kanadában, 
Argentínában vagy Ausztráliában egyformán elhódította 
a tért a kaszától a gép — és korlátlanul uralja a helyzetet. 

A kévekötőgép a modern gazdasági szerszámok leg
elmésebbje, de igen gondos vezetést igényel, hogy tökéle
tesen működjék. Az ausztráliai farmer azt mondja róla, 
hogy: «úgy kell kezelni, mint az asszonyt, t. i. türelemmel, 
értelemmel és szeretettel)). 

A Riverinán a gazdasági év legszebb napjai azok, 
amikor október végén a fejlődés teljességében levő búza
táblákon a motolás kévekötő szelid kerepelése megindul. 
Rendesen a sűrű és magasan növő búzafajokat termesztik 
zöld búzának, míg a rövid, kemény szalmájú, magját nem 
hullató fajokat teljesen meg hagyják érni a szemtermés 
számára. 

A farmon a rendes napi munka a legszorgosabb időben 
is reggel félnyolckor kezdődik. Ezt megelőzőleg a munká
soknak már felszolgálták a bőséges meleg reggelit, ami 
főleg frissen sült húsnemüből, tojásból, tej és teából áll. 
Amint a reggelijüket befejezték, előállítják a lovakat és 
elindulnak a munkában lévő táblákra. 

Novemberben állandóan kellemes, szép, derült reggelek 
vannak és ilyenkor pompás dolog figyelni, amint a három
lovas, motolás gépek sorba beállnak a tábla szélébe és rendes 
nyugodt tempóban megkezdik azt négyszögben körüljárni 
és körülvágni. 

A vízszintes, fogaskés kerepelve, fáradhatlanul nyesi 
a szalmát, ami rendben beledől a vászonfenekü elevátorba. 
Az elevátor olyan, mint valami nagy cigarettasodrógép, 
össze is sodorja a kévét keményre és bejuttatja a csomó-
zóba. Ott köré kerül a zsineg, hurokra kötődik, el is vágódik 
és a kész kéve kilódul a gyűjtő villára, ahonnan négyesével, 
hatosával billen le a földre. 

Addig amíg simán foly a munka, így megy az végtelen 
vég nélkül. De hát azért a legnagyobb elővigyázat mellett 
is előfordul néha egy kis fennakadás. Olykor valami faág, 



cövek, vagy drótdarab kerül a kés fogai közé, ami meg
állítja a kerepelést és rögtön segítséget igényel. Néha a 
zsineg szakad el, vagy a csomózó lazán köti a hurkot és a 
kidobott kéve széjjelesik, vagy valami új csapágy meleg
szik fel és siralmasan kezd nyikorogni. Erre meg kell állí
tani a fogatot és a kezelő egy ideig el bíbelődik a gépével — 
míg ismét rendbehozza — közben a lovai élvezettel dús
kálnak a pompás zöld kalászokon. 

A gépek után párosával jár néhány suhanc, akik sorban, 
szabályos közökben, laza kúpokba állítgatják össze a 
kévéket, amik ott a hordásig és asztagolásig teljesen ki
száradnak. 

Tíz óra után kinn jár a táblán egy gyerek, aki a mun
kásoknak tejesteát és friss süteményt kínál, de a munka 
nem szűnik meg a dél elérkeztéig — a löncs idejéig. Legtöbb 
helyen délben a lovakat is felváltják és kora délután pihent 
erővel indul meg a csendes kerepelés, vágás, kévekötés, 
csomórakás, egész esti hat óráig, amikor a rendes napszám
munka megszűnik. 

Csak sürgős, különös esetben, külön számított, előre 
kialkudott óradíjért lehet a munkanapot néhány órával 
a rendes időn túl is megtoldani. 

A munkások este rendes, bőséges ebéddel fejezik be 
a napot, és az élelmezésük mellett ily munkával a gépkezelők 
a mi értékünkben kifejezve 12 koronát; a segédmunkások 
pedig 8—9 koronát keresnek naponként. 

A pompás, kellemes friss levegőben az év legideálisabb 
szakában, bőséges élelmezés mellett végzett, könnyű, tiszta 
munkáért az ausztráliai ember valóban oly díjazásban 
részesül, amit a zárt irodákban görnyedő, ideges, szellemi 
munkások nagyrésze igazán szívből megirigyelhet. 

Hogy a jól fizetett és jól ellátott munkás helyes irá
nyítás mellett jó munkát is végez, az tagadhatatlan. Az 
ausztráliai farmer azonban lehetőleg takarékoskodik a kézi 
munkával, úgy hogy a művelés és a termés betakarítása folya
mán egy százholdas búzatáblán a legsürgősebb munkák 
idejében sem foglalkozik egy időben több, mint öt ember, 
de a legtöbb helyen csak kettő vagy három. 



Hogy a farmer munkája ezen a vidéken, a rendkívül 
magas munkabérek mellett is jövedelmező és sikeres, azt 
részben bőven termő szűzföldjének köszönheti, részben 
pedig a modern gépek és gazdasági módszerek, meg a 
kitűnő fajlovak alkalmazásával éri el. 

A ló. 

Ausztrália eredeti állatvilágából teljesen hiányzott a 
ló és általában mindenféle tökéletes emlős állat, bár földjén 
minden feltétele megvan természetes fejlődésére és el
terjedésére. 

Az első települők elkerítetten birtokairól elszabadult 
lovak, a belső területeken félvad állapotban is jól meg
éltek és jelentékenyen elszaporodtak. Ma az elkerített, 
rendezett birtokviszonyok idejében, kellő gondozás és a 
fajok tisztaságának megőrzése mellett igen kiváló ausztráliai 
lótípusok fejlődtek ki, és a nagykiterjedésű, új területeknek 
művelésre való berendezésében a lónak elsőrangú szerep 
jutott. 

A Riverinán ma is úgy van, hogy a gazdát elsősorban 
a ló állománya szerint ítélik meg, mert ma még a ló itt a 
legalkalmasabb és legolcsóbb motorikus erő és a gazdaságban 
elhatározó jelentősége van. Így aztán a lótenyésztés min
denfelé igen általános és a farmer a legjobb lovait rendesen 
maga neveli. 

Valami vízfolyás mentén, vagy a mesterségesen fel
fogott víz gátja körül rendesen negyven-ötven holdnyi 
terület van elkerítve a tenyészlovak számára. A dús fű, 
a mindig hozzáférhető jó ivóvíz, egy-egy csoport terebélyes 
árnyas fa és a szabad térség mindent magában foglal, ami 
itt a ló teljes jólétéhez szükséges. 

A világ e tájainak különös sajátsága, hogy a patak
medrek az év hat hónapjában teljesen szárazok, meg hogy 
normális mélységekben a talaj víztelen, így a vidéken ku
tak nincsenek. A farmer a háztartásához szükséges ivó
vizet, kivétel nélkül, mindig a háza fedeléről gyűjti össze. 



A festetlen, galvanizált vaslemeztetőről nagy cink 
tartányokba, vagy cementből készült földalatti ciszternákba 
fogják fel az esővizet és egész évben folyton csak ezt hasz
nálják. A gazdaság céljaira a vízfolyásoktól távol terje
delmes, mély medencéket ásnak és mivel az altalaj itt sehol-
sem szívja be a vizet, az esős évszak folyamán meggyülik 
bennük a környékből összefutó csapadék és egész évben 
állandóan megtartja a vizet. 

A farmer minden nagyobb elkerített táblán készít 
egy ily víztartányt és így a kerítésen belül, teljesen szaba
don, felügyelet nélkül élhet az állatállománya. 

A drótkerítés és a nagy nyitott vízmedence az auszt
ráliai farmoknak két elmaradhatatlan kelléke és az itteni 
tájképeknek jellemző, érdekes eleme. A gazdaságok for
galmi értéke itt a talaj minősége után elsősorban attól 
függ, hogy milyenek a kerítései és hogy van-e elég bővizű 
víztartánya. A rendkívül magas munkabérek mellett a 
gazdának első és fő elve, hogy felesleges munkerőt ne alkal
mazzon. Egyetlen lovas kerülő többezer holdas gazdaság
ban könnyen szemmel tarthatja a kapukat, kerítéseket és 
az azokon belül biztonságban lévő lovakat vagy gulyát, 
ahol az állatok állandóan találnak élelmet és vizet 

A közvetlenül munkában nem lévő állatállomány az 
év minden szakában a szabadban él és istállókra alig van 
szükség. Az esős évszakban, a hűvös éjszakák idején, az 
értékesebb lóra vagy tehénre vitorlavászon-takarót csa
tolnak és ezzel védik meg némileg az esőtől meg a széltől, 
ilyenkor a dróthálós kerítés mögött esőköpenyben legelésző 
jószág valóban igen előkelő társaságnak látszik. 

Ami az ausztráliai lovat illeti, hát az esőköpeny nélkül 
is előkelő állat. A pompás szabad élet hatása, amit itt a ló 
növendék korában, sőt élete legtöbb szakában is élvez, 
meglátszik egész megjelenésén és megmarad egész élete 
folyamán. Az istállózásnak az a sokféle kellemetlen követ
kezménye, ami az európai lovakon a szem és a láb számos 
hibáján jelentkezik, Ausztráliában jóformán teljesen isme
retlen, ami tisztán a természetes életmód előnyeinek tud
ható be. 



Terjedelmes, elkerített térségen, kövér füvön, jó ivó
vízen él egy-egy előkelő lócsalád, vagy huszonnégy kanca 
fiatal csikóival, meg velük egy fejedelmi mén. A pompás 
állatok élete, fizikai jólétük minden természetes feltételének 
bőségében igazán megragadó látvány. 

Aki a lovat csak az istállóból, az utcáról, vagy a lovagló' 
iskolából ismeri, hátf elmondhatja, hogy tulajdonképpen mit 
sem tud a lóról; míg a szabadban élő lovak megfigyelésekor 
bámulva tapasztalja, hogy mennyi érdekes képesség és 
tehetség, meg természetes ösztön rejlik felfedezetlenül az; 
állatban, amik a természetes, szabad életmód mellett lépten
nyomon kifejezésre jutnak. De csak a legáltalánosabb meg
figyelés is nagyban lebilincselő: a tűz, erő és szenvedély, 
az, ami legfőbb kifejezésre jut a ménben, csupa mérséklettel, 
gyöngédséggel és gráciával van felváltva a másik nemben.. 
A csikócsapat pedig maga a játék, a bohóság, a pezsgő 
fiatal élet. 

Igen érdekes megfigyelés az, hogy az ausztráliai lónak 
ez a csaknem teljes szabadsága még nem jelent korlátlan
ságot. A drótkerítésnek ugyanis megvan a maga civilizáló 
hatása. A csikó, bár szabadon futkoshat az elhatárolt terü
leten, mégis hozzászokik az ember jelenlétéhez, nem kell 
mérföldekre üldözni, lasszóval elfogni, mert az anyjával 
együtt magától is közeledik az ember felé és már kora 
fiatalságában szelid, kezes és jóindulatú. 

A ló az ausztráliai ember életében folyton nagy sze
repet játszik. A statisztikai hivatal rideg számadatokkal 
bizonyítja, hogy itt minden férfi alá jut egy ló. A közmondás 
pedig azzal dicsekszik, hogy ausztráliai gyermek már biz
tosan megüli a lovat oly korban, amikor még jóformán 
járni sem tud. 

Erre az utóbbi állításra ugyan nincs hiteles statisztikai 
adat, de az idegen vidéki utazásai közben gyakran meg
bámulhatja az ifjúság merész lovaglásait és bravúros 
ugrásait. Mindig vonzó és érdekes kép az, amint a falusi 
iskola előtt a fiatalság iskola után hazafelé készülődik.. 
Az ifjú farmergeneráció rendesen egész kavalkádban indul 
útnak, lányok és fiúk, hat évestől felfelé, apró pónikon vagy 



rendes vadászlovakon, mind férfinyeregben, lármásan, vígan 
versenyezve vágnak neki a széles dülőutaknak, hazafelé. 

Az ausztráliai ember életének a jövés-menés a fő öröme 
és az utazás a legnagyobb gyönyörűsége. 

A Riverinán a fő közlekedő utak mintaszerűek és való
ban kellemes rajtuk a hajtás vagy a lovaglás. A főutak 
közepe rendesen kavicsolt, hengerelt műút, míg két oldalán 
kövezetlen nyári utak vannak, amelyen az év legnagyobb 
részén a könnyű járómüvek és a lovasok közlekednek. 

A nagyobb vidéki központok felé vezető utak mentén 
rendesen igen élénk a forgalom, de valamely ünnepség, 
verseny vagy kiállítás napján ily út valóban változatos 
képsorozatban mutatja be a vidéken szokásban lévő sokféle 
járómüvet. 

Bár a motorkocsik és gőztraktorok itt is igen nagy tért 
hódítanak, a lóval vont jármüvek ma még túlsúlyban van
nak a közlekedő utak mentén. 

A kétkerekű gig a leggyakrabban használt, könnyű 
járómű, amelybe egy ügető ló van fogva. A négy keréken 
járó, kétüléses buggy-be már rendesen két ló van fogva, de 
nagyon könnyen is fut vele. Ez a kocsi néha fedeles és 
négyüléses, de magas bakja nincsen. Az utas rendesen maga 
hajt és a kocsist általában ezen a tájon csak a városi bér
fogatokon, meg a postakocsin látni. A húszezer hold föld 
tulajdonosa, vagy az egyszerű farmer és az asszonynép is, 
mind maga hajt és szokva is van mindenki a lóval való 
bánáshoz. 

A közutak nehéz járómüvein ismét a munkaerőbeli 
takarékosság elvét látjuk alkalmazva, amennyiben a teher
kocsik, szekerek rendkívül nehéz terhekre vannak szer
kesztve és négy-öt pár ló van eléjük fogva és az ilyen nagy 
apparátust mindig egy ember kezeli. Az ilyen kocsis ren
desen lovon jár és az első pár ló mellett lovagol, de gyeplőt 
és ostort nem használ, lovait csak szóval kormányozza. 

A pompás ausztráliai igáslovak, a skót Clydesdale és az 
angol Suffolk lófajokból származnak és a kedvező ausztráliai 
viszonyok hatása alatt a gazdaságokban megbecsülhetet-
lenek lettek. 



Az ausztráliai farmokon a müvelés folyamán szántásra 
vagy gép vontatásra az ökröt seholsem használják, de az 
utakon a nehéz terheknek nagy távolságra való szállításakor 
nagyon általánosan alkalmazzák az igásökröket. A Riverina 
országutain búza- vagy gyapjúszállítás közben gyakran 
találkozik az utas 12 pár pompás ökörtől vont, hatalmas 
vaggonokkal, amint terhükkel a vasútállomás felé igyekez
nek. 

Bár az ökrösszekér ma már a leglassúbb közlekedő 
eszköz, olcsósága és biztossága folytán még jóidéig kiállja 
a versenyt a gépmotorral. 

December hónap. 

Az idegen ember az Ausztráliában töltött első de
cemberre rendesen nem szívesen emlékszik vissza, főleg, ha 
ezt a legmelegebb hónapot, mint új jövevény, valami nagy
városban töltötte, folyton feszesen öltözködve és bizonnyal 
gyakran estélyi öltözetben küzdött a kemény ing és gallér 
önkéntesen vállalt gyötrelmeivel. 

A vidéken azonban, a szabadban, a tenger partján 
könnyen öltözködve, rendes körülmények között oda sem 
néz az ember 100° Fahrenheit-nek (37'8°C), amikor az éjje-
ket is teljesen nyitott helyen, a szabad légen tölti. 

A Riverinán a nyári hőség jóval magasabb, mint az 
állam tengerparti vidékein, de a légkör folytonos száraz 
állapota elviselhetőbbé teszi a hőséget. Azonban itt is de
cemberben, kivételesen, valami időváltozás előtti forró 
szélcsend alkalmával, egyszerre kellemetlenül tikkasztó lesz 
a hőség, amit az angol úgy fejez ki, hogy«möggi», és amikor a 
légkör möggi — akkor mindenki szenved és panaszkodik. 

A légköri viszonyok ily alakulása a legegészségesebb 
és a legellentállóbb szervezetű embert is bántja. Az éjeket 
mindenki nyugtalanul, álmatlanul, izzadva, szenvedve tölti, 
és még az is, akinek tiszta acélból látszanak lenni az idegei, 
egy-egy ily éj után húzó, feszülő, tompa valamit érez az 
egész testében, ami ugyan még nem pozitívus fájdalom, de 
bizonnyal nem is gyönyörűség. 



Ily időben bizonyos mértékben mindenki bágyadt és 
kelletlen, a legtöbb ember pedig nyugtalan, türelmetlen és 
ingerlékeny. 

Ez az időszak, amikor Ausztrália parlamentjében is 
gyakran személyes kérdésekké fajulnak el a politikai viták, 
amikor a nyilttéri nyilatkozatok és a szerkesztőkhöz in
tézett haragos levelek bőven teremnek a lapok hasábjain. 
Ilyenkor a cselédszerzőknek is meggyűlik a dolguk, a házi
asszonyok és cselédeik között nagyon sok a differencia. 
Ilyenkor kezdődnek a válóperek, a családi zavarok és 
drámák, meg erre a hónapra esik a legtöbb öngyilkosság. 

Nevezetes azonban, hogy a légkörnek ez a nyomasztó 
és idegfeszítő, különös állapota néha csak rövid órákig tart 
és teljesen észrevétlenül lassanként ismét a normális lég
köri körülmények folytatódnak, bár az a néhány óra tel
jesen elég volt tengernyi zűrzavar előidézésére. 

Ilyenkor a legmérsékeltebb és a legbékésebb hajlamú 
ember személyes ügyeibe is belopódzkodik egy csomó izgató, 
apró kellemetlenség, amiről később álmélkodva tűnődik és 
alig tudja magának megmagyarázni, hogy legnagyobb tapin
tatossága mellett miképp keletkezhettek a differenciák. 

Erre az egyetlen magyarázat az, hogy ilyenkor a ve
szedelem a levegőben van. 

Az egész nap a szabadban tartózkodó és fizikai mun
kával elfoglalt ember ezeket a hatásokat kevésbbé érzi, 
de az irodai munkások és a háziteendőkkel lekötött asszo
nyok az ilyen időszakban jelentékenyen szenvednek. 

Az ember közvetlen környezetében élő állatokon szin
tén igen élénken megnyilatkozik az ily időjárás hatása. 
A ló szokatlan nyugtalanságot és ijedezésre való hajlan
dóságot árul el, a kutya látható fizikai szenvedések között, 
de meglehetősen csendesen tűri a hőséget, a macska azon
ban ilyenkor naphosszat panaszkodik hangosan, tátott száj
jal, kioltott nyelvvel lélekzik, nyugtalanul j ár-kel és sehol-
sem találja a helyét. 

Künn a szabadban azonban mégis mindig támad fel 
valami csekély kis légáram, ami jelentékenyen mérsékli a 
hőség hatását. Így aztán egész bizonyos, hogy az auszt-
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ráliai aratómunkás sokkal könnyebben végzi a dolgát, 
mint az ebben a hónapban is zárt helyiségben dolgozó ke
reskedő, író vagy törvényhozó. 

Decemberben a fü megsárgul, kiszárad, mindenfelöl a 
hervadt növényzet szaga, meg a felhevült puszta föld száraz 
lehelete érzik. A búza is sárga, aranykalásza már szárazon 
zizeg és az aratás az egész vidéken egyszerre megindul. 

Igen! Aratnak decemberben, mert hát itt más a világ. 
Sőt, maga az aratás is egészen más, mint otthon Magyar
országon. Bár aratnak, itt nem zeng a kasza, a rendek 
nem dőlnek, dalos lányok nem kötik kévébe a kalászt. Deli 
kaszás, meg dalos marokszedő leány itt nincsen . . . Egy 
esetlen, formátlan, zúgó-zörgő masina járja a táblát egye
nes vonalban föl és alá. A gép elé vagy helyesebben mellé, 
négy nagy erős ló van fogva. A gép tetején ül a gépész, 
aki a fogatot hajtja és a masinát igazgatja. A gép oldalán 
z;sákok lógnak s a lefosztott, kicsépelt kalászból a tiszta 
szem egyenesen a zsákba kerül, a kalászafosztott szalma 
pedig ott marad a tarlón. 

A tábla szélén csendes, szótlan ember várja a gépet, 
leakasztja a megtelt zsákokat, megtömködi, bevarrja és sorba 
állítja, aztán a búza készen áll, hogy elinduljon a világpiacra. 

Egypár kevésszavú ember, meg a lármás masina 
végzi itt húsz arató munkáját, de bizony nagyon egyhangú, 
komor munka itt az aratás. Az az idilli vidám élet, ami más 
tájakon ilyenkor még felpezsdül, innen már eltűnt örökre 
és helyébe itt van az óramű pontossággal dolgozó gép és 
az óraszámra fizetett gépmunkás. 

Nap-nap után zavartalan egyformasággal végzi mind
egyik a maga dolgát, nem is jut sok alkalom a beszélgetésre, 
csak talán ha a délutáni teánál éri őket az ember, lehet 
tőlük megtudni egyet-mást. Délután öt óra tájban ren
desen megjő a tanya felől egy fiatal suhanc és ozsonnát hoz. 

A napnak ez a szaka Ausztráliának minden táján teá
zást jelent. Valamelyik árnyas eucalyptus alatt van be
rendezve a pihenőhely, ahol a gép megáll. A fiú megtölti 
a csészéket teával, tejjel és frissen sült, kelttésztás süte
ményt kínál hozzá. Ez az aratók ozsonnája. 



A tea után rágyújtanak, annak a rendes lassú módja 
szerint, aztán lassanként a szavuk is megjön. 

Legelőször az időjárást tárgyalják. Ez i t t a kedvelt 
téma, amiről mindig mindenki beszél: — «Száraz nyarunk 
van, már közel egy hónapja, hogy nem esett és ha az idő 
megbecsüli magát, nem is fog esni januárius végéig. Az 
ilyen idő jó i t t az aratásra.» Száraz időben a gép jól dol
gozik, a szem úgy pereg benne, mint a serét és tisztán kerül 
a búza a zsákba. Ilyenkor csak egy veszedelem van ezen 
a vidéken és ez a tűz. 

A futótűz i t t néhány óra alatt tönkre teheti az egész: 
határ termését. Nem is olyan régen volt, mindössze csak 
hat éve, hogy húsz mérföld széles vonalban száguldott 
keresztül a tűz ezen a tájon. Kert, legelő, vetés, tanyák, 
falvak, mind porrá égtek. Hatalmas, élő, zöld fák, a gyanta
dús fenyők és eucalyptusok kigyulladtak és mint óriási 
fáklyák földig égtek. Birka és barom százezrével pusztult 
e l . . . Sok változatban, sokszor elmesélik a nagy futótűz, 
rémes pusztításait, ez volt a legnagyobb esemény, ami a 
csendes, néptelen újvilágban az utolsó évtized folyamán 
történt. 

A szárazság és a tűz a legnagyobb veszedelem, ami a 
gazdát fenyegeti, a jégverés erre nem okoz jelentékeny 
kárt, de álló termését tűzkár ellen jóval az aratás előtt 
múlhatlanul biztosit ja a farmer. 

Amint a délutáni munka újra megindul, a tábla szé
léről ökrösfogat kanyarodik be az út felől. A szállítóvál
lalat fogata, amely a vasúthoz juttatja az aratás napi ered
ményét. 

Rendesen nyolc-tiz pár, pompás ökör vontat egy-egy 
óriási vaggont. A fogat elején lovagol a béres, hosszúnyelű 
ostorát, mint a lovas a lándzsát, magasra tartja. Majd 
kissé előre vágtat, hogy a távolságot megítélje, aztán egy 
kis ostorlegyintéssel meg néhány rövid komandószóval 
odatereli a fogatot a búzarakás mellé. 

Kevés szóval, kevés zajjal, nyugodtan, csendesen 
terelgeti ökreit és közben még csak el sem káromkodj a 
magát — ez az angol béres! 



Aztán más érdekes dolog kezdődik, a rakodás. A ha
talmas magas szekérre könnyen felfér száz zsák búza. Ezt 
a terhet két ember meg egy gyerek egy lóval és a billenő 
rámával hihetetlen gyorsan felrakja. 

A lovat a gyerek kezeli, a ráma előtt vezetgeti előre 
meg hátra. Amint a ló megindul, a lánc megfeszül és a ráma 
könnyedén lódítja fel a zsákot a kocsi tetejére. A rakodás 
ilyen géppel tényleg csak gyerekjáték. 

Aztán amint ez megvan, lassan elindul a fogat az út 
felé. Az arasznyi széles keréktalp mély nyomot vág a tar
lóba, az ostor kissé gyakrabban pattog, az ökrök kemé
nyen beléfeküsznek a járomba, de a nehéz szállítmány 
simán gördül tova az országút felé. 

Ott künn már készen áll a gőztraktor és a búzás vag-
gont az után akasztják. Két-három terhelt szekérrel vígan 
pöffög odébb a gép a jól kavicsolt úton, a vasútállomás felé. 

Wagga-Wagga. 

A Riverinának egyik legjelentékenyebb kereskedelmi 
központja és egyúttal New-South-Wales államnak valóban 
tipikus vidéki városa ez a kellemes hely, a Murrumbidgee 
folyó partján. 

Építkezése, közlekedése és az élet általános beren
dezése tekintetében Ausztrália vidéki városai között alig 
van valami különbség, s aki néhányat ismer közülök, az 
valóban valamennyit ismeri. 

Wagga-Wagga főelőnye, hogy a folyó mellett fekszik 
és keletkezését is a folyónak vagy helyesebben a folyón 
átvezető hídnak köszöni, amely már akkor létezett, amikor 
a városnak még híre sem volt. 

Jóval a vasutak létesülése előtt az Ausztrália belső 
vidékéről Melbourne felé vezető útvonal ott szelte át a 
Murrumbidgee folyót. A híd közelében létesült vendéglők 
és tanyák, a szekeresek és hajcsárok állomása volt a város 
épülésének első kezdete. 

A híd körüli sátortanyák közelében élelem után va-



dászó, nagyszámú fekete varjúról nevezték el a benn
szülött marhaliajcsárok a helyet vá-gá-vá-gá-nak, ami az 
ő nyelvükön varjút vagy varjast jelent. 

Ma már több mint 30 éve, hogy Ausztráliának fő 
vasútvonala, a Sydney és Melbourne közötti vonal kiépült 
(1880 körül); ennek most Wagga-Wagga az egyik fő és 
jelentőségében folyton emelkedő állomása. 

Bár a helynek egyes folyóparti negyedei százados, 
ős, vad fáival és szakadozott meder part-részleteivel, kez
detleges alacsony házaival, még erősen emlékeztetnek a 
múlt időkre, a városnak különösen az üzleti része teljesen 
modern építkezésű. Pompás platánusok, fenyők és fehér 
cédrusok szegélyezik az utakat, meg a makadámozott tiszta 
utcákat. 

Minden ausztráliai városnak van egy főutcája, amely
ben a legélénkebb üzleti élet áramlik. I t t vannak a szál
lodák, a bankok, a posta és városháza és az elsőrangú 
üzletek. Az ausztráliai építkező módhoz tartozik a födött 
gyalogjáró, ami úgy jő létre, hogy minden épület elé ve
randát állítanak, ami az első emeleten széles balkonnak 
van kiképezve. 

A fedett veranda a Nap és eső ellen egyformán védi 
a járókelőket, míg a széles balkon az esti órákban a lakók
nak legkedveltebb tartózkodóhelye. 

Némi kis gúnyolódással az ausztráliai vidéki város 
lakóiról azt szokták mondani, hogy üzleteiket és komoly 
ügyeiket nagyrészt a veranda alatt végzik el és ami kel
lemes dolog fordul elő az életükben, az mind a balkonon 
történik meg velük. 

Wagga-Wagga üzleti negyedében a köznapok délelőtti 
óráiban igazán meglepő a forgalom, ami élénken mutatja 
környező, újonnan feltárt vidékének gazdasági fellendü
lését. A központ kereskedelmi és kulturális életét azonban 
minden ékes leírásnál többetmondóan lehet megvilágítani 
néhány jellemző számadattal. 

Az alig nyolcezer lakosú városban 27 szálloda van, 
a háztartás és személyi szükségletek minden elképzelhető 
cikkét 12 elsőrangú üzletben lehet beszerezni. Ausztrália-



nak nyolc vezető bankja tart a városban fiókintézetet. 
Több mint harminc termény- és állatkereskedő, meg föld-
ágens vezet itt állandó irodát és bonyolítja le a vidék adás-
vevési üzleteit. Hat orvos, öt fogorvos és bárom állatorvos 
kezeli a közegészség ügyét, amit még egy korszerű nagy 
közkórbáz és bárom gyógyszertár is szolgál. 

Hét pap intézi a lelki ügyeket és négy ügyvéd igazítja 
el a jogügyi differenciákat. 

Hat szabadkőműves páboly, több klub és olvasókör, 
jótékonysági és sportegyesület teljesítenek sokoldalú tár
sadalmi missziót; pompás, kényelmes lóversenytere és az 
állandó gazdasági kiállítás terjedelmes épületei pedig a 
vidék gazdagságának és a közönség áldozatkészségének mo
numentális birdetői. 

Mindaz, amit a modern civilizációtól elválaszthatlan-
nak tartanak, meglelhető itt egy alig nyolcezer lakosú 
vidéki városban és ami a fő, a város lakosságának legna
gyobb része állandóan ki is veszi a részét az előnyökből 
és az azzal járó áldozatokból. 

A város mellett elhaladó Murrumbidgee ezen a tájon 
ölti fel a csendes alföldi folyó jellegét, míg innen felfelé 
gyakran szaggatják meg a medrét feltüremlő gránitszirtek, 
felsőbb folyásában pedig már jelentékeny magasságú begy
vidéken, helyenként regényes szűkületeken és meredek
falú szurdokokon rohan keresztül. Egy ilyen magas szikla
falakkal összeszorított völgyszűkületet a közelmultben ha
talmas kőgáttal falaztak keresztül, ami mintegy 75 méter 
magasra duzzasztja fel a folyó vizét és ezzel több mint 12 
ezer angol holdnyi területű mesterséges tavat létesítettek. 
Ez a híres Barran-Jack-gát, amelyből a nyár folyamán a 
Murrumbidgee medrében leküldik az öntöző vizet Wagga-
Wagga alá, a Jankó nevű öntözőtelepre, ahol eddig 
már 240 ezer angol holdnyi terület van műöntözésre 
berendezve. 

Jóval Wagga-Wagga fölött, ugyancsak a Murrumbidgee 
felső folyása vidékén van az ausztráliai konföderált államok 
épülő közös fővárosa — Camberra —, amelynek 1913. év 
március havában tették le az alapkövét. 



A farmer sorsa a Riverinán. 

Amint az idegen a Riverinán az újonnan berendezett 
farmok vidékére vetődik, tavasszal vagy nyár elején, a 
viruló tájak dús kalászt lengető síkjain gyönyörűséggel 
merül el a szeme. 

A kezdet kezdetétől fogva ősérej ében megmaradt szűz-
föld most hozza itt első terméseit. Mindenütt dús áldás árja 
ömlik el a vidéken és a feltört göröngy bőven fizeti vissza 
a munkát és a fáradságot, amit az első farmer reáfordított. 

Aztán a jövevény érdeklődve hallja, hogy ezen a szép 
vidéken valóban mily könnyű az élet: Az állam gazdag, 
sok millió hold földnek korlátlan ura. A bérbeadott vagy fel
osztott földekből annyi a jövedelme, hogy kiadásainak 
nagy részét fedezi. Földadót nem is fizet más, csak a nagy
birtokos, a squatter, az ezer angol holdnál kisebb birtok 
pedig még teljesen adómentes. 

Viszont az állam nagyban gondoskodik is polgárai 
jólétéről, így minden állampolgár, ha 60 évesnél öregebb 
és ha rászorul, rendes havi nyugdíjat kap a kormánytól, 
az anya pedig, aki új honpolgárt ad hazájának, szegény 
vagy gazdag egyformán, 120 koronányi nemzeti ajándékban 
részesül. 

A katonásdit is könnyen veszik itten, egyszerűen el
ütik gyerekjátékkal. A farmer fia, tanuló korában, helyben 
kapja meg a szükséges katonai kiképzést és csak rövid 
gyakorlatokra vonul be a hadi központokba, ha a vezető
ség időnként úgy kívánja. Aztán i t t minden nagykorú 
embernek megvan a feltétlen választójoga, amit az általá
nos és titkos szavazás útján, férfi és nő egyformán gyako
rolhat is. Ezek mellett az éghajlat is felette kellemes, mind
össze tavaszból és nyárból áll az egész esztendő, az északi 
tájak hosszú, kemény telének gondjait és gyötrelmeit i t t 
csak hírből ismerik. 

A világjáró idegen, aki más földrészeken mindenütt 
csak gonddal, bajjal, nehézséggel küzködve látta a gazdát, 
amint e bőségben úszó vidékre ér, legelőször is azt gondolja, 



hogy íme most eljutott a világnak arra az áldott pontjára, 
ahol kevés bajjal, kevés küzdelemmel, békében és elége
dettségben élnek az emberek és akol bizonyára a boldog
ságnak az a ritka, csodás «kék madara» fészkel. . . Sietve, 
vágyva tekint körül az Árkádiában, hogy minél előbb üd
vözölhesse a felé mosolygó elégedett arcokat és hogy minél 
több boldog embernek szoríthassa meg a kezét. 

Aztán, amint a jövevény az első kérgestenyerü far
mernek az arcába tekint, csodálkozva látja, hogy biz annak 
éppoly redős a homloka, gondteljes az ábrázatja, és amint 
beszélni kezd, hát jóformán ugyanazok a bajai, panaszai, 
mint testvéreinek a világ bármely, kevésbbé áldott pontján. 

Legelőször is az időjárással van baja, ami változékony 
és megbízhatatlan. «Mindig olyankor jő az eső, amikor 
nincs rá szükség, amikor legjobban kellene, akkor pedig 
nem esik. Olykor hat hónapra is teljesen kimarad az áldás, 
és a mindent elpusztító szárazság réme évről-évre folyton 
kísért ezen a tájon. Aztán a búza ára alacsony, a hasznot 
javarészben a kereskedő teszi zsebre. A munkással is vég
telen sok a baj. A mezei munkás i t t már unióba szervez
kedett és most már ő szabja meg a munkabért, lehető leg
magasabban. A munkabérrel együtt emelkedik a kamatláb 
is, amit a bank a kölcsön után beszed.» 

Nohát az idővel, a munkással meg a keresettel meg
van a baj mindenfelé. 

Aztán jő a kormány, azt is mindig, mindenütt szid
ják. «A kormány i t t önző osztálypolitikát csinál és nem védi 
a gazdák érdekeit. A munkáspárti kormány csupa pro
letárt nevel és a felelősségnélküli, követelődző elemeket 
tart ja biztos kenyéren. Fontos gazdasági dolgait pedig el
hanyagolja, a vasutait is rosszul kezeli, örökös rajtuk a 
forgalmi zavar meg a vaggonhiány». 

De van egy-két egész speciális panasz is, amiről másutt 
szó sem esik : «Sok a farmer ellensége, a nyúl, a madár 
százezer számra pusztítja a búzát s hozzá minden évben 
feltűnik valami új bogár vagy eddig nem ismert növény
betegség, ami ellen nagyon nehéz védekezni.» 

Aztán i t t van a társadalmi forradalom, ami a hatását 



már érezteti úgyszólván minden családban. A modern 
asszonynép nem bírja vagy nem akarja elviselni a gaz
daság körében előforduló sok apró és folyton megújuló 
munkát, bajt, gondot, és felelősséget. A városi élet kelle-
messége, fényűzése és szellemi élete ellenállhatlanul a köz
pontokba vonzza a nőt; a farmon boldogtalan és boldogta
lanná teszi a környezetét is, míg csak be nem juthat a vá
rosba, ahol mindenkor megtalálja a kényelmét, a szellemi 
szükségleteit és a — doktort. 

Közben az egész társadalom is a fényűzés és a szer-
telenségek felé bajlik, ami a család ifjú tagjait erősen 
befolyásolja és a családfőnek úgynevezett elmaradhatat
lan kiadásait hihetetlen módon felszaporítja. Így aztán 
az, amit a pompás szűzföld megterem, folyton százfelé és 
száz alakban úszik ismét tova. 

Bár a vidék rohamos emelkedésével a farmok értéke 
is jelentékenyen felszökkent, ez előnyös állapot sem jött 
ám ingyen, sőt minden esetben igen erősen meg kellett 
szolgálni az új viszonyok kialakulását. Az újonnan feltárt 
területek kis társadalma minden tagjának bőven kijutnak 
azok a munkák, amik a régibb, rendezettebb életviszonyok 
körében már régen el vannak végezve. Ha a farmer a bir
toka környékén új utat akar nyittatni vagy a régit meg
változtatni, ha híd építése válik szükségessé vagy telefon 
vonalat, esetleg szárnyvasutat kíván engedélyeztetni, min
den esetben magának kell az ügyet a kezébe venni, jár
hatja naphosszat a vidéket, biztatva az érdekelteket, gyű
lésekben, bizottságokban, küldöttségekben kell szerepelnie, 
leveleznie kell az államhivatalokkal, fogadni a kormány 
kiküldötteit, meggyőzni, sürgetni és agitálni. 

Ezenkívül, ha az új társadalom egyik-másik tagjáról 
kitűnik, hogy valami irányban speciális képzettséggel és 
szakértelemmel is rendelkezik, hát egész bizonyos, hogy a 
«közbizalom» lehető rövid idő alatt felé fog irányulni mind
azokban a vidékét érintő ügyekben, amelyekben ő szak
értő, és a közügyeknek bizonyos fokú személyes intézését 
kikerülhetetlenül el kell vállalnia, ami esetleg minden sza
bad óráját igénybeveszi. 



Aztán jönnek az anyagi áldozatok. A publikumtól 
fenntartott vagy segélyezett társadalmi és jótékonysági 
intézetek és az államtól nem segélyezett, mindig pénz
hiányban szenvedő egyház, az évenkénti gazdasági kiállí
tások és versenyek, a sokféle sportegyesület ügyeinek elő
mozdítása és főleg közvetlen anyagi támogatásával, folyton 
sok kiadás és igen nagy összeget képviselő, önkéntes évi 
adó hárul reá, ami ily mértékben másutt talán sehol sem 
fordul elő és amiben mégis mindenkinek morális köteles
sége részesülni. 

A közügyekben való folytonos élénk részvétel oly 
vidéken, ahol a kedvezőtlen munkásviszonyok és a még 
folyton alakuló átmeneti állapotok mindenkinek a saját 
személyes ügyleteit is jelentékenyen megnehezítik, bizony 
gyakran igen sokat jelentő, nagy áldozat. 

A javak és előnyök, a bajok és az áldozatok ilyféle 
összességében folyik le a farmer élete a Riverinán, ezeken 
fordul meg a sorsa, a sikere és a boldogulása. -

Az annyira érdekes, különleges életviszonyokat figyelő 
és fontolgató idegen pedig arról győződik meg, hogy a 
világnak ezen az egyik legáldottabb táján is csak küz
delem az élet. 

Akinek különösebb sikerekben van része, az sem kap 
itt semmit ingyen, sőt a jutalmat folyton mindenki ke
ményen megszolgálja, tűri, viseli a bajt, a gondot, a bizony
talanságot, hisz, reménykedik, küzdve küzd és bízva 
b íz ik . . . 

Sydney. 

New-South-Wales államnak és egyben egész Ausztráliá
nak legjelentősebb pontja, maga egész külön fogalom, 
amelyet ilyenféle nevekkel, hogy főváros, világkikötő vagy 
metropolis, egyáltalában nem lehet a valóságot kifejező 
módon jellemezni. 

Sydney igazában véve, összességében, a világ metropo
lisai közül egyikhez sem hasonlít. A tengeröblöt átölelő 
kikötő partjának száz kilométerre elnyúló partvonala is 



nyolctizedrészében park, díszkert, sétahely vagy fürdő 
inkább, mint világkikötő. Az üzleti negyed palotasorait és 
monumentális középületeit leszámítva, a hely egyáltalában 
nem olyan, mint valami világváros, hanem talán bájos 
villatelepek csoportjából alakult, óriási kertvárosnak lehetne 
leghelyesebben nevezni; mégis, ez az a hely, amelyről minden 
ausztráliai áhítattal és büszkeséggel beszél, ahová öregje-
fiatalja folyton készül, mindig, mindenki folyvást vágya
kozik. 

Az év minden szakában ideröppennek a nászutazó 
párok, messze földről, Ausztrália minden sarkából ide-
sereglenek az emberek üdülni, szórakozni, örülni vagy felej
teni, mert Sydneyről minden ausztráliai teljes meggyőző
déssel állítja, hogy — «a legszebb hely az egész világom). 

Az idegen, aki előtt valamely ismeretlen város szép
ségeit emlegetik, elsősorban annak építészeti tökéletessé
geire, utcáinak, tereinek művészi elrendezésére gondol. Így 
aztán az utazó, aki Ausztrália más tájairól vasúton érkezik 
Sydneybe, első benyomásait rendesen igen csalódottan 
latolgatja, és bizonnyal lekicsinylő mosollyal nézne arra, 
aki ott a pályaudvar közelében merné azt állítani, hogy — 
«Sydney a legszebb hely az egész világon». 

Sydney első fejlődése a kikötővárosokat jellemző ösz-
szevisszasággal indult meg, és bár nagyszámban vannak 
kiválóan díszes épületei, építészeti összhatásában az ifjú 
város még egyáltalán nem alakult ki. Sydneybe hajón, a 
tenger felől kell érkezni, hogy az utazó a legkedvesebb 
benyomások változatos sorozatán keresztül jusson; amikor 
bizonnyal, önkénytelenül is igazi elragadtatással fogja üdvö
zölni a világnak egyik legbájosabb pontját. 

Mint a földgömbnek sok más megcsodálni való helyén, 
úgy Sydney környékén is az a gyönyörű, amit ott az Isten 
megteremtett : messze elnyúló változatos öblei, az örök
szép tenger közelsége, amelynek ős sziklafalait aztán az 
ember, a maga múlékony, törékeny műveivel, a saját ízlése 
szerint felékesítette. 

A földkéreg mozgása Sydney környékén a partoknak 
sajátszerű alakulást adott. A csaknem függőleges állású 



homokkőszirtek meredeken sülyednek ott bele a tengerbe, 
és a sziklák mentén, az öblözet szegélyén, mindenütt oly 
mély a víz, hogy a legnagyobb tengerjáró hajók közvet
lenül odaköthetnek a partokhoz. 

A kőszirtek lejtőin és terraszain mindenfelé kertek, 
villák, családi lakok festői csoportjai látszanak százféle 
változatban, és a hatalmas öböl minden pontja érdekes és 
megragadó. 

. A kikötő pompás, mély vizén éjjel-nappal élénk a hajó
forgalom, és a magas árboc-csúcsokon a legkülönfélébb nem
zetek zászlói lengenek. 

Amióta a Magyar Keleti Tengerhajózó Társaság meg
indította járatait Ausztráliába, a mi színeink is ismertek 
lettek Sydney öblében, és minden ausztráliai magyarnak 
feldobogott a szíve, amint az <Attila» vagy a «Turul» főár
bocán először megpillantotta a sokáig nélkülözött, szép 
nemzeti zászlót. 

Sydney középpontja, ahol az élénk üzleti élet pezseg, 
szédítő gépkocsi- és villamosforgalmával, a járókelők árada
tával, fényes üzleteivel és kirakataival, valami európai 
világvárosra emlékeztet, de a városnak ebben a részében 
az épületek tisztán az üzleteknek és hivataloknak vannak 
fenntartva. Sydney népe nem igazi városlakó, neki a szabad 
tér, a kert és az elkülönített családi otthon az ideálja. 
Amint az üzleti ügyeit elintézte, vasúton, hajón, villamoson 
indul a városból kifelé, haza. 

Az exodus Sydneyből este hat órakor, amikor az üzle
tek zárulnak és néhány százezer éhes, fáradt ember tolongva, 
szorongva egymás hátán igyekszik ki a városból, csodálatra 
gerjesztő kép. Az ily utazgatás, ami sokaknak egész óra
hosszat tartó kényelmetlenséget jelent, a kellemes otthon 
gyönyörűségeiért hozott mindennapi áldozat. 

A várost magát pálmalombos terek, pompás árnyas 
parkok szaggatják meg. Sydney közepében, milliókat érő 
területen van a város csodás botanikus parkja, amely 
tagadhatlanul a földkerekségnek egyik leggyönyörűbb 
pontja. 

Az örök tavasz és nyár világában egész év folyamán 



csaknem egyforma üdén virul benne a fű, fa és virág. 
A mükertészet mesteri szőnyegágyai között a trópusi tájak 
színes virágú cserjéje, pálmája együtt díszlik az északi tájak 
tölgyével, fenyőjével. A sivatagi kaktusz és ágáve mellett 
a sudár bambusz árboca hajlong, az óriási fikuszok és 
mangók csoportját néhány amerikai cédrus tarkázza, vagy 
egy-egy görcsös akác. A kert legalsó terraszának szegélyét 
pedig a tengeröböl csendes, zöld vize nyaldossa. 

Az öböl számtalan mellékágra szakadozva festői képet 
nyújt, és a kert kanyargó utairól nézve a tenger a nap 
minden szakában, az égbolt minden világításában gyönyörű. 

Sydney tengeröblében az esti hajókázás valóban külön
leges élvezet. A partok zeg-zugos terraszain sok ezer lámpa 
fénylik, a vizén pedig gyorsan tovasikló fényárban csillogó 
hajók, csolnakok, gőzkompok kerülgetik egymást. A színes 
jelzőlámpák piros és zöld fénye jelöli meg a követendő 
biztos, helyes irányt. A számtalan álló, mozgó, felcsillanó 
és kialvó fény, a villamos reflektorok elsurranó sugár
kévéje, meg a vizi járóművek szüntelen változó, élénk 
forgalma, minden este megismétlődő, csodásan érdekes 
színjáték. 

* 

Sydneyben egy langyos decemberi estén a tengerpart 
terraszán, villanyfényes, falombos úton felöltősen, frakko-
san sétált felfelé három magyar. 

Vagy egy félórát tartott a hajóút a város közepé
ből a meredekfalú zárt öbölig, amelynek ragyogó, csendes 
vizében szelíden tükröződtek a csillagok, a partján pedig 
pompás villák foglaltak el egy-egy magányos sziklaormot. 
A cél a hajóállomástól nem volt messze. 

Folyondárral befutott kertrácsok között hamar feltűnt 
egy, amely mögött a villa kivilágított ablakai jelezték, 
hogy ott vendéget várnak. Az érkező három magyar vendég 
egyike e sorok írója volt. 

A ház előcsarnokában kissé őszülő, ötvenet meg
haladott előkelő alak, a vendéglátó ház gazdája fogadott 
bennünket kifogástalan estélyi öltözetben, vele volt az 



öccse is, egy lebilincselő megjelenésű, daliás, szép férfi, 
akinek érdekes arca öntudatlanul is egyszerre megragadta 
figyelmünket és — Sydneyből egy pillanat alatt, messze 
tengereken át, kedves honi tájak felé röpítette gondola
tainkat. 

Az üdvözlés és a fogadtatás angolul folyt. 
Amint megszabadultunk felöltőinkői, a drawing-room 

ajtaja felnyílt, bevezettek és bemutattak az ott egybegyűlt 
társaságnak. 

A ház úrnője néhány hölgy vendég között, pompás 
könnyű estélyi ruhában, keresetlen szívességgel üdvözölt 
bennünket. 

A szoba minden bútora angolos volt, bár a berende
zésen, a képeken, a dísztárgyakon, a selyempárnás, vessző
fonatú kényelmes székeken az igazi ausztráliai stílus árnya
lata ömlött széjjel. 

Az egyik falon, számtalan apró keret fölött, kissé 
elkülönítve, díszes rámában acélmetszetű arckép függött. 

(Amit ebben az érdekes társaságban eltöltött est em
iékiből és benyomásaiból most itt felidézni kívánok, az 
mind csak erre a képre vonatkozik.) 

Középkorú, szakálas, szép komoly férfit ábrázolt, atillá-
san, délceg, magyaros díszben. 

Amint ott álltam a keret előtt, néhány pillanatra 
némán, szemeimet áhítattal függesztve a képre, csodálatos 
különösen csendült a fülembe, hogy a ház ura, Gyulay 
Elek és öccse Gyulay Attila, angolul, mégpedig a született 
angol tökéletes kiejtésével és nyugodt, sőt közömbös egy
kedvűségével kezdték magyarázgatni, hogy az acélmetszetű 
kép atyjukat ábrázolja, a magyar szabadságharc egyik 
kiváló alakját, az emigrációban Ausztráliába szakadt ma
gyart, aki örök álmát is ott alussza . . . 

Eleinte nagyon ünnepies hangulatban telt az idő 
Gyulayék házában, és az est folyamán magyar szó alig 
hangzott. Kívülünk ott talán nem is volt senki, aki más 
nyelven, mint angolul értett volna, de — Szenes «dádé»-
nak ott volt a — hegedűje. 

Aztán, amint a déli földtájaknak ez a kedves, öreg 



magyar muzsikása megszólaltatta azokat a régi szép méla
bús hallgató nótákat, lassanként mégis tisztán meglát
szott, hogy amit a hideg angol szó nem tudott közvetíteni —• 
a mélyen járó magyar érzéseket — a hegedű hangja mégis 
csak belevitte a szívekbe. 

Az este, ott, a Csendes-óceán partján, a virágfüzéres 
angol házban, az elhagyott haza és az elfelejtett nyelv emléke, 
meg az elaludt érzelmek elhaló visszhangja, egy-egy percre 
újra feléledt és búsan rezdült bele a szép hegedűszóba . . . 

A Gyulay-testvérek jómódban, előkelő pozícióban él
nek Sydneyben, de kívülök még többen is vannak Auszt
ráliában, akik az emigráció hontalanjainak közvetlen le
származottai. 

Mind közbecsülésben álló, kiváló tagja az újvilág tár
sadalmának. 

A Nyulassy, Voronitzky, Zichy, Voinárszky nevek 
közismeretnek és megszokott hangzásúak Ausztráliában. 
A Voinárszky és Nyulassy testvérek előkelő orvosok Victo-
riában. Egy Voinárszky, a Commonwealth of Australia 
legfelsőbb bírói karában ma is jelentékeny szerepkört tölt 
be Melbourne-ben. 

Még nincs is tíz éve, hogy szabadságharcunk utolsó, 
Ausztráliába szakadt vitézét ott eltemették. A végpercig 
rendíthetetlen jóhumorú öreg Farkas Márton igen szerény 
körülmények között végezte be pályafutását Melbourne-
ben. Az öreg honvéd utolsó óráit Steiner M. honfitársunk — 
az ausztráliai szakszerű borkezelés kiváló és elismert út
törője — tette könnyebbé. Az ő gondoskodása folytán az 
elhagyott és elfelejtett öreg vitéz méltó végtisztességben 
részesült a messze idegenben. 

Igen érdekes tény, hogy Ausztráliának majdnem min
den nagyobb városában vannak magyarok. Perth-ben, 
Adelaide-ben, Mildurában, Brisbane-ben könnyen megtalál
hatjuk honfitársainkat. Az állami statisztikai hivatal leg
utóbbi kimutatása szerint, a Magyar-osztrák monarchiából 
bevándorlottak közül öt év alatt 232-en tették le az auszt
ráliai honpolgársági esküt. Ebből a számból körülbelül 
58 egyén volt magyar honos. 



Melbourne előkelő villanegyedében van egy kedves 
magyar ház, ahol annak ellenére, bogy a báz úrnője még 
nem beszéli bazánk nyelvét, a Déli-Nagyóceán mellett szü
letett kis Árpád már az angollal vegyesen gagyogja a ma
gyar szavakat, amint a virágos gyepen a «Duna» kutyával 
enyeleg. 

Minden magyar, aki az utóbbi tíz év folyamán meg
fordult Melbourne-ben és nem csupán szórakozása kedvéért 
utazott, bizonnyal találkozott Hauszegger Árpáddal, a 
magyar elektromos ipar és a magyar műszaki tudomány 
érdemes képviselőjével, és igen valószínű, bogy valami 
módon igénybe is vette annyira kész szívességét. 

A Déli-Nagyóceán partján az emberek rendesen nagyon 
el vannak foglalva a maguk dolgával, azonkívül az angol, 
már a természeténél fogva is tartózkodó, gyanakvó és zár
kózott az idegennel szemben. Ily nép között aztán a lét 
küzdelmeibe vegyülő idegen jövevény igazán át tudja 
érezni, bogy mi az a tapasztalt, őszinte, jószívű honfitárs. 
Ragyogó igazgyöngy a tenger szürke homokjában. Aki 
Hauszeggerék házában megfordult Melbourne-ben, az ott 
töltött órákra bizonnyal sokáig szívesen emlékezik vissza. 



NYOLCADIK FEJEZET. 

Társadalmi megfigyelések. 

A Commonwealth of Australia, a déli félgömb leg
nagyobb szigetén megtelepedett, fehér emberfaj társadalma, 
teljesen modern államalakulás, amely a népjogoknak és a 
szociális eszméknek legkiterjedtebb alkalmazásán épült fel, 
és így tisztán társadalom-tudományi szempontból is rend
kívüli érdekességű terrénum. 

A társadalmi élet fejlődését és alakulását mindenütt 
igen bonyolult és nebezen áttekinthető tényezők irányít
ják. A különféle irányú és intenzitású erők eredője, bár 
matematikai pontossággal mutatja be a működő okok oko
zatait, a bonyolult erőhálózatban nem könnyű a helyes el
igazodás. 

A felületesen bíráló idegen és a társadalmi problémá
kat csak különálló tüneteiben szemlélő laikus, az egyes 
okoknak és hatásoknak erősebb kidomborítása vagy más 
jellemző tényezőknek figyelmen kívül hagyása által könnyen 
Tajzolhat olyan képeket, amelyek —bár részleteikben meg
felelnek a valóságnak — összhatásukban a társadalomnak 
csak a torzképét nyújtják. 

Talán nincs más európai nemzet, amelyről az ellen
ségei, no meg a barátai is, annyi sikerült torzképet mu
tatnának be a világnak, mint a magyar. A nálunk megfor
dult külföldi utazók leírásain rendesen épp annyit mosoly
gunk, mint amennyit bosszankodunk, de ha a szerzőknek 
egyenes rosszindulatát nem tapasztaljuk, hát könnyen 



megbocsájtjuk felületességeiket. Az azonban egész bizo
nyos, hogy kevés más nemzet fiának jut ki az a mélyen a 
szívébe markoló keserűség, amit a külföldön élő magyar 
érez, amint talán Kelet-Ázsiában, Amerikában vagy Auszt
ráliában, helyi újságja hírei között szemébe ötlik egy-egy 
közlemény a hazájáról. 

Legádázabb torzképrajzolónk — a nemzetközi kábel 
hírszolgálat — folyton, fáradhatatlanul gyűjti, szakérte
lemmel köti csokorba és röpíti világgá a magyarországi 
rémtettek, bűnök, de főleg a politikai és a társadalmi bot
rányok tarka híreit. 

Mintha más, figyelemre érdemes dolog magyar földön 
nem is születnék, soha onnan ez úton semmi érdemes vagy 
jelentős hír a tengerentúlra át nem szivárog, csak az, ami 
lekicsinylő és megalázó. 

Ennek a kétségbeejtően egyoldalú hírszolgálatnak ádáz 
munkáját évek során át figyelve, álmélkodással gondol az 
ember arra, hogy ily értesülések alapján a világ túlfelén 
élő embernek milyen fogalma lehet Magyarországról? 

Ezek után aztán bizonyos, hogy a távoli világrészek 
társadalmát tanulmányozó és rajzoló magyar óvatosabban 
fog bánni ezzel a témával és az idegen életviszonyok 
vázolása közben mindenekfölött ügyelni fog arra, hogy 
ítéleteiben és bírálataiban ne legyen se egyoldalú, se el
fogult. 

Bár az itt röviden összefoglalt megfigyelések a hiva
tott szociológus szakszerű vizsgálódása szempontjából talán 
nem elég mélyrehatók, mégis Ausztrália mai társadalmá
nak néhány jellemző sajátosságát a valóságnak megfelelően 
vázolják és úgy mutatják be, amint azok a mindennapi 
életet figyelő, középeurópai embernek itt önkénytelenül is 
a szemébe ötlenek. 

Ausztrália a szociális-demokrácia hazája. Államkor
mányzata a legáltalánosabb népképviseleten alapszik, amely
ben minden nagykorú polgár, férfi és nő, kivétel nélkül 
szavazó. A törvényhozás, a jogszolgáltatás, a municipális 
és a községi adminisztráció, meg az ebbe a körbe vágó 
általános intézmények mind a legszélesebb demokratikus 



elvek szerint intéztetnek, míg az államgazdaság majdnem 
teljesen a szocializmus vezérelvei alapján kezeltetik. Ezek
ben a vezérelvekben Európa mérsékeltebb szocialistáinak 
legtöbb álma ma már tényleg megvalósítva, gyakorlati al
kalmazást talál. 

Ausztrália összes lakossága alig ötmillió lélek, míg a 
földrész területén tízszer akkora népesség könnyen meg
élhetne. Így van aztán, hogy aki itt munkát keres, az 
könnyen kaphat is és a szegénység, abban az alakjában, 
amint az Európa egyes társadalmaiban megnyilvánul, — 
szegénység a nyomorúság határán — itt ismeretlen. 

Határozottan állítható, hogy a fehér emberfajhoz tar
tozó fizikai munkás számára a tisztességes megélhetés le
hetőségei itt nagyobbak, mint a világ bármely más táján, 
és a törvény atyai védelme, sőt gyámkodása ez osztály 
iránt itt messzebbmenő, mint bármely más társadalomban. 

Amíg otthon a szocialisták még mindig főleg a sze
génység és a nyomor megszüntetéseért küzdenek, itfc már 
az általános jólét biztosítása és annak lehető fokozása a 
főcél, a vagyon arányos elosztása alapján. 

Az ausztráliai szocializmusnak legmarkánsabb meg
nyilatkozását tényleg az újabb földbirtok- és a földadó
törvényekben látják. Az úgynevezett progresszívus föld
adó-rendszer alapján a nagybirtokos holdankinti földadóját 
magasabban számítják, mint a középbirtokosét, a kisbir
tokos pedig még semmi állami földadót nem fizet. 

I t t kezdetben az államé volt minden földterület. Az 
államnak legelső jövedelmi forrása a müvelésre alkalmas 
területeknek értékesítése volt. Eleinte az államnak tett 
szolgálatok fejében, később pénzbeli vételárért az első tele
pülők nagy kiterjedésű földeknek lettek a tulajdonosai. 
Később a rohamosan haladó és fejlődő gazdasági és üzleti 
viszonyok a birtokok értékét igen jelentékenyen megnö
velték. Néhány évtized folyamán a tulajdonos az eredeti 
vételárnak a tízszeresét is könnyen megkaphatta birtokáért. 

A szocialisták szerint az ilyen értékemelkedést az egész 
társadalom közreműködése hozta létre és az ebből eredő 
haszon nem illethet csupán egy személyt. E «meg nem szol-



gált» értékemelkedés ellensúlyozására vetették ki az első 
állami földadót, amely még ma, a városok határain kívül 
csak az ezer holdnál nagyobb területek tulajdonosát érinti. 
Ezenkívül az állam ma szisztematikusan visszavásárolja a 
nagybirtokokat, és ezeket apróbb farmokra osztva adja bérbe. 

Az államnak ez a kisajátító és felosztó művelete az 
államkincstárra nézve nem igen jár közvetlen haszonnal, 
de erősen demonstrálja a legalapvetőbb szocialisztikus elvek 
alkalmazását, amelyek végeredményben a magántulajdon
nak teljes megszüntetését célozzák. 

New-South-Wales állam parlamentjében már egész 
komolyan fel volt vetve az összes földbirtok államosításának 
kérdése, és ez eszmék megvalósításának ideje tagadhatlanul 
közeledik. Ez alatt a szocialisztikus hajlamú munkás
osztály közreműködésével az állam lassanként teljesen 
lehetetlenné teszi a nagyobbszabású magánvállalkozást, 
úgy hogy ma már nemcsak az összes vasutak, városi 
közúti forgalom, a vízművek, az öntöző telepek vannak 
kizárólag az állam kezelésében, de a nagyobb ipartelepek
nek, főleg a vas- és kőszénbányáknak és a kohóknak álla
mosítása is folyamatban van. Ma már terjedelmes tégla- és 
mészégető telepek vannak az állam tulajdonában, tisztán 
oly célból, hogy a nagy közönség olcsó építőanyaghoz jusson 
és a kapitalistáktól eddig élvezett haszonban ezután köz
vetlenül a nép részesüljön. 

Ezek után önkénytelenül is az a kérdés merül fel, hogy 
vájjon ez a felvilágosult, demokratikus önkormányzati 
rendszer és a szocialisztikus elvek szerint vezetett állam
gazdaság, miképpen valósítják meg a hozzájuk fűzött nagy 
reményeket? Ausztrália a társadalmi újítások terén merész, 
sőt radikális úttörő, vájjon hogy válnak hát be mindezek 
a dolgok a kivitelben, és főképpen, hogy vájjon boldogabbak-e 
hát az emberek a szociális demokráciával képviselt társada
lomban? 

Az itt következőkben több irányban nyerünk ezekre a 
kérdésekre választ, de a részleteket megelőzve már is ha
tározottan kimondhatjuk, hogy a társadalomnak azok az 
osztályai, amelyeknek boldogítását ez a kormány-rendszer 



célozza, Ausztráliában tényleg oly fokú fizikai jólétnek ör
vendenek, amelyhez hasonlót Európa bármely más tár
sadalmában élő testvéreik csak hírből ismernek. 

Ez a kijelentés azonban egyúttal azt is magában fog
lalja, hogy a nép általános uralmára és az egyenlőség elvére 
alapított ez a demokratikus társadalom is osztályokra ta
gozódik, amely osztályok között merev különbségek vannak, 
és a kormányzatnak jótéteményeit itt is elsősorban a «ki-
váltságos osztály)) élvezi. 

A kézműves, a napszámos, a cseléd, a kereskedelmi és 
ipari alkalmazott, az állam szolgálatában levő hivatalnok
sereg nagyrésze, szóval a napi vagy hetibér fejében dolgozó, 
meg a tisztán a közvetlen fizetéséből élő és arra erősen rá
szoruló osztály a szociális demokráciának a zöme és ez ma 
Ausztráliában a «kiváltságos osztály». 

Ezek erősen összetartanak, csoportonkint szervezked
nek, politikai képviseltetésükre nagy súlyt fektetnek, jogaik 
és érdekeik védelméért és kiterjesztése ért minden pillanat
ban készek a legelszántabb harcba lépni. 

Ezekkel szemben a vagyonos osztály, a pénzariszto
krácia, a tudományt és a művészetet képviselő szellemi 
előkelőség önként és tudatosan vonul a háttérbe, a tömeg 
ízetlen tülekedését kikerülik, a kormányra jutott félművelt 
elemek hatalmaskodását megvetik és az önző érdekhar
cokba elegyedni magukhoz méltatlannak tartják. I t t ez 
osztályok nemcsak, hogy nem részesülnek kiváltságokban, 
de jogaiknak folytonos megnyirbálását kénytelenek eltűrni 
az ellenséges szellemű szocialisztikus kormányok részéről: 

Ezzel szemben aztán a tisztán emberi jellemvonások 
folyománya az, hogy a gazdagok, a függetlenek helyzetük 
előnyeit és arisztokratikus érzelmeiket amazokkal szemben 
folyton lehetőleg éreztetik. Ily módon a vagyon, a magasabb 
műveltség, a kiváló személyes képességek alapján alakulnak 
ki a különbségek, és a társadalom egyes rétegei között át-
hághatlan válaszfalak emelkednek, amiknek létezése meg
lepi és csodálatra indítja az idegent. 

A tisztán keresetére szoruló osztályoknak szüntelen 
követelő fellépésével és túlönérzetes viselkedésével szem-



ben amazoknak fölényes és arisztokratikus magatartása az 
érintkezés vagy az elkülönödés folyamán az osztálykülönb
ségeket csak kiélesíti. 

Itt feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy ezekbe az 
erősen ellentétes osztályokba folyton sokféle árnyalat ve
gyül. Az átmeneti alakok időnkint, az elérhető előnyök 
fejében, színt és elveket változtatnak. Szereplésük közben 
folyton ügyes számítással alkalmazkodnak ahhoz az osztály
hoz, ahonnan a legtöbb hasznot várhatják. A szocialisz-
tikus elvek hangoztatásával szerepre és tekintélyre jutott 
igaz demokraták abban az órában, amelyben rég óhajtott 
anyagi függetlenségüket kivívták, azonnal félreteszik a nép
szerű elveket, elfogadnak címet, rangot, kitüntetést, és 
mint felsőbbrendű teremtmények, minden időre elkülönül
nek a szociális demokrácia közönséges tömegeitől. 

Amint ezekből látható, a társadalom itt sem egységes, 
de tagolt és sokrétegű, egyben itt az is bebizonyosodik, hogy 
még sehol soha sem volt és nem is fog soha létrejönni olyan 
államalakulás, amelyben megszűnnének az osztálykülönb
ségek és amely minden polgárának folyton egyenlő mérték
ben osztaná a boldogulást. Az ily állam, mint Platón ideális 
respublikája, «csak valahol az égben létezik). 

A szociális demokráciában az anyagilag független, va
gyonos osztály, meg a mindennapi élet közönséges küz
delmeitől távolálló, szellemi arisztokrácia élete alig más, 
mint a világ más társadalmaiban. Itt is bőven kijut az al
kalom a fényűzés kifejtésére és a finomult ízlést izgató 
szellemi élvezetekre. A vezető újságok, bármily demokra
tikus szelleműek legyenek is különben, állandó rovatban 
számolnak be a társadalom legfelsőbb rétegének, «society»-
nak szerepléseiről. 

Bálok, estélyek, ünnepségek alkalmával az ékszerek, 
ruhák, a dekoráció, az étlap, sőt a költségek szép kerek 
összege is híven és ékesen kerülnek feljegyzésre az újságok 
hasábjain, bizonnyal, hogy a demokrácia kevésbbé szeren
csés elemei is tudjanak valamit a society létezéséről és élve
zeteiről. 

Azonban általában véve a vagyonos osztály mindennapi 



életberendezkedését a sajátságos viszonyok mégis jelen
tékenyen befolyásolják. I t t ez osztályok tetemesen kisebb 
mértékben vehetik igénybe azokat a szolgálatokat, amelyek
hez osztálysorsosaik a világ más tájain oly könnyen 
jutnak és amelyeket oly jelentékenyen ki is • használnak. 
A nap és az éj minden órájában szolgálatra készen álló 
cselédség itt nincsen. A házi cseléd törvénnyel megszabott 
idő szerint dolgozik és a nap bizonyos szakában idejével 
szabadon rendelkezik. Az a jóindulatú, kisigényű, hűséges 
cselédtípus, amely Európa némely tájain még fellelhető, i t t 
ha valaha volt is, ma már eltűnt örökre. 

A világ más tájain, az európai néplakta kolóniákon, 
a különféle ázsiai és afrikai bennszülött népség rendesen 
értelmes, figyelmes cseléd és jó szolga. Ausztráliából azon
ban a színesbőrű emberfaj ki van zárva, az eredeti benn
szülött fekete nép pedig nem érzi jól magát a civilizált 
környezetben és a cseléd szerepének betöltésére nem is elég 
intelligens. Ausztráliában parasztság nincs, se kisiparos 
osztály, amelynek fiatalabb tagjaiból másutt a cselédség 
átlaga kerül ki, így aztán a cselédkérdés itt sokkal mé
lyebbre menő jelentőségű, mint bárhol a világ más részein. 
Ez a kérdés végeredményben befolyással van a háztartás 
minden részére, az egész életberendezkedésre, sőt közvetve 
befoly az egész társadalmi érintkezésre. 

Ennek folytán itt a vagyonos osztály az életnek számos 
apró kellemességéről kénytelen lemondani, és háza kényel
mének csak azt a fokát is, amiből otthon az egyszerű közép
osztálynak is bőségesen kijut a része, itt tetemesen nagyobb 
költséggel és csak nehezen lehet megvalósítani. 

A házi cselédek szolgálatának oly fokú igénybevételét, 
amit másutt a jómódú, művelt elemek úgyszólván termé
szetes joguknak tekintenek, itt a szocialisták már régen a 
még öntudatra nem ébredt, szegény néposztály önző ki
használásának nyilvánították és azok szolgálati ügyeit a 
törvényhozás útján könnyítették és szabályozták. 

A szociális-demokráciában a munkásosztálynak elő
nyös helyzete ellenében a vagyonos osztály sokkal mérsé
keltebb kiváltságokat élvez, és ennek eredménye az az igen 



jellemző és figyelemreméltó jelenség, hogy a két ellentétes 
osztály mindennapi életberendezkedésében tényleg nin
csenek meg azok a nagy különbségek, amelyeket más tár
sadalmakban folyton, lépten-nyomon tapasztalunk. 

Ausztráliában, az enybe éghajlati viszonyoknak meg
felelően, de az építőanyag és főleg a munka drágasága foly
tán is a magánépítkezés igen egyszerű, sőt primitivus. 

A népesség kilenctized része az úgynevezett Cottage-
ban lakik. Ez különálló kis családi épület, verandával és 
kerttel környezve. A munkás nép háromszobás hajléka a 
jobbmódúaknak 5—7 szobás házától úgy külsőleg, mint a 
belső berendezés tekintetében csak kevésben különbözik. A 
jobbmódúak lakásának belseje tényleg jelentékenyen szeré
nyebb, mint a hasonló sorsban élő osztályoké Európában, 
míg a munkásnép otthona hasonlíthatlanul kényelmesebb 
berendezésű itt, mint más világtájakon. 

Az a munkás, akit megszoktunk kopott ruhában, 
nehéz földhányással cipekedve, vagy füstösen, kormosán 
a kazánházban izzadva látni, amint a nyolcórai munkaideje 
letelt, haza siet, átesik a tisztálkodáson, aztán ízlésesen 
berendezett lakásán teljes kényelem fogadja. Felesége és 
gyermekei tisztán és kifogástalanul öltözködve járulnak 
vele a terített asztalhoz és rendesen jobb és bőségesebb ele
delben van részük, mint a legtöbb, szerényebb állású hiva
talnoknak. 

Az ausztráliai munkás kiskirály az otthonában, büszke 
arra, hogy jól él, meg hogy a felesége és gyermekei csinosan 
és divatosan öltözködnek és hogy családja a fizikai kénye
lemnek miben sincs híjával. A munkás itt mindezt termé
szetesnek, sőt elengedhetetlennek tartja. Ha a familia nö-
vekedtével heti keresete nem volna elegendő a meg
szokott szükségletek fedezésére, akkor legelsősorban is nem 
a szerényebb életmódra, a takarékosságra, vagy igényei le-
fokozására gondol, hanem minden lehető eszközt megragad, 
hogy a munkaadóját fizetése felemelésére bírja. 

Igen érdekes tény, hogy Ausztráliában ma a munkások 
és a szociális demokrácia egyéb típusai mindig megtudják 
kapni azt a magasabb fizetést, amit elérni kívánnak. 



New-South-Wales állam parlamentjében a többségre 
jutott munkáspárt kormánya második évében a képviselők 
fizetését 300 angol fontról 500-ra emelte fel, így az ipartelep 
műhelyéből a parlamentbe jutott munkás vezér egyszerre 
12 ezer koronányi évi fizetésben részesül. 

A munkásosztálynak azok az elemei, amelyek a ter
mészettől kiváló értelmi képességekkel vannak megáldva, 
napi elfoglaltságuk mellett jelentékeny mennyiségű szabad
idővel rendelkeznek az önképzésre. Ezek könnyen meg is 
találják az utat a haladásra. A közönségesből kiváló nagyobb 
tehetség és a morális erő megnyitja előttük az utat az üzleti, 
az ipari vagy politikai téren a magasabb poziciók felé. 

A demokratikus társadalomban épp a politikai szerep
kör az, ahol a kevésbbé csiszolt tehetségek is aránylag köny-
nyen találnak tért az érvényesülésre. 

Néhány kölcsönvett, népszerű elvnek és eszmének 
merész hangoztatója, ha természetes képességeihez még azt 
a nagyfokú idegerőt is bírja, ami az itteni kíméletlen poli
tikai küzdelmekhez nélkülözhetetlen, fanatikus kitartása 
révén felküzdheti magát a miniszteri székbe. 

Ausztrália több kiváló politikusának rövid és tünemé
nyes pályája a kőszénbányában, a kőfaragó műhelyben, a 
zöldséges kertben, vagy a vasúti mozdony tűzszekrénye 
előtt kezdődött. Ezeknek a működése folyton a kötéltáncos 
merészségét, a légtornászoknak az idegzetét és bámulatos 
akaraterejét juttatja a szemlélő eszébe. 

Ausztráliának nem egy alacsony sorból kiemelkedett 
minisztere ült időnként a nagy angol impérium koloniális 
tanácsában, és sok millió müveit ember sorsának intézé
sében érvényesítette a szavát, ha nem is mély tudással, de 
szerencsével és önbizalommal. 

A fizikai jólét áldásaival környezett munkásosztály 
túlnyomó része azonban értelme továbbfejlesztését és 
morális ereje kultiválását nem tartja okvetlen szükségesnek 
és a műveltségnek így igen közönséges alsó fokán állapodik 
meg, a nélkül hogy a lét javai iránt táplált igényei is meg
állapodnának. 

A magasabb értelmi fejlettség, ami az élet különféle 



fordulatai között a helyes eligazodás és az egyensúlyozás 
érzékét teremti, ez elemekből jórészt hiányzik. Az élet és a 
jólét fokozatainak helyes megítélésére és mórlegelésére ér
telmük félre van vezetve, pedig az anyagi jólétnek is százféle 
fokozata van és nagyon sok józan ítélet kell ahhoz, hogy az 
ember megtalálja bennük a maga igazi helyét. 

Az önmagát tévesen klasszifikáló egyén anyagi hely
zetén a bérfelemelés csak igen rövid időre segít, és ezek 
életében a látszólag ideális körülmények ellenére is örökös 
az anyagi zavar és az elégedetlenség. 

Az elegáns élethez szokott, de különben közönséges 
ember lelkivilága rendesen igen sivár. Általában meglehetős 
kicsinyes, de főleg öntelt és önző gondolkozásmód uralja 
az egyszerű ausztráliai embert és ez alapokon épült fel a 
jelleme is. 

Bár ily módon a nagyság alapfeltételei teljesen hiányoz
nak belőle, mégis az ilyen tulajdonságok alapján könnyen és 
sikeresen vívja meg a mindennapi élet apró csatáit. 

Cselekedeteiben nem nyűgözik le magasztos eszmék, 
emelkedett erkölcsi életelvek; százados szokások, vagy csa
ládi hagyományok nem szabnak tetteinek korlátot, ö első
sorban csak arra törekszik, hogy egyéni érdekei mindig 
jól meg legyenek védve, hogy igényei ki legyenek elégítve 
és ezek mellett főleg arra vigyáz, hogy a törvény paragra
fusával ne kerüljön összeütközésbe. 

Furfanggal, csellel, kerülő utakon siklik át az élet 
nehézségein és rendesen megalkuszik a helyzetekkel. Vetély
társaira jól ügyel, a saját gyengeségeit palástolja, vereségeit 
letagadja, sikereit pedig dobszóval hirdeti. 

Bár ezek mind egyszerű emberi tulajdonságok, olya
nok, amelyek az alacsonyabb jellemeket alkotják, de a 
szociális demokrácia tömegeiben a jellemek lépten-nyomon 
kifejezésre jutnak és határozottan ezek vannak a túlsúlyban. 

A kötelességét mindenki folyton a minimumra redu
kálja és szinte úgy látszik, hogy erkölcsi kötelességet soha, 
senki sem vállal. 

A szeretet, a tisztelet, a kötelességérzet nincsen erősen 
belenevelve az ifjúságba. Itt az iskola főcélja életrevaló 



demokratákat nevelni, akik az élet nehézségein bátran 
keresztülvágják magukat. A finoman kultivált érzelmi té
nyezők a lét prózai küzdelmeiben csak felesleges akadályok 
volnának. 

A családban a családfő kötelességeit arra szorítja, bogy 
övéit a napi szükségletekkel jól ellátja, miközben termé
szetesen a saját jó volta jő legelsősorban tekintetbe. A csa
ládfőnek főgondja, bogy gyermekeit minél előbb saját 
szárnyaikra bocsájtbassa, azért azoknak a fejlődő vagy 
túlzásba menő önállóságát nem korlátozza, sőt azt egye
nesen előmozdítja. A családfő különben gyermekei neve
lésébe tovább nem foly be, azt teljesen a tanítóra, az isko
lára bízza. 

A tanító viszont egy lépéssel sem megy tovább azon a 
határon, amit a szabályzata néki előír. A neveletlen és en
gedetlen gyermek folytonos fenyítése a tanítóra nézve ké
nyelmetlen dolog volna, a kedély nyugalmának is ártana és 
sok esetben a szülőkkel is összeütközésbe bozná. A tanító 
a makacs vagy engedetlen gyermeket teljesen magára 
bagyja, míg a példás maga viseletűeket díjakkal és kitün
tetésekkel a maga részére bódítja. 

Ausztráliában az ifjúság aránylag igen fiatalon kerül 
bele az élet küzdelmeibe, és akit az iskola még meg nem fe
gyelmezett, arra a mindennapi élet korán, rideg szigorral 
méri ki az elkerülhetetlen, kemény leckéket. 

A teljesen fékezhetlen ifjú pedig a gyermekbíróság elé 
kerül, és ha ennek a fenyítése sem eredményes, az állami 
javítóintézetben fejeződik be a nevelése. 

Igen csodálatos tény, hogy a szociális demokráciában 
alig hall az ember a kötelességekről, de a jogait mindenki 
gyakran és fennen emlegeti. 

A helybelépő munkás vagy cseléd legelőbb is nem azt 
kérdi, hogy mi lesz a dolga, a kötelessége, hanem mindjárt a 
jogait állapítja meg és főleg a fizetését köti ki, lehető ma
gasan. 

A hivatal, a szolgálat vagy a törvény minden munka
körben előír bizonyos kötelességeket, amelyeket rendesen 
betű szerint be is szokás tartani, de azon túl soha senki 



sem megy, az már esztelenség volna. Erkölcsi kötelességet 
senki sem vállal. Ez nincs is az alkuban, ezt meg sem fizetik 
és az ily kötelességeknek nem is volna tatára. 

A hivatalnok főleg csak arra vigyáz, hogy az óráit 
pontosan betartsa. A fegyelem ellen nem vét és annyit 
dolgozik, amennyit kényelmesen el tud végezni. Ha e 
mellett az ügydarabjai nagyon felszaporodnának, hát maga 
mellé kisegítőt kér. Ily elvek mellett aztán egész természetes,, 
hogy az állami hivatalok apparátusa óriási terjedelmet ölt. 

Tényleg a hivatalnok, a bíró és a rendőr meglepő nagy 
százalékát teszi a szociális társadalomnak, az ügykezelés 
pedig nehézkes, lassú és költséges. 

Az elfogulatlan idegen szemlélőre nézve rendkívül 
érdekes tünet az egyház állapota. 

Az állam teljesen szabad vallásgyakorlatot enged 
minden felekezetnek, de az egyházak mind különállnak 
az államtól, annak anyagi támogatásában nem részesülnek 
és tényleg csak rendkívüli erőfeszítések xítján képesek 
pénzügyeiket rendben tartani. A papság idejének jelenté
keny részét az egyház financiális dolgainak intézésével 
kénytelen eltölteni. 

Bármily vallásfelekezetü templomban alig múlik el 
istentisztelet, amelyben pénzügyekről ne esnék néhány 
komoly szó. Mivel a hívek önkéntes adománya az egyházak 
egyedüli jövedelmi forrása, szinte úgy tűnik fel, mintha 
a templomi gyülekezeteknek a legfőbb célja a perselyek 
megtöltése volna. 

Ausztráliában vasárnaponkint minden vendéglő és nyil
vános mulatóhely zárva van; de a templomokban díszes 
esti istentiszteletet tartanak, amelynek idejét, a szónokok 
nevét, a beszédek témáj át az egyházak az újságokban hirde tik-

Ilyenkor a legnépszerűbb szónokok lépnek a szószékbe 
s válogatott egyházi zenét vesznek fel a programmba, min
dent megtéve, hogy lehetőleg telt házat vonzzanak 
falaik közé. 

Bármily komoly és felemelő legyen is a szónoklat, a 
pap híveinek gyöngéivel nem igen foglalkozik, sőt azokkal 
szemben folyton igen kíméletes és elnéző. A felnőttekre 



irányító vagy javító hatást nem gyakorol, hogy ne riassza 
el őket, mert neki legelsősorban a hívek rokonszenvére és 
anyagi támogatására van szüksége. 

A pap háza rendesen a legmodernebb igényeknek 
megfelelően van berendezve és élénk társaséletnek a köz
pontja. A pap rendes időközönként bazárokat, hangverse
nyeket, tea- és kártyaestéket rendez, és ilyenkor belépődíjat 
szed be egyháza céljaira. 

Bár egészen bizonyos, hogy a modern viszonyok 
szerint berendezett egyház vezetése és a papság előkelő 
életmódja jelentékeny pénzkiadásokkal jár, az egyháznak 
az anyagiakért folytatott szüntelen küzdelme és szomorú 
vergődése a materializmus hullámaiban, lehangoló és ki
ábrándító látvány. 

Az egyháznak rendszeres és üzleti ügyességgel szer
vezett tevékenysége híveinek összetartására és azok érdeklő
désének ébrentartására, és főleg az a körülmény, hogy 
vasárnaponkint úgyszólván a templom az egyedüli hely 
a társas összejövetelekre, a templomjárást Ausztráliában 
nagyon általánossá és megszokottá teszi. Ezen alapon aztán 
az idegen szemlélőben az a benyomás keletkezik, hogy itt 
minden bizonnyal vallásosabbak és talán jobbak, igazabbak 
és erényesebbek az emberek, mint a világ más tájékain. 
A valóság az, hogy a templombajárás olyan általános szo
kássá fejlődött ki, amiben főleg a tekintélye kedveért vesz 
részt a legtöbb hívő, mert azok a buzgó keresztények, akik 
vasárnap mind —testvérek az Ürban, a hét többi napjain 
egész nyíltan hirdetik, hogy — az üzletben nincs testvér 
és az adás-vevésben, az osztály harcokban, vagy a politikai 
küzdelmekben az elérhető előnyökért vagy az anyagi ha
szonért elfelejtik az önzetlenséget, a szeretetet, az irgalmat, 
oly dolgokat, amelyek az élet materiális küzdelmeiben 
komoly számításba már nem vehetők. 

E mintaszerű keresztények, úgy látszik, hogy nagy 
vallásosságuk ellenére is bűnösnek soha sem érzik magukat 
mindaddig, amíg a polgári törvénykönyvvel nem jöttek 
összeütközésbe, és egész határozottan állítható, hogy az 
ausztráliai mintaszerű társadalmi rend legfőbbképpen nem 



a mély vallásosságon, de a szigorú és igazságos törvényke
zésen épül fel. 

Az ausztráliai büntető-kódex a rendkívül szigorú angol 
törvények alapján készült. Az igazságszolgáltatás a leg
apróbb részletekbe bepillantó precizitással működik, a bírá
kat pedig feltétlen részrehajlatlanság és megvesztegethet-
lenség jellemzi. 

Itt, ahol a tömeg életében a magasabb erkölcsi momen
tumoknak oly kevés szerep jut, az egyének túlzásbamenő 
önzését és korlátlanságra való vágyát egyedül a legszigo
rúbban végrehajtott;, igazságos törvények óvják meg a fék-
telenségektől és az anarchiától. 

Altalános érdekes és elmélkedésre indító jelenség, hogy 
minél fejlettebb fokán van egy nép az úgynevezett «modern 
civilizációdnak, annál komplikáltabbak a büntető törvényei 
és annál nagyobbszámú bíró, meg rendőr kell a népnek vé
delmére meg a fékentartására. A szociális demokrácia ha
tározottan rendőrállam. 

Még egy dolog van, ami a modern társadalmak éle
tében rendkívül nagy szerepet játszik és a szociális demo
kráciának jóformán az alapját rengető, mélyre nyúló hatá
sokban jelentkezik, és ez a mindig, mindenkit élénken érintő 
és jelentékenyen érdeklő dolog a — pénz. 

Ezen a téren Ausztrália társadalmában a legellenté-
tesebb s nemzetgazdaságilag a legnehezebben értelmezhető 
jelenségekkel találkozunk. 

Míg egyrészt a szociális demokrácia hadat üzen az 
individualistáknak, elkeseredett harcot vív a tőke képviselői 
ellen, a pénz uralmát távol akarja tartani a határaitól, addig 
ugyanazon társadalom egyénei magánéletükben a pénznek 
oly jelentékeny befolyást engednek meg, hogy az minden 
érzelmi, erkölcsi és vallási hatást túlszárnyalva, úgy látszik,, 
mintha a legelső, sőt egyetlen feltétele volna életük boldog
ságának. 

A vagyongyűjtésnek és a javak túlságos összehalmo-
zásának a törvény merev határokat szab, a tőkepénzeseket 
külön adókkal és egyéb korlátozásokkal sújtja, de az állam 
a költekezőt, a gondatlant, a pazarlót segíti, hogy bér-



felemeléshez jusson, ha beteg, közpénzen ápoltatja, ha el
aggott, nyugdíjban részesíti, és mind ennek csak az a fel
tétele, hogy az illető polgár vagyontalan legyen. 

A mesterségesen felfokozott, magas munkabér folytán 
az ipari munkások termeivénye jelentékenyen drágább a 
külföldről hozott árúnál. Az állam a külföldi, olcsó cik
kekre oly magas behozatali vámot vet ki, hogy az, mire 
a fogyasztóhoz kerül, éppoly drága lesz, mint a helyi ter
mék. Ily módon a munkás megkapja a magas bért, az állam 
pedig vámjövedelmekhez jut, de a drágaság így mestersé
gesen fokozódik fel, az egyén pénzügyeinek a rovására. Ügy 
látszik, hogy itt az általános magas munkabért vagy ke
resetet tartják az igazi jólét kifejezőjének, az egyszerűség, 
a szerény élet, az igénytelen takarékosság pedig nem eré
nyek a modern demokráciában. 

Ezen képtelen gazdasági elvek folyományaképen a 
pénzügyi válság kísértete folyton ott lebeg az egyén feje 
felett és a tetszetős külszín ellenére is a szegénység állan
dóan ott kucorog a selyemrongyok között. 

És mindezekkel szemben a szociálisztikus társadalom 
képviselői csodálatos ellentmondással hadat üzennek a tő
kének, üldözik a vagyonos osztályt, lekicsinylik a takaré
kosságot és szinte elősegítik a gondatlan költekezést. Bár 
mindenki úgyszólván máról-holnapra él, mégis folyton any-
nyit költ, amennyit költeni képes. 

Amint a vagyon meg a tőke, ami a társadalomnak 
nyugodtságot, súlyt és állandóságot kölcsönöz, eltávozik, 
helyébe a máról-holnapra való életnek az ideiglenessége és 
bizonytalansága lép, az anyagi zavarok egész soroza
tával. Tagadhatatlan tény, hogy Ausztráliában a demo
kratikus kormányrendszer meg a szociálisztikus állam
gazdaság látszólag megszüntette a szegénységet és a társa
dalomnak egész rétegét helyezte át a teljes fizikai jólét 
állapotába, de hogy itt a nép egész összességében nagyobb 
volna az igazi jólét, általánosabb a boldogság és megelé
gedés, mint a régibb formájú, más társadalmakban, azt 
a sok érdekes és csalóka látszat ellenére is — lehetetlen 
megállapítani. 
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