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el a szájamat. Leányom letérdelt és kérte 
áldásom, de én nem vettem észre addig, mig 
fel nem állt; hozzá voltam szokva, hogy mindig 
fölfelé nézzek, hatvan lábnyira, akkor aztán át
fogtam a derekát, hogy felemeljem magamhoz. 
Még néhány éppen ott tartózkodó ismerőssel és 
a szolgálókkal oly furcsán bántam, mintha 
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pillanatban mindnyájan a kapitányom nézetén 
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nak bizonyitására. 

Csakhamar beállt a jó egyetértés köztem és 
családom közt. Feleségem könyörgött és kény
szeritett, nehogy valaha eszembejusson mefinl 
tengerre szállani, sajnos, a sors ugy akarta, hogy 
nem volt módjában megakadályozni mindazt, 
amit az olvasó mihamar megtud. Boldogtalan 
útjaimnak második részét ezzel bezárom. 
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• ELSŐ FEJEZET. 

(Szerző megkezdi harmadik at ját . — Kalózok elfogják. 
— Egy holland ember roaszakarata. — Szerző szigetre 

JHt. — Laputába felszedik szerzőt.) 

Tiz napig lehettem otthon, mikor meglá-
tosatotl William Robinson ^kapitány, Corn-
walUsból, a Jóreménv nevű háromszáz tonnás 
vitorláshajó parancsnoka. Valamikor seborvos 
voltam azon a hajón, melyet ő vezényelt Le-
vantéba. Mindig inkább barátjának tekintett, 
sem mint alárendeltjének: értesülvén róla, hogy 
megjöttem, bekopogott hozzám, nyilván üdvöz
letre, mert másról nem beszélt eleinte. De az
tán g>'akrabban járt hozzánk, kijelentette, 
mennyire örül, hogy ilyen ragyogó egészségben 
lát, aztán megkérdezte, „hogy most már egész 
életemre megtelepszem it t?" hozzátette „csak 
azért kérdi, mert ö bizony két hónap múlva 
Hátsóindiába utazik," végre nyíltan kirukkolt 
vele, hogy igy meg ugy, ne vegyem rossz né
ven, de gondolt rá, milyen jó lenne, ha én vol
nék a hajóorvos, hogy kapnék magam mellé 
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egy alorvost, meg két embert, hogy a fizetésem 
a megszokott bér duplája lenne és hogy ő rá
jött, az én ismereteim tengeri tudományokban 
legalább oly számosak, mint az övéi, hogy te
hát ö tőlem mindig szívesen fogad el tanácsot, 
egészen ugy, mintha megosztanánk a hajó pa
rancsnokságát." 

Annyi effajta, lekötelező dolgot mondott, 
olyan becsületes embernek ismertem, hogy 
képtelen voltam ajánlatát visszaulasitani: az a 
szomjúság, hogy uj s megint uj tájakat lássak, 
minden balsorsom dacára, erösebb volt ben
nem, mint valaha. Csak a feleségemet volt ne
héz meggyőzni: végre is ugy nyertem meg bele
egyezését, hogy gyermekeink jövendő boldog
ságát juttattam eszébe, amihez pénz és va
gyon kell. 

1706 augusztus 5-én indultunk és 1707 áp
rilis 11-én Forte St. George-ba érkeztünk. Há
rom hetet töltöttünk itt, felújítottuk a legény,-
séget mert többen megbetegedtek. Innen Ton-
kinba mentünk, elhatároztuk, hogy itt hosz-
szabb ideig tartózkodunk. Az áru, amit venni 
szándékozott, még nem készült el teljesen, 
nem is volt rá kilátás, hogy hamarosan szál
lítják. Éppen ezért vett egy nagy dereglyét, 
megrakta mindenféle áruval, amivel a tonki-
naiak a szomszéd szigeteken kereskednek, bérelt 
tizennégy embert a fedélzetre {ezek között há
rom benszülöttet) és engem, mint parancsno
kot, megbízott, kereskedjem a magam belátása 
szerint, mig ő Tonkin-ban elvégzi a dolgát. ^ 

Három napot vitorláztunk, mikor nagy vi-
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har tört ki. Észak-kelet észak fele hajto t, az
tán öt napig szép időnk volt, nyugatról állandó 
széllel. A tizedik napon két kalóz-hajo vett ül
dözőbe; csakhamar utóiértek. Az én dereglyém 
annyira meg volt rakva áruval, hogy nem ha
ladhattunk gyorsan, másrészt nem voltunk ab
ban az állapotban, hogy védekezésre gondol
hattunk volna. Mindkét hajó egyszerre ert be, 
a kalózok dühösen rontottak a fedélzetre, de hogy 
mindnyájunkat arcraborulva találtak (ezt ad
tam ki parancsba) csak megkötöztek bennün
ket és őrt hagyva hátra, a dereglye belsejébe 
hatoltak. 

A kalózok között egy hollandust vettem 
észre, akinek, ugylálszott, nagy tekintélye volt, 
bár nem volt egyik hajónak se a parancsnoka. 
Felismerte, hogy angolok vagyunk és töredezett 
angol szavakban esküdözött, hogy páronkint 
összekötve a tengerbe löket mindnyájunkat. 
Elég jól beszélek hollandusul: megmondtam, 
kik vagyunk és kértem öt, gondolja meg, hogy 
keresztyének vagyunk és szövetséges ország 
alattvalói, hogy inkább indítsa a kapitányt 
irántunk könyörületre. Erre mégjobban felbő
szült, ismételte vad fenyegetéseit, társai felé 
fordult és heves tagleitések közt iapán nvelveii 
beszélt hozzájuk, gyakran ejtve ezt a szót: 
christianos. 

A nagyobbik kalózhajót japán parancsnok 
vezényelte, aki tudott valamit hollandusul, 
nem sokat. Hozzám jött és több kérdés után, 
melyekre alázattal feleltem, azt mondta, hogy 
„nem fogunk meghalni". Mélyen meghajtottam 
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niíiíiam, majd a hollandus felé fordulva iyv 
szóltam: „nagyon restellem, hogy több irgal
mat találtam egy pogányban, mint keresztyén 
testvérenil)en". Hamar volt okom rá mogbánni 
ezt a bolond beszédet. A gonosz európai, miután 
sokáig hiába próbálta rávenni a két kapitányt, 
hogy dobjanak a tengerbe (nem akarták meg
szegni nekem adott szavukat) végre mégis 
elérte, hogy büntetést eszeltek ki részemre, 
mely sok tekintetben szigorúbb volt a halálnál. 
Embereimet két részre osztva átvitték a kalóz
hajókra, dereglyémre uj legénységet raktak fel. 
Rám pedig kiszabták, hogy kicsiny sajkában 
vizrebocsátanak, evezőkkel és egy vitorlával, 
négy napra való élelmiszerrel, amit a japán ka
pitány a saját készletéből megduplázott, nőm 
tűrve azt sem, hogy emberei megmotozzanak. 
Leszálltam a csolnakba, mig a hollandus, aki 
a födélzetén állt, átkokkal habnozotl el és go
nosz szavakkal, amiket csak emberi nyelv ki
fejezhet. 

Egy órával a kalózok támadása előtt még 
méreteket eszközöltem; a szélesség 46-Jk és a 
hosszúság ISÍÍ-ik fokán valtunk. Alig voltam a 
kalózoktól láttávolban, kivettem zseb-látcsöve
met és dél-«keleten több szigetet pillanlotlain 
meg. Kifcszitettem a vitorlát, a szél kedvező 
volt, gondoltam, talán elérem a szigeteket. Há
rom óra alatt el is értem az elsőt, sziklás part 
volt, mégis találtam néhány madártojást, szá
raz tengeri gyomból tüzet raktam és megsü
töttem. Ez volt a vacsorám; elhatároztam, hogy 
készletemmel addig gazdálkodom, amig csak le
het. Egy szikla árnyában töltöttem az éjszakát. 

füvet raktam a fejem alá és elég jól aludtam. 
Másnap a következő szigetre vitorláztam, in
nen esv harmadikra és egy negyedikre, hol vi
torlával, hol evezővel. Nem akarom untatni az 
olvasót e szomorú és egyhangú részletekkel. 
Elég az hozzá, hogy az ötödik napon elértem az 
utolsó szigetet, mely az '^IsőtÖl kelet-dél-kelet 
felé fekszik. 

Ez a sziget nagj'obb volt, mint a többi; öt 
óra alatt elértem. Csaknem körülhajóztam, mig 
kikötésre alkalmas hely kínálkozott; keskeny 
földnyelv volt ez, háromszor akkora talán, mint 
az én csolnakom. Egészen sziklás sziget volt, 
néhol kis csomó füvek és édesillalu levelek. Et
tem, ittam valami keveset, maradék készlete
met eldugtam egeikébe a számos barlangoknak, 
találtam egy egész rakás madártojást és száraz 
tengeri füvet, amivel majd másnap tüzet ^rak
hatok és ugy, ahogv megsüthetem a tojásokat; 
volt nálam kova, acél' és gyujlóüveg. Egész 
éjszakámat abban a barlangban töltöttem, 
ahová készletemet rejlettem el, ugyanaz a szá
raz fü és tengeri gyom volt az ágyam, amit tűzi
fának szántam. Nagyon keveset aludtam; bána
lom és aggodalmam elnvomta fáradtságomat és 
ebrentartott. Beláttam, hogy lehetetlenség élet
ben maradnom e kopár vidéken és hoev nvonio-
^ h u l el kell pusztulnom. Oly nyomorultnak 
es^levcrlnek éreztem magam, hogy nem volt 
erőm felkelni. Már magasan állt a nap, mikor 
J'égre rászántam magam, hogy kiinásszak bar-
langoii^ljól. Egyideig a sziklák közt járkáltam; 
*^ ég ragyogó tiszta volt és a nap oly forrón 
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sütött, hogy kénytelen voltam az arcomat el
fordítani, mikor egyszerre csak az történt, hogy 
a nap hirtelen elsötétedett, de valahogy máskép
pen, mint olyankor szokott, ha felhő áll elébe. 
Megfordultam s köztem és a nap között eg^ 
nagy, sötét testet láttam, mely a sziget felé kö
zeledett, két mérföldnyi magasságban lebegett 
és hat, vagy hét perois eltakarta a napot. A le
vegő azonban nem lett hűvösebb, se az és nem 
sötétedett el, olyan volt, mint mikor hegy ár
nyékában áll az ember. Ahogy közelebb jött, 
átlátszatlan szilárd anyagú testnek bizonyult, 
melynek feneke alul lapos, sima és erősen fény
lik, amint a tenger ragyogását visszaveri. Két
száz röfnvi magaslaton álltam, közel a parthoz 
s egyszerre láttam, hogy ez a nagy test lassan 
süJyed, végre csaknem párhuzamosan állunk 
szemben, alig egy angol mérföldnyi távolság
ban. Zseblátcsövemet szedtem elő és ekkor 
tisztán kivehettem, hogy a nagy test szélein 
emberek járkálnak fel és alá, ott, ahol az lej
tősnek látszott; de hogy mit csinálnak, azt nem 
vehettem ki. 

Az élethez való természetes ragaszkodás 
azonnal élénken felujjongott bennem: reméüii 
kezdtem, hogy ez a kaland valami módon ki
segít reménytelen és kétségbeejtő helyzetemből. 
Egyúttal pedig szinte kábult ámulat fogott fel: 
szigetet látván lebesni a leveííöben. nie-lvel em
berek népesítenek be, mely siilyed és emelkedik 
vagy siklik a levegőben, a lakók tetszése szerint. 
De nem lévén hangolva akkor, hogy e csodás 
jelenségen tűnődjem, inkáb-b lázasan figyeltem. 
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milyen irányt vesz a sziget, mert néhány pilla
natig csendben, egyhelyben lebegni látszott. Ke-
véssél azután közeledelt felém, láthattam kő
kerítéssel körülvett parkjait, mögöllűk lépcsőket 
és csarnokokat, több egymás fölé épített ter-
rászl. A legalsó folyosón néhány ember állott 
és mintha horgásztak volna valamire, mások 
meg ezeket nézték. Meglengettem sapkámat (ka
lapom rég elveszett már) és zsebkendőmet a szi
get felé és törköm szakadtából kiáltozni kezd
tem. Azután figyelmesen vizsgáltam a hatást és 
a sziget felém forduló részén embertömeget lát
tam összeverődni. Rámmutogatták, láttam, hogy 
felfedeztek már, bár nem válaszollak kiáltá
saimra. Aztán láttam négy vagy öt embert, 
amint nagysebesen fut fel a lépcsőkön, a sziget 
csúcsa felé, ahol végül eltűntek. Uiíy véltem, 
ezek nyilván rendelkezési jogot kérni mentek 
valami parancsoló személyhez, hogy intézked
hessenek. 

A tömeg egyre nőit. Félóra múlva megmoz
dult a sziget és emelkedni kezdeti: a legalsó 
folyosó most száz rőfnyire közeledett hozzám. 
Könyörgő mozdulatokat leltem s alázatos han
gon rimánkodtam a magasba: de senki sem fe
jelt. Akik közel álltak hozzám, ruhájuk után 
ítélve, kiváló személyek, komolyan tanácskozni 
iátszottak, gyakran pillantva felém. Végre egyi
kük megszólított: lágy, tiszta és udvarias han
gon, niely kiejtésben az olaszhoz hasonlított. 
Viaszul feleltem, remélve, hogy e nyelv hang
zása legalább kellemesen érintheti fülét. De nem 
*'T't>tUiii meií í-gvmásl. ihár könnyen folfogiható 
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volt, mit akarok, meri hiszen nyomorúságos ál
lapotomat szemükkel láthatták. 

Jeleket adlak, hogy jöjjek le a szikláról s 
közeledjem a parthoz, amit rögtön megtetlem. 
A repülő sziget ekkor ugy helyezkedett el, hogy 
széle éppen fejem fölött állt, mire az alsó folyo
sóról lánc ereszkedett, alján kényelmes ülőpad
dal, erre ráültem, megfogóztam és éreztem, 
amint csigák segélyével felhúznak. 

MÁSODIK FEJEZET. 

(A lapntabeliek jellemzése. — Szerző beszámol a n<p 
mUveltségérÖl. — A király és advara. — Hogy fogadják 
szerzőt? — A bennszülifttek félénkek és nyugtalanok.— 

A benszülött asszonyok.) 

Alig ér tem par to t , n a g y tömeg vett körü l ; 
azok, akik közeleblb álltak, előkelőbb férfiaknak 
látszottak. A csudálkozás minden jelével néze
gettek, én sem maradtam adós, bámulnom kel
lett, mert sohasem láttam még ilyen sajátságos 
ruhákat és mozdulatokat. A feje mindegyiknek 
félre volt hajtva, egyiknek jobbra, másiknak 
balra: esívik szemük befelé fordult, a másik sze
mük egyenesen fel az égre. Ruhájuk tele volt 
mindenféle cifra figurákkal: napok, holdak, csil-
'agok;^ másoknál hegedűk, fuvolák, hárfák, 
trombiták, gitárok diszitették a szövetei, meg 
egyéb instrumentumok, amiket nem is ismernek 
h^uropában. Aztán láttam néhány alakot, közön
séges szolga-öltözetben, ezeknek a kezében volt 
egy pálca, a pálca végére felfujt hólyag kötve, 
ugy nézett ki, mint valami kereplő. A hólyagok-
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ban volt néhány száraz Ijorsószem, vafíy apró 
kavics, mint később megtudtam. Ezekkel a hó-
lyagokkal néha a fülére vagy a szájára csaplak 
azoknak, akik a közelüikben álllak, Kzl a dulyot 
akkor fel nem foghattam, mit jelent. Ugy lát
szik, ezek az emberek annyira el vannak fog
lalva belső elmélkedéssel, hogy sem ibeszélni 
nem tudnak, sem meghallgatni nem tudják egy
mást anélkül, hogy valam-ely külső érintés halló-
és beszélőszervük tudafára nem ébresztené őket: 
ennélfogva azok, akik tehetik, tartanak maguk
nak egy úgynevezett i:o/ípa/iíó-cselédet (eredeti
ben: dimenole) és soha nem haffvják el a házat 
nélküle. Ennek a cselédnek aztán az a dolga, 
hogy mikor két-három, vagy több ember össze
kerül: szépen odakoppant annak a szájára, aki
nek beszélnie keli és annak va»v azoknak a ,iohl>-
fülére, akikhez a beszéd szól. Ez a koppanló 
egyúttal elkiséri gazdáját olyankor is, mikor sé
tál és gyakran a szemére koppant; az emberek 
itt ugyanis annyira el vannak merülve gondo
lataikba, hogy minden percben neki mennének 
valaminek, vagy gödörbe esnének, vagy fellök
nék egymási, vagy kiböknék a falat enélkül. 

Kellett, hogy erről felvilágosítsam az olva
sót, mert enélkül éppenugy nem értené meg 
azokat a jelenségeket, melyek fogadtatásomat 
kisérték, mint ahogy én nem érteflem akkor. 
Mikor megindultunk felfelé a lépcsőn, kiséröím 
többször egészen elfelejtették, mi történt és hogy 
itt vagyok, töíbbször magamrahagytak, mig aztán 
a koppantok nem frissiTelték fel emlékezélüket. 
Idegen ruhám és idegen arcom egészem közöm-
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bös volt nekik, nemkülönben a csőcselék kiál
tozása is, melynek figyelme szabadabbnak és 
élénkebbnek látszott. 

Végre elértük a palotát és beléptünk a lo-
gadószobába. Olt ült a király egy trónon, két
oldalt magarangu személyek. A trónus elölt alít 
egy asztal, tele földgömbökkel, korongokkal, 
fizikai műszerekkel, mindenféle fajtában. Őfel
sége észre se vett bennünket, hogy beléptünk, 
bár ez nem minden zaj nélkül történt, mert az 
egész udvar odatolult az ajtóhoz. De, mint meg
tudtam, őfelsége akkor mélyen el volt merülve 
egy probléma vizsgálatába, s legalábű) egy óráig 
kellett várakoznunk, mig azt megoldotta. Két
oldalt kél kis apród álill. kop ran tóv l : mikor 
ezek látták, hogy befejezte a gondolatfolyama
tot, megmozdultak, az egyik szájára koppantott 
őfelségének, a másik a jobbfülére: mire őfelsége 
ugy riadt fel, mint aki álomból ébred, rámnézett 
és kísérőimre és eszébe jutott, hogy miért állunk 
itt; iövelelemről előzőlec értesítették volt. Né
hány szót ejtett, mire azonnal melleltem ter
mett egy fiatal legény, kezében koppantóval és 
odakoppanlott a jobbfülemre. Kézzel-lábbal je
leztem, hogy nincs szükségem erre a szerszámra, 
mely eljárás, mint később értesüllem róla, őfel
sége és az udvar szemében nagyon leszállította 
értelmi képességeimet. A király, ahogy kivettem, 
kérdéseket intézett hozzám; mindenféle nyelven 
feleltem neki, mikor kiderült, hogy sehogy se 
érlihotjük meg egymást; rendeletére a palotának 
egy másik termébe vezettek (ez az uralkodó 
mindegyik elődjét felülmúlta az idegenek iránti 
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vendégszeretetben), ahol két szolgát adtak mel
lém, hogy ellássanak. Ebédet hoztak és négy ma-
gasrangu személy, kiket, ugy emlékeztem, a ki
rály közelében láttam, megtisztelt vele, hogy ve
lük étkezhettem. Két fogást hordtak fel, három-
három tálon. Az egyik fogás ürücomb volt, de 
szabályos lapu piramisba vágva, háromszögek
ből, aztán egy romboid-alak, marhahúsból, 
végre gönibalaku pudding. A második fogás ka
csa volt, két darab, ugy kötve össze, mint egy 
hegedű, a köritékben fuvola- és furulyalaku 
burgonyák úszkáltak, aztán egy hárfaalaku bor-
jumell. A szolgák kocka, henger, paralellogramm 
és más mértani alakú kenyereket szeltek le ne
künk. 

Még ebédnél ültünk, mikor bátorságot vet
tem magamnak és megkérdeztem egyes dolgok 
nevét az ö nyelvükön. Koppantóik segélyével, s 
a nemes urak kegyesen válaszoltak, nyilván ab
ban a reményben, hogy képességeik és tehetsé
geik felelt való bámulatomat nagyban emelni 
fogja, ha majd társaloghatunk. Csakhamar ma
gam kértem kenyeret, italt, amire szükségem 
lehetett. 

Ebéd után visszavonult a társaság, a király 
részéről egy ur jelent meg nálam koppantóval. 
Tintát, tollat, papirost hozott, néhány könyvet 
is és jelekkel értésemre adta, hogy nyelvleckék 
dolgában jár, ő fog engem tanítani. Négy órát 
ültünk egyhelyben, ez idő alatt szép sereg szót 
irlam le oszlopba, oldalt a fordítással, külön fü
zetbe néhány rövid mondatot. Tanitóm ugyanis 
ilyeneket csinált: odaszólt egyik szolgámnak, 
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hogy hozzon valamit, vagy forduljon meg, vagy 
üljön le, sétáljon, áUjon és így tovább. Erre aztán 
leirtam, hogy mondják ezt az ö nyelvükön, bgy 
könyvben megmutogatta nekem a nap, hold es 
csillagok alakjait, az egyenlítőt, az égőveket, a 
sarkköröket, számos planéta és allócsaiag 
lajstromát. Megadta egy egész sereg hangszer 
nevét és leírását és nagy vonásokban a yeluk 
való bánásmód művészetének műszavait. Miután 
a tanító elment, a szavakat, fordítással együtt, 
ábécés rendbe szedtem. Ily módon néhány nap 
alatt már emiitett jó emlékezötehelségem ké
pessé tett, hogy nyelvük titkaiba pillanthassak. 

Az a szó, amit „repülő szígel"-nek, vagy 
„lebegő szíget"-nek fordítok, eredetiben i-n' 
hangzil^Lapuía. Hogy honnan és hogyan szár-
nir.zik cz^a szó, iTPlTi tudom pontosan. Lap a 
régi, avítt nyelven magas-ai jeleni, untuh pedig 
kormányzót! uralkodói — állítólag, szóhason-
lássál, igy származott az eredeti Lapunfuli-ból a 
mai Laputa. A magani részéről ezt a levezetést 
kicsit kényszeriteltnek vélem. Egyszer vettem 
magamnak a bátorságot s néhány laputabeli tu
dósnak megjegyezlem, hogy véleményem sze
rint Laputa annyit jelent, mint lap uted — lap, 
határozóilag annyit tesz: napsugarak tánca :i 
tengeren és uted annyit tesz: szárny. Nem aka
rok nagyképűsködni, de azt hiszem, ez a helyes 
megoldás; különben az igazságos olvasóra bí
zom, ítélje meg. 

Azok, akikre a király rábízott engem, ki
jelentették, hogy öltözékem nagyon szegényes; 
másnap reggelre szabót rendeltek és mértéket 
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vétettek egy öltözet ruhához. Már ezt az operá
ciót egészen másképpen csinálta a laputabeli 
szabó, mint ahogy Európában megszoktuk. Elő
ször is kvadránssal lemérte magasságomat, 
aztán mérce és iránytű segélyével kiszámította 
testem arányait és körvonalait: mindezt papí
ron. Hal nap múlva elhozta a ruhámat, nagyon 

l l ; , \ rosszul volt szabva, hol bő volt, hol szűk; később 
' \ rájöttek, hogy az algebrai_képlgtektten elvélett 

1 egy szánrotrVigásztalásomul szolgált, hogy ezek 
•az esetek itt igen gyakoriak és nem tulajdoníta

nak ezeknek nagy fontosságot. 
^íig a ruhám készült, otthon maradiam és 

szorgalmasan bővítettem szótáramat. Mikor 
legközelebb az udvarnál tisztelegtem, a király 
beszédéből sókat megérteltem már; néhány alá
zatos szót válaszoltam is. ö felsége elrendelte, 
hogy a sziget északkeleti irányt váltson Lagoda 
felé, ez a szárazföldi királyság fővárosa. 
Kilencven mérföldnyi távolságról volt szó, amit 
Ötödfél nap alatt megtettünk. Fogalmam se volt 
róla, hogyan történik a sziget mozgatása. Más
nap reggel tizenegy órakor a király, sajátkezü-
leg, udvarának és tisztikarának kísérete mellett, 
három óráig játszott különféle hangszereken, 
egyfolytában. Majdnem megsiketültem a lármá
tól, nem is sejtettem, mire jó ez, niig tanítóm 
fel nem világosított. Elmondta, hogy „e sziget 
lakói hozzászoktak a szférák zenéjéhez, mely 
bizonyos időközökben hallható. Most az udvar 
is részt vesz ebben a hangversenyben, mindenki 
azon a hangszeren muzsikál, amelyen lekinkább 
jeleskedik." 
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Lagoda felé való utunkban őfelsége több 
város és falu fölött megállította a szigetet, hogy 
a nép kérvényeit átvegye. Ecélból erős kötele
ket bocsátottak le súlyzókkal, ezekre a kötelekre 
odalent rákötötték a kérvényeket, mire, mint 
az iskolásgyerckek papírsárkánya, felrepült a 
kérvény. Néha bort és élelmiszereket is kap
tunk alulról, amit csigákkal húztunk fel. 

Matematikai ismereteim nagyban hozzá
segítettek, hogy a laputabeliek kifejezéseit, be
szédmodorát megértsem. Fogalomkörük tele 
volt tudoniánynyal és zenével, ez utóbbiakhoz 
ís -értettem valamit. Gondolataikat állandóan^ 
vonalakban és idomokban fejezik ki. Ha pél- 1 
dául valamely asszonynak vagy állatnak a szép- | 
ségét akarják dicsérni, rombuszokban, körök- / 
ben, paralellogrammokban, elipszisekben ésf 
más mértani alakzatokban írják le, vagy zenei' 
műszavakkal. A király konyhájában egész sereg' 
fizikai műszert és instrumentumot találtam; 
ezekkel vagdalják szabályos formákba a húst, 
amit őfelségének feltalálnak. 

Házaikat igen rosszul építik. A falak fer
dék, a szobákban egyetlen rendes sarkot nem 
talál az ember. Ez onnan van, hogy a gyakorlati 
geometriát megvetik, azt mondják, közönséges 
és gépies munka az. Viszont az ő ulasilásaik,\ 
amiket a munkásoknak adnak, oly elfinomultak; 
és komplikáltak, hogy ezek az egyszerű embe
rek nem ís érihetik meg és rendesen elhibázzák 
az építést. Papircn a laputabeliek igen űsvesek, 
a szabályokat kitűnően érlik és kezelik. A kö-

• zönséges,- fizikai cselekedelekben, életmódban 
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mégis alig láttam nehézkesebb, félszegebb, 
ügyetlenebb népet. Matematikai és zenei kérdé
seken kivül más körben képtelenek mozogni. 
Igen rosszul vitatkoznak, szeretnek ellentmon
dani, hacsak nincs igazuk, ami ritkán történik 
meg. Képzelö-erö, invenció: idegen fogalom ná
luk, még csak szavuk sincs ezekre a fogalmakra. 
Minden gondolatukat a két fentemlitett tudo
mány mivelésére fordítják. 

r Sokan közöttük, főleg azok, akik csillagá
szattannal foglalkoznak, hisznek az asztrológiá
ban, csiUagjárásban is, bár nyiitan restellik ezl 

j bevallani. Amin leginkább csodálkoztam: ezek 
' nagy előszeretettel foglalkoznak napi politiká

val. Beleszólnak közügyekbe, állami kérdések
ben véleményt mondanak és a párlnézetek ár-

i nyalatairól szenvedélyesen vitatkoznak. Ezt a 
' hajlamot különben számos európai matemati

kusnál is megfigyeltem, bár e két tudomány 
, között semminemű rokonságot nem tudok fel-
! ismerni. Talán ugy képzelik, hogy valamint a 

legkisebb körnek ugyanannyi foka van, mint a 
i legnagyobbiknak, éppúgy a világ szabályozása 

és forgatása nem kivan több hozzáértést, mint 
amennyi esv földgömb pörgetéséhez kell. Vagy 
talán az emberi természet egy nagyon közön
séges betegségéből származik az ilyesmi; hogy 
mindig azok a dolgok érdekelnek bennünket 

I leginkább, amelyekhez semmi közünk nincsen 
X s melyekhez sem képzettségünk, sem tehetsé-
[_gcink nem elegendők. 

A laputabeliek állandó nyugtalanságban 
élnek: lelkük egy pillanatra se békül meg: 

C.UUJVER UTAZÁSAI m 

mégis, ami egyre foglalkoztatja érzelmüket, na
gyon kevés jelentőséggel bir az emberiség lét
érdekében. Állandóan azon rettegnek például, 
hogy az égitestek állásában valami zavar töi'tén-
hetik; hogy a föld, amint egyre közeledik a 
naphoz, végre egészen beleesik majd; hogy a 
nap felszíne fokról-fokra kihűl és megkérgese
dik a kilökött lávatömegtől s majd nem vilá
gítja a többi világot; hogy a föld csaknem ösz-
szeülközölt legutóbb is egy üstökös farkával; 
hogy a legközelebbi üstökös, melynek jövetelét 
harmincegy éven belül várják, valószínűleg szét
morzsol bennünket; mert ha perihéliumban bi
zonyos távolságnyira közeledik a naphoz (ami
től, számításaik alapján, okunk van tartani), 
oly hőfokot ér el, mely tízezerszer nagyobb a 
veresen izzó vas hőfokánál, naptávolban vi
szont egvmillíó és tizennégy mértföld hosszú 
csóvát huz maga után, amelybe, ha százezer 
mértföldnyi távolságban a nucleustól, vaffvis 

magtól belekerül a fÖld, azonnal tűzet fog és 
hamuvá ég; hogy a nap, naponta lövelve fényét 
és melegét, anélkül, hogy uj erőt gyűjtene, vétőre 
teljesen kimerül s megsemmisül, amivel együtt 
jár a föld pusztulása és mindama bolygóké, me
lyek a naptól kapnak fényt és meleget. 

A laputabelieket annyira nyugtalanította 
és rémítgeti mindez s más effajta veszély előér
zete, hosy aludni se mernek békében s az élet 
közönséges örömei és szórakozásai nem feled
tetik velők e félelmeket. Ha reggel valamely is
merőssel találkoznak, első kérdésük, hogy van 
a nap kedves egészsége, milyen színben volt, 

( fPIf lPpP^PIf l l"^^ 
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mikor lenyugodott, mikor felkelt, és hogy van-e 
valami remény, hogy mégse ütközünk Össze az 
üstökössel. Az effajta beszélgetésbe ugy bele
merülnek, mint a kis fiuk, amikor nafv élve
zettel és mohón végighallgatnak mindenféle szel
lemekről és kísérletekről szóló történeteket, az
tán nem mernek lefeküdni a sötétben. 

Ennek a szigetnek az asszonyai igen élet-
vidorak: nagyon megvetik férjeiket s kiváltkép
pen kedvelik az idegent. Van is ilyen rengeteg, 
a szárazföldről szállnak be, mindenféle ügyes
bajos dolgukban, városi ügyekben, üzleti uta
kon. Ezeket viszont igen megvetik a laputabeli 
férfiak, mert alacsony értelmüeknek tartják 
őket. Az idegenek közül válogatják aztán a 
hölgyek gavallérjaikat. A csúnya csak az a do
logban, hogy egész nyiltan és biztonságosan le-
szik ezt, a férj annyira el lévén merülve elméi
kérdésekbe a feje búbjáig, hogy a szemeláttára 
udvarolhatnak egvmásnak az asszony és szere
lője; férjuram csak el legyen látva papírral, 

^körzővel s a koppnntó ne zavarja meg. 
Az asszonyok és lányok sokat partaszkod-

nak azon, hogy ugy el vannak zárva ezen a 
szigeten: pedig gyönyörű vidék ez és ők nagy 
pompában és bőségben élnek, azt tehetik, ami 
jólesik, ö k azonban szeretnének világot látni, 
csakhogy a király engedélye nélkül nem sza
bad leszállaniok a szigetről, és ezt az engedélyt 
nagyon nehéz megszerezni; számos esetből ki
tapasztalták a férfiak, hogy a nők, ha egyszer 
odalent vannak, soha többé nem jönnek vissza, 
a levegőbe. Beszéltek nekem, egy magasrangu 

udvarhölgyről, több gyermek anyjáról, aki a 
miniszlerehiök felesége volt, gazdag körülra
jongott személy, férje bálványa, a legszebb pa
lota urnöje, hogy ez egyszer kiszállott Lago-
dában, a fővárosban, azzal, hogy beteg és szé
dülései vannak. Elmaradt félévig, végre küldön
cöt menesztettek, hogy keresse meg és megta
lálták egy sötét és piszkos csárdában, rongyok 
között: a ruháit eladta és abból tartott el egy 
vén, otromba, ferdenyaku lovászt, aki minden
nap elverte és akitől alig tudták aztán elszakí
tani, nem akarta elhagyni. Férje szerelemmel 
és gyöngédséggel fogadta, nem telt szemrehá
nyást; egy hónap múlva valahogy megszökött, 
ékszereivel együtt, visszament az emberéhez, 
azóta se hallottak róla. 

Az olvasó persze azt hiszi, most holmi angol 
novellát mondtam el neki, és hogy ez nem a 
távol Indiákon tul történt. Kérem az olvasót, 
fontolja meg, hogy az asszonyi szeszély nem 
függ éghajlattól és nemzettől és hogy a nők 
sokkal egyformábbak, mintsem valaha hittük 
és szomorúan elismertük. 

Egy hónap muIva elég szépen beszéltem a 
laputai nyelvet, tudtam válaszolni a király kér
déseire, ha fogadni kegyes volt. őfelsége egy 
cseppet sem volt kíváncsi arra, hogy milyen 
országból jöttem és hogy ott milyenek a törvé
nyek, milyen a vallás, a történelem, ehelyett a 
matematikáról való nézeteim érdekelték. Amit 
magamról beszéltem, az egészen közömbösen 
hagyta és megvetően hallgatott, bár a koppantok 
szorgalmasan működtek kétoldalt. 
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HARMADIK FEJEZET. 

(E ĝy jelenség, a modern bi}lcsé5i.et és asztronómia vi
lágításában. — A lapntabeliek nagy fejlettsége az utóbbi 
tudományban. — Ilogy nyomja el a király a felkelé

seket?) 

Minden külföldi ember kíváncsi: én is, mi
előtt tovább búvárkodtam volna, engedélyt kér
tem a királytól, hadd tekinthessem meg a sziget 
nevezetességeit. Szívesen megadta beleegyezéséi 
és tanítómat rendelte mellém evégből. Főleg az 
érdekelt, milyen módon mozog és lebeg ez a 
sziget a levegőben. Arról, amit megludtani, íer-
mészettudományi pontossággal beszámolok az 
olvasónak. 

A repülő vagy lebegő sziget alakja szabályos 
kör, melynek átmérője 7837 röf, szóval ötödfél 
mérföld, és tízezer hold terület. Vastagsága há
romszáz rőf. Feneke, amit csak alulról lehet 
látni, kétszáz röf vastagságú sima gyémántdarab. 
Ezen nyugodnak a különféle közetrétegek, a leg
felső réteg dus humusz, tiz-tizenkét láb mély
ségű. A felület befelé lejtőződik, ugy, hogy min
den eső és csapadék apró patakokban a sziget 
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közepére folyik, ahol négy nagy medencébe gyúl 
össze, mindegyik medence félmérföld kerületű. 
Ezekből a medencékből a víz nappal elpárolog, 
ugy, hogy nem önthetnek ki, de különben is a 
sziget fel tud emelkedni a felhők és vízpárák 
fölé, ahol nem esik és nem csapódik le a víz. 
A természettudomány szerint két mérföldnyi 
magasságban már nem igen képződik felhő, amit 
ebben a városban is megfigyeltek. 

A sziget közepén ötven röf átmérőjű luk 
van: ezen keresztül a csillagászok hatalmas csar
nokba szállnak alá, amit éppen ezért flandona 
gagnoJé-nak, vagyis a csillagászok barlangjának 
neveznek: ez a felszín alatt fekszik, száz lábay.ira 
a g>'émántlaptól. E barlangban busz lámpa ég 
folytonosan, melyek, visszaverve a gyémánt ra
gyogását, erős fényt árasztanak mindenfelé. A 
barlang tele van sextansokkal, kvadránsokkal, 
látcsövekkel s más csillagász-műszerek állnak ott 
garmadában. Legnagyobb látványossága azon
ban egy delejtü, rengeteg nagy, alakra olyan, 
mint valamely szováta. Hossza hat röf, középen 
három röf vastag. Ez a delejtü középen erős 
gyémánttengelyen forog, oly könnyedén, hogy 
egyj ujjal elmozdítható. Körülötte négy láb mély
ségű gyémánthenger, melynek átmérője tizenkét 
rőf: ez nyolc, hatlábmagas g>'émántlábon nyug
szik. Homorú felének közepén tízenkét hüvelyk
nyi vályú van, ebben áll a tengely és ebben 
mozog. 

Ezt a követ semmiféle erővel nem lehet el
mozdítani, össze van kötve a sziget alsó részét 
kepezö gyémántlappal. 
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E delejtü segélyével emelkedik és sülyed a 
i sziget s siklik bármely irányban. E tü egyik 
I hegye vonzó, másik hegye taszító erőt fejt ki: 
I ha már most a delejtüt felfelé irányítják, ugy, 
í hogy a vonzóerő fordul a föld felé, akkor a 
! szígel sülyedni kezd, ha a taszító végét fordítják 
•a föld felé, akkor a sziget emelkedik-r-ha ferdén 
áll a dele.iiii, úíiy mozog a sziget is. E delejtüben 
az erők mindig párhuzamosak az íránynyal. 

Ilyen ferde mozgással irányítják a szigetet 
az ország különböző részébe. Mondjuk, hogy AB 
jelentse azt a vonalat, melyet képzeletben hú
zunk kérésziül Balnibarbi tartományain. CD 
legyen az iránytű, C a vonzó vége a tűnek, D a 
taszító. Most ford'lsuk lefelé a taszító végét, 
akkor a sziget ferdén felfelé, D irányában emel
kedik. Elérve D-f, a kő megfordul tengelyén, 
mire E felé mozog a vonzó-vég, mire a sziget 
ferdén E felé sülyed, a tengely tovább mozog a 
vályúban, míg a tü felveszi az E F helyzetet, 
taszitó-végét lefelé irányítva, mire a sziget F 
felé mozog. így, változtatva a tengely állását, 
mozog a sziget: emelkedik és sülyed," vagy, vi
szonylagosan ferdén emelkedik és ferdén sülyed, 
miáltal más irányokban halad. 

De meg kell jegyeznünk, hogy a sziget nem 
repülheti át a tartomány határait: sem pedig 
nem emelkedhelik négy mérföldnél magasabbra. 
A csillagászok, akik hosszú értekezésekel írtak 
erről, ugy magyarázzák e jelenséget, hogy a dele-
jező nem hat négy mérföldnél messzebb s hogy 
azok a sajátságos ásványok, melyek a delejture 
hatnak, s melyek lent, a szárazföldben vannak. 
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éppen csak ebben a tartományban fordulnak 
elő s a Föld más részeiben nincsenek is efféle 
ásványok. Már most, azokat a földrészekel, me
lyek igy a delejtü hatása alatt vannak, könnyen 
halalmába keríletle az uralkodó, főlényes hely
zetében, de hatalma nem terjed tul az ország 
határain. 

Olyankor, mikor a delejtü függőlegesen áll 
a vályúban: a sziget egy helyben lebeg: mindkét 
pontja egyenlő távolságban lévén a földtől, az 
egyik lefelé húzza, a másik fölfelé taszítja a szi
getet, igy aztán nem áll be gyorsulás. 

Erre a delejture megbízott csillagászok vi
gyáznak, ezek adják meg időről-időre a sziget
nek azt az irányát, amit Őfelsége óhajt. Életük 
nagy részét az égitestek vizsgálatában töltik: 
nagyílóüvegeik sokkalta élesebbek és jobbak, 
mint a mieink. Legnagyobb csillagvizsgálójuk 
csak három láb széles és mégis tisztábban mu
tálják a csillagokat, mint a mi száz láb átmé
rőjű lencséink. Olyan felfedezéseket tettek, ami
lyenekről nem is álmodnak az európai csillagá
szok: tízezer állócsillagol jegyeztek fel; mi har
madrészéről se tudunk. Felfedezték a Mars két 
bolygóját, a belső, a főbolygó, háromszoros, a 
külső ötszörös átmérőjének távolságában kering; 
az első tíz, a másik huszonegy és fél óra alatl 
kerüli meg a Marsot. 
, - . ..^®^j^8y^'-*ek kilencvenhárom különféle üs
tokost és pontosan megállapították visszatérésük 

1̂ *̂ *' 1,̂ ^^ 'g^zak a megfigyelések, kívánatos 
V^..^' . Sy nyilvánosságra kerüljenek: az üstö-

- kosokról szóló gyenge és hiányos elméletekel 
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a csillagászati tudományok többi ágainak töké
lyére lehetne emelni általuk. 

Ami a királyt illeti, Ö volna a világ legkor
látlanabb uralkodója, hacsak rá^ tudná venni 
minisztereit, hogy támogassák őt ebben, ezek
nek azonban többnyire a szárazföldön vannak 
birtokaik és meggondolva, hogy udvari kegyenc-
nek lenni nagyon bizonytalan állapot: inkább 
nem egyeznek bele, hogy az országot rabszolgává 
tegyék. 

Két módja van a királynak, engedelmes
ségre birni a népet, ha valamelyik város fellázad 
vagy megtagadja az adót. A szelídebbik eljárás 
az, hogy a fellázadt város fölé emelik a szigetel, 
nem mozdulnak onnan, mire az illető városra 
nem süt a nap, nem esik az eső, a lakókat el
árasztja :i piszok, megfertőzi a betegség. Ha a 
felkelés nagyobbméretü, egyidejűleg köveket is 
dobálnak le rájuk felülről, ami elől csak pin
cékbe és barlangokba lehet elbújni, mig a házak 
tetejét összerombolják a kövek. Végre, ha még 
tovább makacskodnak, vagy bujtogatják a népet: 
akkor az utolsó ráció következik: az'egész szi
getet ráejtik a városra, amit ez pillanat alatt 
emberestül, házastul porrázuz. Ez azonban na
gyon kivételes rendszabály, amihez csak utolsó 
esetben nyúl az uralkodó; nagyon kockázatos 
lépés ez, amit a miniszterek se igen mernek 
ajánlani, mert nagy baj volna, ha gyűlöltté vál
nék a nép előtt az a sziget, mely a király doini-
niuma. 

Van még egy másik ok is, ami végett ennek 
az országnak uralkodói nagyon is óvakodnak az 
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ilyen borzasztó eljárástól, hacsak végzetes kény
szerűség nem lép fel. Lehelnek ugyanis abban a 
városban, melyet összezuzásra Ítéltek, magas 
sziklák, vagy tornyok, vagy kőoszlopok: már 
most egy hirtelen zuhanás megsérthetné a sziget 
fenekél, avagy alsó lapját, mely mint emiitet
tem, gyémántból van ugyan és kétszáz rőf vas
tag, mégis, egy erős lökéstől megrepedhet, vagy 
megpattanhat valami tűztől, ami a kéményekből 
száll fel. Éppen ezért a király, ha nagyon harag
szik s elhatározza, hogy megtöri a lázongó vá
rost, mindig ugy rendeli, hogy rendesen és óva
tosan sülyedjen a sziget, részint alattvalói iránt 
érzett gyöngédségből, részint talán attól tartva, 
hogy megreped a sziget feneke, mely esetben, a i 
tudósok véleménye szerint, a delejtü már nem 
tudná felemelni a szigetet, hanem az egész tömegí 
lezuhanna a földre. 

Egy régi törvény rendelete szerint sem az 
uralkodó, sem két idősebb fia nem hagyhatják 
e! a szigetel, a királyné is csak akkor, ha tul 
van a gyermekágyon. 

•̂>V!Ít: Culliver ulazásiti. 
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NEGYEDIK FEJEZET. 

(Szerző elhagyja Laputát . — Utazás Balnibarbibati. — 
A főváros. — A főváros i s vidékének k l r á sa . — Szor-
zöt egy magasrangn ur barátságosan fogadja. — Szerző 

vitája ugyanezzel.) 

Távol legyen tőlem azt állitani, hogy rósz-
szül bántak velem a szigeten, mégis be kell val
lanom, kezdtem ugy érezni, hog>' nagyon is mel
lőznek és nem tisztelnek kellőképpen, sem a 
királyt, sem a népet egyéb nem érdekelvén, mint 
zene és mennyiségtan, mely tudományokban pe
dig nem lehettem oly jártas, mint ők. Másrészt. 
miután a sziget minden nevezetességét megtekin
tettem, vágy fogolt el, hogy egyebei is lássak: 
őszintén szólva, nagyon meguntam e jó embe
rekel. 

Kél tudományban kétségkívül sokra vit
ték s még hozzá oly tudományokban, melyek
ben nem vagyok járatlan; de elmélkedéseikben 
oly elvontak és korlátoltak voltak, hogy őszin
tén szólva, sohasem volt még dolgom ilyen rossz 
társalgókkal. Majdnem kizárólag asszonyok
kal, munkásokkal, koppantókkal és lakájokkal 
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érintkeztem, ama kél hónap alatt, melyei ott 
töltöttem; — meg is vetetlek ezért, de nem te
hettem máskép, csak efajta emberektől kaphat
tam kérdéseimre választ. Szorgalmas tanulás 
révén igen szép előmenetelt tanusitoltam nyel
vükben. De mondom, már meguntam volt a 
szigetel: elhalározlam hál, hogy az első, kínál
kozó alkalommal leszállok. Volt az udvarnál 
egy magasrangu személy, a király közeli ro
kona, akit. ezért, de csakis ezért, tiszteletben 
tartottak. Máskülönben egészen buta és tudat
lan ember hírében állott. Számos, hasznos szol
gálatot lelt az udvarnak, sok embere volt és 
barátja ,de oly hallatlanul rossz zenei hallása, 
hogy ellenfelei elképedve suttogták róla; „né
hányszor még a taktust is eltévesztette." Ta
nárai csak nagy nehézséggel verhették fejébe a 
matematika legegyszerűbb levezetéseit. Ez az ur 
gyakran kitüntetett kegyének jeleivel, sokszor 
látogatásával is megtisztelt, érdeklődött európai 
dolgokról, törvényekről, szokásokról; útjaim 
és kalandjaim is érdekelték, nagy figyelemmel 
hallgatott végig és igen értelmes megjegyzése
ket tett. Volt két koppantója, de ezeknek szol
gálatait sohasem vette igénybe, csak udvari 
szertartások és látogatások alkalmával: olyan
kor, mikor egyedül maradtunk, rendesen el
küldte őket. 

Megkérlem ezt az urat, járna közbe érde
kemben őfelségénél. Szívesen meglelte, bár nem 
helyeselle távozásom, előnyös állásokat aján
lott, de én nagy tiszteletiéi és köszönettel vissza
utasítottam mindent. 
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Február 16-án elbúcsúztam őfelségétől és 
az udvartól. A király mintegy kétszáz angol font 
értékű összeggel ajándékozott meg, ugyan
ennyit kaptam pártfogómtól is, meg egy ajánló 
levelet Lagadóba, a fővárosba, egyik barátjá
hoz. A sziget akkor éppen egy hegy fölött lebe
gett, a legalsó folyosóról lebocsátottak zsinegen, 
ugy, ahogy annak idején felszálltam. 

Ez az ország a repülő-sziget uralkodójá
nak tartománya, a Rahűbarbi nevet viseli, fő
városa, mint már eífíltt^ém, Lagadó. Valahogy 
megkönnyebbültem, mikor lábam alatt mozdu
latlan talajt éreztem. Besétáltam a városba, 
most már minden feltűnés nélkül: ruhám olyan 
volt, mint a beuszülötteké és beszélni is tudtam 
velük. Mihamar megtaláltam annak a személy
nek házát, akihez ajánlottak. Megmutattam 
pártfogóm levelét. Igen szívesen fogadtak. A ház 
ura, Munodi, szintén magasrangu ember, szo
bát rendeztetett be házában, egész ottarlózko-
dásom alatt nála lakiam; a legvendégszeretőbb 
jóindulattal bántak velem. Már másnap reggel 
a ház ura kocsin vitt el, hogy megnézzük a vá
rost. Ez a város félakkora, mint London; házai 
nagyon furcsán épitvék, legtöbb köztük közel 
az összeroskadáshoz. Az utca népe mintha ál
landóan sietne, a tekintetük vad, szemük me
rev, ruhájuk rongyos és szakadt. Áthajtoltunk 
a város egyik kapuján, mintegy három mér
földet tettünk a környéken. Földmiveseket és 
munkásokat láttam, különféle szerszámokkal 
dolgozták a földet, de képtelen voltam felis
merni, mit csinálnak tulajdonképpen: se gabo-
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nát, se füvet, se más véleményt nem láttam se
hol, bár a talaj kitünö termőföldnek tűnt. Nem 
rejüietlem el csodálkozásom, melyet e furcsa 
látvány keltett bennem: bátorságot véve ma
gamnak, megkértem kitűnő vezetőmet, volna 
oly kegyes megmagyarázni, mit jelent e sok 
szorgos kéz, főni látszó fej, átszellemült arc, 
utcán és földeken, mert nem látom semmi 
hatását annak, amit dolgoznak, sőt ellenkező
leg, még sose láttam ily rosszul müveit földet, 
ilyen roskatag, átabotába épült házakat, ily 
kétségbeesett és ínséges népet. Munodi ur, mint 
említettem, magasrangu személy volt, valami
kor T^agadó kormányzója, de a miniszterek 
ármánykodása miatt elbocsátották azzal, hogy 
képességei nem elegendők. A király különben 
kegyelte, mint jóhiszemű és tisztességes, de ala
csony értelmű embert. 

Mikor ekként biráltam volna az országot 
és lakóit, odanyilatkozott, hogy „ennyi idő alatt 
nem formáUiatlam ítéletet s hogy ahány ház, 
annyi szokás, ahány nemzet, annyi erkölcs", 
s más ily közhelyeket mondott. De mikor 
visszatértünk a palotába, megkérdezett, „hogy 
tetszik nekem ez az épület, mit találok benne 
képtelennek, mi az ellenvetésem a szolgák öltö
zékével és modorával szemben?" Nyugodtan 
kérdezhette ezt, környezetében minden pompás, 
szabályos volt, a szolgák csinosak és előzéke
nyek Azt feleltem, „hogv őexcellenciája bölcse-
sége és gazdagsága lulemelték öt mindama nyo
morúságon, amit bolondság és szegénység okoz 
az agrólKzakadtakban.- Azt mondta: „ha volna 
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kedvem elkísérni őt nyaralójába, mely húsz 
mérföldnyire fekszik innen, birtokán, ott több 
alkalmunk lesz erről társalogni". Mondtam, 
hogy szívesen állok rendelkezésére és másnap 
reggel utrakeltünk. 

Utunk folyamán figyelmessé tett számos 
módszerre, melyekkel az ország földmivcsei 
dolgozzák a földel. Meg nem foghattam, hogy 
lehet az, hogy sehol egy szem búzát, egy szál 
füvet nem látok. De hogy három órát utaztunk, 
a kép megváltozott: gyönyörű vidékre értünk: 
tanyák, gazdaságok, csinos kis házak, gazdag 
földek, szőlők, búzatáblák és veteményes-ker' 
tek. Soha nem láttam ilyen ragyogó termést. A 
kegyelmes iir észrevette, hogy derül fel arcom, 
és sóhajtva jegyezte meg: „hogy itt kezdődik 
az 6 birtoka s hogy ez végig ilyen, egész a nya
ralóig, hogy honfilársai kinevetik és megvetik 
öt, amiért gazdaságát ily rosszul vezeti és ilyen 
rossz példát ad a népnek. Csak az vigasztalja, 
hogy nagyon kevesen követik e példát, csak az 
olyan öreg, elmaradt és gyengeelméjü emberek, 
mint ö maga." 

Végre megérkeztünk. A kastély valóban 
előkelő épület volt, az architektiira legjobb tu
dása szerint. Szökőkutak, kertek, sétányok, li
getek, minden a legszebb rendben és nemes íz
léssel. Nem állhattam meg, hogy elragadtatá
somban többször felkiáltsak: de őexcellenciája 
hallgatott, csak vacsora után, mikor magunkra 
maradtunk, szólalt meg és igen szomorúan azt 
mondta: „hogy nagyon fél, ezt a kastélyát is, 
meg városi palotáját le kell majd rombolni s 

GULLIVER UTAZÁSAI 231 

újjáépíteni a kor követelményei szerint, ki kell 
irtani gazdaságát és megszerezni mindezt újra 
a modern igényeknek megfelelően; ha nem 
alfarja, hogy- gőgösnelí, ostobának, nyeglének, 
tudatlannak és szcíszélyesnek tartsák s hogy 
talán magára haragítsa őfelségét is, hogy az 
én nagy elismerésem majd megszűnik, ha egy 
kissé betekintek olyan részletekbe, amikről az 
udvarnál nem hallhattam; hogy azok ott na
gyon is elmerültek elméleteikbe, semhogy va
laha tudomásul vennék, mi történik idelent." 

Mindabból, amit elbeszélt, a következőket 
vettem ki. Negyven évvel ezelőtt bizonyos em
berek felszálllak Laputába, részint üzleti 
ügyekben, részint szórakozásból. Öt hónapot 
töltöttek ott. Mikor visszajöttek, tudtak vala
mit gagyogni matematikáról és tele voltak fel-
lengző eszmékkel, amiket ott fent, a magasban 
sajálitotlak el. Ezeknek az embereknek aztán 
semmise tetszeti, amit elhagytak: uj elméleteket 
hoztak, művészetben, tudománvban. Azt mond
ták az ipari is renoválni kell. 'E célból királyi 
szabadalommal Tervkészítő Akadémiát létesi- \ 
tellek tagadóban és az uj szellem oly gyorsan l 
terjedt el a nép közt, hogy ma már ahg van * 
szambayehető városa a tartománynak ilyen 
akadémia nélkül. Ezekben az akadémiákban a 
I v a ? / ' •'^.föl*3müvelés és építészet uj szabá-
kíTi ̂ ^^ '".'''^'^^^••eit dolgozzák ki, uj szerszámo-
S7«il—1' ' ' '* ' ' '^^^ ' terveznek a kézipar minden 
mon^iál " ' melyeknek segítségével, azt 
mondjak, egy ember elvégezheti tiznek a mun-
'^ajat,-,egy het alatt palotát építhetnek, oly tar- ' 
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tös anyagból, mely javitás nélkül eltart 
Örökké. A föld minden gyümölcsét, szerintük, 
meg lehet érlelni abban az évszakban, melyben 
nekünk tetszik s még hozzá százszor annyit, 
mint most. Számlálhatatlan ilyen tervük van. 
Csak az a kis baj van még, hogy mind e terve
ket nem lehetett eddig tökélyre fejleszteni s 
közben az egész ország kopár ugaron fekszik, 
a házak romokban, a nép élelem és ruha nélkül. 

De ez nem szegi kedvüket, egyre növekvő 
bizalommal dolgoznak elméleteiken, remény és 
kétség szitja őket. őexcellenciája kijelentette, 
hogy sajnos, ő nem vállalkozó szellem, meg
elégszik az élet régi formáival, lakik őseinek 
házában s meg van minden ujitás nélkül. Né
hány nemes barátja vele tart, de mostanában 
nagy rosszakarattal és megvetéssel találkoznak 
mindenült; tudatlan és maradi embereknek te
kintik őket, akik csak a maguk önző kényelmét 
tartják szem előtt és nem gondolnak az ország 
általános jólétére. 

Őexcellenciája hozzátette még, „hogy sem
miképp nem akar megfosztani attól az öröm
től, hogy a nagy akadémiát megtekintsem. Ha 
akarom, elmehetünk oda." Előbb azonban egy 
régi, roskatag épületet mulatott még, mely a 
hegy oldalában porladt s melyről azt mondta: 
„hogy volt neki egy nagyon jó és megfelelő 
malma, félmérföldnyire házától, amit egy 
nagy folyó vize hajtott s ami ellátta egész csa
ládját és személyzetét. I)e hét évvel ezelőtt a 
Tervkészítő Akadémia egy küldöttsége jelent 
meg előtte és ajánlotta, hogy bontsa le a mai-
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mol s épiise fel újra a hegy másik oldalán. A 
liesyen keresztül csatornát kell vezetni, ezen 
át csövek és gépek hajtják a vizet, ami azért jó, 
mert a szél és levegő izgatják a vizet a magas
ban és mert a viz, ha magasból száll alá, fél
akkora erővel hajtja a mahuot, mint amennyi 
a folyónak kell, hogy a föld színén haladjon. 
Akkoriban nem jó lábon állt az udvarral, de 
meg barátai is rálieszélték, igy hát belement e 
javaslatba. Két évig dolgozott száz ember, a mü 
nem sikerült, a küldöttség elment, minden fele
lősséget visszahárítva rá, de sőt még gúnyolják 
is öt azóta és másokat unszolnak hasonló kísér
letre. 

Néhány nap múlva visszatértünk a vá
rosba: őexcellenciája, tekintve, hogy rossz 
szemmel nézték őt az akadémián, nem kisért el 
személyesen, egy barátjára bízott, hogy ka
lauzolna. Ennek az urnák ugy mutatott be 
mint a nagy tervek és újítások barátját, ki-
yancsi és könnyenhivő embert, amiben alap
jában Igaza volt. Ifjabb koromban nagy barát a 
voltam a tervezgefésneli. 
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ÖTÖDIK FEJEZET. 
(Szerző megtekinti a Lagadéj nagy akadémiát. — A* 
akadémia részletes leirása. — Mivel foglalkoznak a» 

akadémia fudósai. 

Felteszem, hogy olvasóim érdeklődve vár
ják a nagy laputai egyelem részletes ismerteté
sét. Ez az akadémia nem egy épületből áll, több 
ház sorakozik egymás mellé az utca kél olda
lán, melyeket kiürileltek s a tudósok részére 
berendeztek e célból. 

A felügyelő nagyon szivesen fogadott; több 
napon keresztül látogattam az akadémiát 
Mindegyik szobában egy, vagy több tervkészítő 
lakik; számitásom szerint legalább ötszáz szoba 
van az akadémián. 

Az első ember, akit láttam, igen sovány, 
magas férfi volt. Keze és arca feltűnően pisz
kos, hosszú haja és szakálla kócosan lengett 
arca körül, tÖbb helyen elperzselve teste és kar
jai. Ruhája, inge, bőre szintén piszkos és tarka. 
Ez a tudós nyolc éve dolgozik egy találmányon, 
mely szerint az uborkából Klle^t-vonai^i^^^P' 
sugarakat* .elteaíH-iiorakba és légmentesen"' 

zárni. Ez a napsugárkészlet pótolja majd a me
leget, ha nyáron gyéren süt a nap. KijeíentetEc 
előttem, hogy nyolc éven belül őfelsége birodal
mát megfelelő mennyiségű napfénynyel 
árasztja el. Csak azon panaszkodott, hogy ke
vés pénze van s nagyon kér, kölcsönözzek neki 
valamit, ha tehetem, mert az idén nagyon drága 
az uborka. Adtam neki pár hatost, jó gazdám 
ugyanis ellátott pénzzel, tudván, hogy az akadé
mián divatban van a kéregetés. 

A második szobába lépve, már az ajtóból 
hőköltem vissza, oly rettenetes büz csapott ki 
felém. De a vezető betaszított s még odasúgott 
nekem, „hogy meg ne sértsem a tudóst, mert na
gyon érzékeny természetű", s igy még az orro
mat se mertem befogni. E szoba lakója az aka
démia legidősebb tudósa volt: arca és szakálla 
pergamentsárga, kezei és ruhái csúnyasággal 
borítva. Hogy bemutattak, nagyon megörült, 
megölelt és megcsókolt, mely udvariasságot szi
vesen elengedtem volna. Ez a tudós, mióta az 
akadémián van, egy találmányon dolgozik, mely 
által az emberi ürülékből vissza lehet állítani az 
eredeti tápláléköT; csak szét kell bontani részeire 
elválasztani a gyomorsavat az epétől, kivonni 
belőle a bélnedveket, lepárlani a rosszszagu vá
ladékokat. Az akadémia minden héten teli hordó 
anyagot bocsát rendelkezésére, akkorát, mint 
*̂ gy bajótonna. 
. ., Láttam egy másikat, aki lőporba jeget pró-
Dait elvegyiieni. Megmutatta hosszú értekezését, 
neiy a tuzkovácsolást tárgyalja s amit ki fog 

adni, ha pénze lesz hozzá. 
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Egy másik embert is találtam, valóságos 
lángészt, aki az építészetet akarja átalakítani. 
Szerinte a házakat fölülrölJkell kezdeni épiteni^ 
mint ama két értelmes bogár, a méh, meg a pók. 

Volt aztán egy szülelett vak, számos hasonló 
tanítvány körében. Ezek szineket kevertek fes
tők részére, melyeket tapintással és szaglással 
különböztettek meg. Az éti bajom volt, hogy ab
ban az időben még tökéletlenek voltak mesler-
ségökben: maga a tanár egészben elhibázta a 
dolgot. Ezt a művészt nagyon becsüli és bátorítja 
az egész egyetem. 

Egy másik szobában sokat épültem egy 
tervelőn, aki azon mesterkedett, hogyan lehetne 
a földet disznókkal művelni, megtakarítva a 
barom és az arató-szerszámok költségeit. Elmé
iele a következő: a televénybe nyolc hüvelyk 
mélységben, hat hüvelyknyi távolságban mak
kot, mogyorót, datolyát és más jóizü abrakot 
kell elültetni, az effélét nagyon szereti a disznó: 
most ráhajtunk hatszáz, vagy még több disznót 
a földre, mire ezek az állatok néhány nap alatt 
fölturják a földet, hogy a csemegéhez jussanak, 
amivel kellős célt értünk el: a föld készen áll 
vetésre s egyúttal a szükséges trágya is helyben 
van. Az eddigi kísérletek nem jól sikerüllek, sok 
volt a nitinka és költség és a termés kicsiny. 
Kétségtelen azonban, hogy a találmánynak nagy 
a jövője. 

Másik szobába mentem. Falak és mennyezet 
csupa pókháló, kicsiny ösvény vezet csak ki és 
be. Alig léptem be, már rámkiáltolt a mester, 
nehogy eszembe jusson elszakítani valami szá

lat. Nag\on panaszkodott, ,,hogy a bolond világ 
eddig selyemhernyóból kapta a selymei, mikor 
íme, ennyi bázihogarunk van, melyek sokkal 
finomabb szálai eresztenek és a szövéshez és 
fonáshoz is jobban értenek". Továbbá megtaka-
ritlialjiik a selyemfestést, ami nagyon valószínű
nek lünt; a mester mutatott nekem különféle 
sí'wni legyekel, ezekkel eteti pókjait és biztosí
tott, ,,hogy a pókhálón megérzik annak a légy
nek a színe, :.,mít a pók evett. Van neki minden
féle árnyalatból, meg az-tán a legyek táplálékát 
is gondosan megválogatja: gummiból és olajból 
és más enyves anyagokból, amitől szép erős és 
tartós lesz a szál. 

Azlán volt olt egy csillagász, aki a torony 
szélkakasára napórái rendezett be, mely a föld 
és a nap mozgását a szelek esetleges változásá
val egyidejűen ábrázolja. 

Egy idő óta enyhe kólikáról panaszkodtam, 
azért vezetőm egy nagy orvos szobájába lessé
kelt be, aki e betegség gyógyításában nagy hírre 
telt szert, azzal, hogy a szervezetet ellenkező be
hatásoknak lelte ki. Volt egy nagx fujtatója 
hosszú és vékony elefántcsont csövei, amit nyolc 
hűvelyknyire betolt a végbélbe. Kijelentette, 
hogy ezzel ugy összetudja húzni a beleket, ahogy 
akarja. Ha a betegség nagyon makacs és heves 
volt. többször kihuzla a műszert, újból megtöl-

-oh'i ^^^^^*' közben hüvelykjével fogta be a 
\-egbel-nyílást. Ez négyszer vagy ötször ment 
így, mire állítása szerint az összegyűlt szél min
den beteg anyagot a légbe röpít, (mint a vízi 
szivattyú) s a beteg felgyógyul. Mindkét mód-
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szerét előttem próbálta ki egy kutyán. Az első
nek nem volt eredménye. A másodiknál az állal 
majdnem megpukkadt s egy nagyon undorító 
hasmenés látványában részesített bennünket. A 
kutya menten megdöglött s mi magára hagytuk 
a tanárt, hogy ugyanazzal a módszerrel újra 
életre keltse. 

Eddig az egyetemnek egyik oldalát szem
léltük csak meg, a másik oldalon laknak az 
elméleti tudományok mesterei: beszéljünk ezek
ről is, de eiöbb emlékezzünk meg egy kitűnő 
személyről, akit maguk között az „egyetemes 
művész" néven tiszteltek. Ez elmondta nekünk, 
,,hogy immár harminc éve kizárólag az emberi 
élet megjavítását célozza minden gondolatával". 
Két nagy szobája volt, íele csodálatos ritkasá
gokkal s ötven embere folytonos munkában. 
Egyesek levegőt sűrítettek száraz és szilárd 
anyagba. Kivonták a nitrogént és lepárolták a 
folyékony alkatrészeket; mások márványt pu
hítottak, hogy vánkos legyen belőle, mások is
mét élő lovak patáját kővé edzették, nehogy út
közben megsebesüljön. Maga a művész két 
nagy tervén dolgozott akkor: az első szerint 
murvával keH_lí£y£tiii--a-iöldet,-mert e növény
nek nagy a csírázó képessége. Erre vonatkozó 
kísérleteit csekély hozzáértésemmel nem Ítélhet
tem meg. Másik terve szerint bizonyos gummi, 
ásvány- és növényanyagok keveréke külsőleg 
alkalmazva megakadályozza a gyapiu_ nöyés^ , ^ 
fiatal báFányükon: remélte, hogy'bizonyos loö 
múlva az egész tartományban pőrén születnek 
a birkák. 

I 
Most a tulajdonképpeni elméleti tudósok 

következtek. Az első tágas szobában fogadolt, 
mintegy negyven tanítvány környezetében. Az 
üdvözlések után észrevette, hogy csodálkozva 
figyelek egy nagy keretet, mely csaknem az egész 
szobát széltében és hosszában befogta. „Talán 
csodálkozom" — úgymond — ,,ezen a módsze
ren, mely a spekulatív-tudományokat gyakor
lati és mechanikai ulon javítja. A világ csak
hamar rájön majd, mit jelent ez a módszer; 
hízeleg magának azzal, hogy nemesebb, nagy
szerűbb gondolat meg nem született még ember 
agyában. Mindenki tudja, mily bonyolult s ritka 
folyamat az, melynek révén nagy művészetek 
létrejönnek s mily fáradságos a művészetek és 
tudományok megtanulása. Az ő módszere sze
rint megfelelő eljárással s nem szellemi, hanem 
tisztán testi munkával a legtudallanabb személy \ 
jutányos áron maga írhat bölcsészeti munkákat, | 
verseket, politikai, jogi, matematikai és teológiai i 
értekezéseket, anélkül, hogy egy szikra tehet- j 
sége vagy műveltsége volna hozzá". Erre meg
mutatta a keretet, melynek szélén libasorban 
álltak a tanítványok. Ez a keret a szoba közepén 
állt és átmérője kitett húsz lábat; a felső lapján 
egyes fadarabok voltak, kockaalakban, kisebbek 
meg nagyobbak. Vékony drótok kötötték össze 
az egész szerkezetet. Mindegyik kocka sarkai 
papírral betapasztva: e papirokon az állam nyel
vének szavai állottak minden hajtogatásban, de 
rendszertelenül. A tanár felszólított, ügyeljek, 
mert azonnal megindítja a gépet. Most a tanít^ 
vanyok vezérszóra megragadtak egy vasfogóí; a 
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keret szélén negyven volt ilyen, egyet fordítottak 
rajta, mire a szavak berendezése egyszerre meg
változott. Erre harminchat tanítvány leolvasta 
azokat a szavakat, melyek a keret szélérc ke
rültek; ahol négy vagy Öt szó összekerült, azt 
lediktálták a másik négy fumak, ezek aztán egy 
mondatba irták össze a szavakat. Háromszor 
vagy négyszer ismétlődött az egész, minden for
dulatban másképp állt a gép, a szavak uj helyre 
kerültek, aszerint, amint a kocka papirlemezei 
felülről-lcfelé foroglak. 

Naponta hal órát dolgoztak igy a tanítvá
nyok s a tanár töbl) yaskos kötetei mutatott 
nekem, melyeket igy, egyes mondatokból álti-
lotlak össze s melyekből a világ minden művé
szetek és tudományok gazdag anyagál merít
heti. Véleménye szerint a találmányt legmaga
sabb tökélyére lehetne fejleszteni, ha az ország 
alapítványt tenne s ötszáz ilyen gépet állítana 
fel Lagadóban. A vállalkozókat kényszerítem 
lehelne, hogy e célra megfelelő összeggel adóz
zanak. 

Kijelentette, hogy ez a találmány ifjú kora 
óta minden gondolalát elfoglalja. A keretet ugy 
rendezte be, hogy az egész szókincset felölelje. 
nem feledkezve meg a viszonyszókrói, melyek ^ 
főneveket, igéket és névmásokat összekötik. 

Hálámat fejeztem ki és köszönetemel, hogy 
ilyen közlékenyen elmondott mindent s meg-
igértem, „ha valaha sorsom visszavet hazámba, 
hirdetni fogom nagyszerű találmányát minde
nütt." Le is jegyeztem papírra a gép alakját es 
körvonalait, megmondtam neki, „hogy Euro-
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pában a tudósok gyakran ellopják egymástól 
lalálmányaíkal, amiből az a hasznuk, hogy vi
tázhatnak valamin: kinek tulajdona a gondolat. 
De mindent megleszek, hogy ez esetben ne le
hessen vitás, kié a felfedezés dicsősége." 

Most a nyelvtudósok iskolája következett. 
Egy szobában éppen három tanár értekezett 
arról, hogyan lehetne megjavítani az ország 
nyelvét. 

Az első terv szerint meg kellene röviditeni 
a_ t̂ p<typjpt i'gy. '̂"f̂  ^ tÖM\tPCn ,Vipifhr.i egy-
tagi^il csináljunk, ki kell hagyni az igéket és ige-
kötőket: hiszen minden elképzelhető szó való
jában főnév. 

A második tudós azt vitatta, hogy általá
ban el kell hag>ni a szavakat: igy sokat nyer a 
nyelv rövidségben s e módszer az egészségre is 
jó hatással lehet, ö ugy gondolja, hogy hiszen 
minden kimondott szóval a tüdÖ, súrlódás kö
vetkeztében, lassan kopik s igy megröviditi éle
tünket. Eszerint mit kell tehát lennünk? „Azt 
kell tennünk, hogy miután a szavak a fogalma
kat jelölik csak, minden ember hordjon ma
gánál oly tárgj-akat, melvek bizonyos, a társal
gásban előfordulható fogalmakat jelölnek." Ez 
a találmány nyilván elterjedt volna, ha a cső
cselék, a nők és a tudatlan emberek nem fe
nyegettek volna lázadással, hogy nyelvük sza
badsagát veszélyeztetve látták. Hiszen tudjuk, 
hogy a csőcselék mindig esküdt ellensége volt 
a tudománynak. Sok tudós férfi azonban már 
most alkalmazza ezt a módszert s mondani
valóit tárgyakkal fejezi ki, amiben csak az a 
kényelmetlen, hogy ha egy embernek sok mon-

'"•'"• «ulliver utazásai. 16 



240 SWIFT 

keret szélén negyven volt ilyen, egyet fordítottak 
rajta, mire a szavak berendezése egyszerre meg
változott. Erre harminchat tanítvány leolvasta 
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pában a tudósok gyakran ellopják egymástól 
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nyegettek volna lázadással, hogy nyelvük sza
badsagát veszélyeztetve látták. Hiszen tudjuk, 
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a tudománynak. Sok tudós férfi azonban már 
most alkalmazza ezt a módszert s mondani
valóit tárgyakkal fejezi ki, amiben csak az a 
kényelmetlen, hogy ha egy embernek sok mon-
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danivalója van, kényleien egész zsákot cipelni 
a hálán vagy két erős szolgát alkalmazni e 
célra. Gyakran tanuja voltam, hogy két tudós 
majdnem összerogyott terhük súlya alatt. Ugy 
jártak az utcán, mint nálunk az ószeresek, mi
kor összetalálkoztak, lerakták a batyut, keres
géllek benne s igy társalogtak egy órát. Aztán 
felsegitelték egymás hátára a zsákot és men
tek tovább. 

Rövid beszélgetésekre a beszédrészeket 
zsebben hordhatja az ember, otthon meg egy
általában nem jöhet zavarba. Éppen azért 
olyan szobákban, ahol az uj beszédmód hivei 
összejöttek, mindenféle tárgyak heverlek szana
szét, anyagul a mütársalgás művészetének. En
nek a nyelvnek egy másik nagy előnye abban 
áll, hogy különböző nemzet fiai megérthetik 
egymást; nagykövetek és államférfiak számára 
képzelni se tudok jobbat. 

Azután a matemalikai szakosztályt láto
gattuk meg. A tanítás menete nag\'on meglepné 
az európai tudósokat. A léteit és a levezetést 
szépen ráírják egy vékony ostyára, agyvelőböl 
kivont folyadék szolgál tintául, a tanítvány éh;^ 
gyomorra lenyeli az ostyát, ulána három na
pig csak kenyerei és vizel kap. Ha az ostyát 
megemészti, a tinta felszivárog az agyba és ma
gával viszi a tételt. Eleddig az eredmény nem 
volt kielégítő, részint a mennyiség kevés volt. 
részint a vásott tanítványok, akik nagyon utál
ták ezt az orvosságot, rendesen ellopódzlak a 
teremből és kiköpték az ostyát. Arra se lehetett 
rábírni őket, hogy addig koplaljanak, míg az 
előírás kívánja. 

HATODIK FEJEZET. 

(Az akadémia tOT:ibbÍ leírása. — Szerző I5bb 15kéleteai-
lísl ajánl, amll elismeréssel megfogadnak.) 

A politikai tervkészítők akadémiáján na
gyon jól mulattam. A tanárok mind egy szálig 
mintha meg volnának háborodva. Az ilyesmi 
rendesen elszomorít. E szerencsétlen tudósok 
terveket készítettek, melyeknek segélvével meg 
lehessen győzni az uralkodókat, hogy kegyen-
ceiket bölcseség, tehetség és erény alapján vá
logassák; meg lehessen tanítani miniszterekel, 
hogy a közjóra gondoljanak; meg lehessen ju-
lalmazm az erényt, a képességei és a jó szolgá
latokat; uralkodókat rá lehessen vezetni saját 
erdekük felismerésére, mely abból áll, hogy né-
pukke l Jó egyetértésben éljenek, hogy hivalal-
noKui hozzáértő emberek választassanak meg 
m l l ^^ ^'""'^ agyrémekel, amikre ember 
. " 7 "̂̂ ^̂  gondolt, meg se érlelt. Látnom kel-" , 
•iTt^fiJ!^'•^^' "^^Sis igaz a régi mondás, mely ( ' 
amíf í -? ' '^ ^^ ^ bolondság és képtelenség, * 
amit a bölcsek ne láttak volna igaznak. -* 
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Annyit azonban meg kell adni, hogy e tu
dósok között sok volt, aki nem adta át magát 
egészen képzelődéseínek. Többek között meg
ismerkedtem egy orvossal, aki az uralkodás ter
mészetével és módszerével tökéletesen tisztában 
lenni látszott. Ez a kitűnő személy igen hasznos 
célra fordította munkálkodását, amennyiben 
oly szert igyekezett feltalálni, amely a köz
ügyek szereplőinek ágybéli bántalmait gyógyítja 
s jótékonyan hat mindama betegségre, melyek 
az állam szerveit kikezdték. Abban minden író 
és szónok megegyezik, hogy meglepő hasonla
tosság van az emberi lest és az állam teste kö
zött: —- nem kézenfekvő-e, hogy mindkél lest 
betegségeit gyógyítani és edzeni kell? Tudjuk, 
hogy nagy tanácsosok, képviselők egészségét 
sokszor fölösleges és ártalmas nedvek zavar
ják, melyek forrongásokban, heves kitörések
ben nyernek kifejezési; hogy sokszor a fej be
teg, sokszor a sziv; hogy vonaglások állanak be: 
hogy az idegek görcsösen összehúzódnak s 
ökölbe szorulnak a kezek, de különösen a jobb 
kéz; hogy a test tele van renyheséggel, hogv 
sokszor szédül, felfúvódik; hogy tele van mér
ges daganatok rothadó anyagával; hogy sa
vanyu és bűzös gázok képződnek belsejében; 
hogy az emésztés zavaros s romlott az étvágy-
Azért hát azií ajánlja az az orvos, ,,hogy az or
szággyűlésen, az ülés három első napján orvo
sok jelenjenek meg, minden szenátor mellett 
ott üljön egy és fogja a pulzusát: komolyan és 
megfontoltan állapítsák meg a betegség termé
szetét, a gyógymódot; legyen otl a gyógyszerész, 
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kézigyógyszertárral s mielőtt a képviselő leül s 
megkezdődnék az ülés, vegyen be mindegyik 
hánytalószert, hashajtól, étvágygerjesztőt, gyo-
morösszehuzót, béltágjtót, ídegerősilÖt, ideg-
csillapitót, zsongíló pasztíllát, gyomorcseppe-
ket, amint az egyes esetek azt megkívánják. Az 
orvosság hatása szerint a következő ülésen nö
velni, kisebbíteni lehet az adagokat." 

Ez a módszer nem kerül sok pénzébe a nép
nek és szerény véleményem szerint szép hasznát 
vehetnők oly országokban, ahol az országgyűlés 
részlvesz a kormányzásban. Könyebben egyez-. 
nének meg, rövidülnének a viták, néhány száj! 
kinyílna s néhány becsukódnék. A fiatal kép-| 
viselők heves temperamentumát kissé fegyel-' 
mezné a hashajtó, az öregek tunyaságát felvil
lanyozná; az egyűgyűbb képviselők felriadnának 
álmukból s a kötekedők lehűlnének. 

Továbbá: „általános a panasz, hogy az 
uralkodók kegyeltjeinek rossz az emlékező te
hetsége. Ez az orvos hát azt"ájanTJa,^ „hogy aki 
felkeresi a minisztert, miután röviden és vilá
gosan előadta a dolgát, távozás előtt az említett 
miniszternek fricskázza meg az orrát, vagy rúgja 
egy kicsit hasba, üssön a fülére, vagy dugjon 
tut a körme alá, vagy csípje kékre-zöldre a kar-
Ját, nehogy elfelejtse. Aztán minden fogadó-
napon meg kell ismételni ezt az eljárást, mind
addig, m,g el nem intézte az ügyet, vagy határo-

n« "^"^ jelentette, hogy nem intézi el", 
min^w^^."??^ ajánlja, „hogy az országgyűlés 
miiiuegyik képviselője, miután véleményét ki
mondta és megvitatta, kötelezve legven szavaza-J 
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tát az ellenkező véleményre adni. Az eredmény 
bizonyosan az általános közjót vonja maga 
után". 

Ha az országgyűlésen a párldüh tulheves, 
erre is van csalhatatlan orvossága a derék tudós
nak, íme a módszer: végy száz pártvezért s állitsd' 
fel őket párosan, a koponyájuk alkata szerint. 
most hadd jöjjön két derék sebész s fűrészelje 
ketté a két koponyát oly módon, hogy a két 
agyvelő egyformán legyen elosztva. A leiiné 
szelt részek most felcseréltetnek, ugy, hogy a 
kormánypárti képviselő az ellenzéki képviselő 
felekoponyáját kapja a fejébe. Az nyilvánvaló, 
hogy ez az eljárás nagy ügyességet igényel; de a 
tanár biztositott bennünket, hogy nem marad
hat el az eredmény, ha a műtét jól sikerűi. Ugy 
érvelt, „hogy a két fél-koponya majd megvitatja 
a dolgot odabent az agyban, hogy bamar meg
egyeznek, hogy fegyelmezik a gondolatot s létre
hozzák azt a mérsékletet és megfontolást, mely 
annyira kívánatos oly fejekben, amik azt képze
lik, hogy az eszmék megértésére és azok vezeté
sére születtek". Ami a különböző agyvelök kü 
lönbÖzŐ értékét és mennyiségét illeti, a tudós 
biztositott bennünket, hogy ez merő képzelgés. 

Végighallgattam két tanár közt egy heves 
vitát, hogyan lehetne kényelmesen és hatásosan 
emelni az adót, az alattvalók túlságos megterhe
lése nélkül. Az egyik azt állitotta: „hogy egysze
rűen meg kell adóztatni a bűnt és a bolondságot. 
Az összeget igazságos bírák állapítsák meg, a 
bűnös vagy bolond rokonai és szomszédsága". A 
másik éppen ellenkezőleg ugy vélte, ,,hogy a 
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lest és lélek ama tulajdonságait kell megadóz
tatni, melyekre legbüszkébbek az emberek. S a 
büszkeség nagysága szerint állapítandó meg az 
összeg; de mindenki maga határozza meg, hogy 
az mekkora legyen. Legnagyobb adót azok a 
férfiak fizetik, akik a nők kegyében állanak, 
össze kell számolni e kegyek nyilvánulásának 
számát és természetét; minden kalandot, amely
ben részük volt. De persze, ők maguk kell, hogy 
tanúskodjanak. Elmésséget, bátorságot, udva
riasságot ugyancsak magas adóval kell sújtani. 
Mindenki becsületszavára bemondja, mekkora 
vag>'ona van ez erényekből. .Viszont nem lehet 
megadóztatni a becsűletet, a bölcsességet s a 
tanultságot, mert ezek oly tulajdonok, amit még 
az adókivelök sem hisznek el, s melyeket ma
gukban sem becsülnek sokra az emberek. 

A nőket szépségük s a ruházkodásban való^ 
ügyességük arányában kell megadóztatni, s le-
g>-en meg ugyanaz az előjoguk, hogy az adó 
nagyságát maguk állapithassák meg. Hűség, szü
zesség, szerénység adómentesek; ezek megadóz-j 
tálasából befolyt pénzből nem lehelne fenntarj 
tani még az adóbeszedöket sem. 

Hogy a képviselők az udvar érdekét szolgál
ják, ajánlatos, hogy állami hivatalokért sorsot 
luizzanak. Sorshúzás előtt a képviselő kezest ál
lit és esküt tesz, hogy az udvar érdekeire szavaz, 
akár nyer, akár vészit. Jutalmul aztán, amelyik 
veszített, a következő sorshúzás alkalmából újra 
reszt vehet a sorshúzáson. így állandóan él ben
nük a remény és várakozás, egyik se panaszko
dik szószegés mián, minden baját a szerencsére 
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tát az ellenkező véleményre adni. Az eredmény 
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tolja: ennek válla erősebb és szélesebb, mint eev 
miniszteré". 

Egy másik tanár széles tervezetet mutatott 
nekem, melylyel fel lehet fedezni a kormány el
len történt ©sszeeskürésekel. Minden aftaiíiTéfli 
szorgosan vii_-,gálja a gyanús személyek étrend
jét, hogy miikor és hányszor esznek, hogy me
lyik oldalukon feküsznek az ágyban, hogy. me
lyik kezükkel törlik meg a hátuljákat, hogy n)i-
lyen alakú, formájú és szagú az ürülékük, mi
lyen a tapintása, összetétele, milyen az emésztés, 
mely a gondolatokra és tervekre hal. A tudós rá
jött, hogy az emberek sohase oly komolyak s el-
mélyedők, mint mikor odakint vannak. Egy
szer kísérletképpen arra gondolt egy ily alka
lommal, hogy lehetne legjobban megölni egy 
királyt, s megvizsgálva a saját ürülékjét, azt zöl
des szinünek találta, megint más szinek jelent
keztek, ha népizgatásra, vagy a főváros felgyúj
tására gondolt. 

Az egész javaslatot nagy gonddal dolgozta 
ki és igen részletesen. De az volt a nézetem, 
hogy az értekezés nem tökéletes. Ezt meg is 
mondtam a szerzőnek és kértem, engedné meg, 
hogy néhány megjegyzést tegj^ek. Oly szívesen 
és előzékenyen fogadta szavaimat, ami ritkaság 
irók és különösen tervelők között. Azt mondta-
hogy mindig örül, ha tanulhat valamit. 

Elmondtam hát, „hogy Tribannia király
ságban, amelyet a benszülöttek Langdennek ne
veznek és ahol utam folyamán néhányszor meg
fordultam, a nép zöme leleplezökből, tanukból, 
besúgókból, vádlókból, végrehajtókból, esküdÖ-
zökből, kémekből áll, melyek a miniszterek és 
hivatalnokaik zsoldjával és zászlaja alatt egészen 

azok szolgálatában állanak. Ebben a királyság- , 
ban azok esküsznek össze, akik komoly politikus 
hírébe akarnak kerülni, vagy azt szeretnek, hogy 
egy ingatag kormány össze ne dűljön. Vagy pen-
zökel féltik, az államkölcsön emelkedő és su-
lyedö árjában. Először megállapit j^ , mely gya
nús személvek vádolandók meg összeesküvéssel, 
most minden írást és levelet összeszednek elle
nük, őket magukat vasraverik. Ez írásokat szak
értőnek adják ál, aki megfejti a szavak, szó- f 
tagok és belük titokzatos értelmét: például, ki- 1 
találják, hogy az éjjeli edény titkos tanácsost je- j 
lent; a líbasor országgyűlést, a dögvész hadsere- í 
get, a cserebogár miniszterelnököt; a köszvény 
főpapot, az akasztófa államtitkárt; a szűrő udvari '. 
hölgyet; a seprő forradalmat; az egérfogó nyíl- ̂  
vános állást; a fenekellen kut kincstárt; a csa- ;: 
torna udvart; a bolondsipka kegyencel; az eltört; 
cső törvényszéket; az üres hordó generálist; a ge-
nyedezö seb közigazgatást. Ha ez a módszer nem 
elégséges, akkor két hatékonyabbat alkalmaz
nak, amit a tudósok Akrostikon és Anagramma 
néven jelölnek. Minden kezdőbetűnek politikai 
jelentősége van. N polifikai összeesküvést, B 
lovashadsereget, L tengeri flottát, vagy ha ösz-
szecseréljük a hetüket, az elégedetlen párt leg
mélyebb aknamunkájába nyerünk betekintést.*) 
A tanár nagyon megköszönte a felvilágosítást és 
megígérte, hogy értekezésében felemlíti a neve
met. 

^ Ezekulán beláttam, hogy nem sok keresni 
valóm van itt, s feltámadt bennem a vágy, hogy 
visszatérjek Angolországba. 

*) Ezek a betűk aktuális vonatkozásokkal függnek 
össze: akkori államférfiak nevének kezdőbetűi. 
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ill 
HETEDIK FEJEZET. 

(Szerző elhagyja Lagadöt és Maldonádaba megy. — 
Hajót nem talál. — BSvid utat tesz Glabbdubdribc, 

ahol a kormányzó fogadja.) 

Van okom hinni, hogy az a szárazföld, 
mely Laputa kormánya alatt tömörült eí?vbe. 
Kelet felé Amerika ismeretlen nyugati partjai 
és Kalifornia felé nyúlik, északra a Csendes-
óceán terül el, mely, ugy vélem, százötven mért
földnyire lehet Lagadótól; arrafelé jó kikötőjük 
van és élénk kereskedelmük, a nagy Luggnagg-
szigetlel, mely körülbelül a hosszúság 29-ik és a 
szélesség 140-ik fokán fekszik. Japántói dél
keletre van ez a sziget, mintegy száz tengeri 
mérföld távolságban. A Japán császár és Lugg-
nagg királya baráti viszonyban élnek, s gyak
ran vitorláznak át egyik szigetről a másikra. 
Elhatároztam, hogy errefelé veszem utamat 
s ugy térek vissza Európába. Két öszvért bé
reltem és egy vezetőt, aki az utat mutassa s 
podgyászomat vigye. Elbúcsúztam nemes párt
fogómtól, ki kegyének sok jelével bocsátott 

j ^ „iándékkal tetézte meg eddigi 
útra es gazdag ''J 
j * ^ ^ * ^ ^ ^ * . : , . . .. .c^Tflény vagy kaland nem tar-
. .. . f "'°"*^^ j jiialdonáda kikötőbe érve, nem 
kitotta "tama • J j ^ ^ ^ j . l^^j^^^ kilátásom 
találtam Luggnagr^^^^^ indul. A város körül-
se volt rá hogy ê  ^^ Portsmoulh. Csakhamar 
m g b a r ^ o ' a m néhány jóáUásu emberrelés 
mfndenütt szivesi-n fogadtak. Az egyik azt 
Sántoná hogy ' " ' " t á " « L»ggnaggba induló 
hajó legalább egy l^^nap alatt kelhet csak útra, 
talán nem untatna bennünket, ha átruccan
nánk a kis (ilublitivibdrib-szigelre, öt mérföld
nyire innen délnyugat felé", ö maga és egy ba
rátja ajánlkozott, hogy elkísérnek, még az úti
költséget is megszereztek. 

Ghihdubdrib- ha jol ejtem e szót -
a bczorkánvo^ os varázslók szigetet jelenti. 
Harmadfér "alíkf^^' "^^"^ ^^ ^̂ ^̂ ^ szigete, igen 
termékeny és dus fö̂ ld csupa ^ arázsló él ott. 
egy fajtájukból ^'^'^ kormányzó uralkodása 
alatt. Ez a nép egymásközt házasodik csak s 
a fajta legöregebb varázslóját választják időn
kint kormányzóvá. Gyönyörű palotája van 
s mintegy háromezer hold terjedelmű parkja, 
melyet húsz lüb naagas nyers-kőfal kerit körül. 
Ebben a parkban nyájak, gabonaföldek és 
veleményeskertek váltakoznak. A kormányzót 
és családtagjait némi módon szokatlan személy
zet szolgálja ki. A boszorkányság erejével e 
kormányzónak hatalmában van visszahívni 
halálából bárkit, s szolgáltatni magát vele 
huszonnégy órát át, de nem tovább: s három 
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hónapon belül nem is híhaíja vissza ugyanazt 
a halottal, csak egész rendkívüli esetekben. 

Reggel tizenegy órakor ériünk a szigeire; 
egyik kísérőm azonnal a kormányzóhoz hajta
tott s megkérte, engedné meg, hogy egy idegen 
hódolatát átnyújtsa őfenségének. Szívesen láttak 
bennünket s három palotaőr kisért be a kapun, 
különös régi ruházatokba öltözve és régi fegy-
veiokkel: volt valami a maguktartásában, ami' 
tői líhabőr futott végig a hátamon és kimond
hatatlan borzongás. Több szolján mentünk áf. 
A falak mentén sorfalat álltak a szolgák, mig 
a fogadó-le rémbe nem ériünk. Mélyen meg
hajoltunk s néhány általános kérdés után 
őfensége mindhármtuikat leültetett, apró szé
kekre, a trónus legalsó lépcsője mellé. Őfensége 
érti líalnibarbi nyelvét, bár e s/igelen más 
nyelvjárás divik. Azt kívánta, beszélnék út
jaimról; annak jeléül, hogy minden szertrtást 
mellőzni óhajt, ujjának egy mozdulatával el
küldte egész személyzetét; nagy rémületemre 
egyetlen pillanatban tűnlek el, mini az álom 
képei, ha hirtelen felriadunk. Alig tudtam 
maíramhüz férni, jni^ a kormányzó nem bizto
sított, hogy nem lesz semmi bántódásom; két 
társam is meíínyuíítalott, ők már gyakran lát
tak ilyet. Összeszedtem hál magam, s röviden 
elbeszéllem kalandjaimat őfenségének, de neni 
minden habozás nélikül; gyakran píllanlottaní 
hátra riadtan a sarokba, a függönyök mögé, 
ahol a kisérleties szolgák álltak. Őfensége meg
hívott ebédre, .egész sereg kísértet szolgálta fel 
az ételt s látta el aszíalunikaí. Megfigyelt-em ma-
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fiamon, hogy már nem félek tŐlü'k ugy. mint 
reggel. Estig maradtam ott, de ekkor alázattal 
megkértem őfenségét, engedné meg. hogy ne 
kelljen itt a palotában megszállnom éjszakára. 
Barátaimmal egy szomszéd város magánházában 
háltunk. Másnap reggel újra tisztelegtünk a ikor-
mányzónál, amint az illem megkívánta. 

TÍZ napig lakiunk a szigeten, a nap nagy 
részét a kormányzó palotájában töltöttük, csak 
éjszaka nem majadtunik ott. Csaikhamar ugy 
megbarátkoztam a kísértetekkel, hogy a har
madik vagy negyedik napon, látásukra már 
semmi nyugtalanságot nem éreztem, a borzon
gás elmúlt s helyét kíváncsiság foglalta el. Őfen
sége felszólilolt „nevezzek meg bankit, s bár
mekkora számban ama halottak között, kikről 
a világ kezdetétől fogva tudunk, ő felidézi mind 
s niegparancsolja nekik, bogv feleljenek bár
melyik kérdésemre: feltéve, hogy kérdéseim 
megfelelnek amaz idők szellemének, melyben a 
kísérletek éltek. Egy dologban nyugodt lehetek, 
bogy bizonyára az igazat mondják, meri a 
hazugság művészete ismeretlen és haszontalan 
i'z alvilágban". 

Forrón megköszöntem Őfenségének ezt a 
"agy kegyet. Akkor éppen egy szobában áll
tunk, melynek ablakából gyönyörű kilátás nyílt 
í* parkra. Először a nagyság és pompa jelenéseit 
szerettem volna felidézni, azért Nagy Sándort 
kívántam látni seregének élén, az arbelai ütkö
zet után. A kormányzó egy ujjának mozdulatára 
'W'igjelent a lándzsás hadsereg és ablakunkig 
nyomult előre. Sándort behívlak a szobába. m' m^ í^ímí-
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Csak nagynehezen értettem meg azt a görögöt, 
amit beszelt s ö is nehezen értett engem. Be
csületszavára kijelentette, hogy őt nem mérgez
ték meg, gyomorrontásba pusztult bele, mert 
sokat ivott. 

Ezután Hannibált idéztük fel s láttuk öt 
átkelni az Alpokon. Kijelentette, „hogy szó se 
igaz az ecetről szóló legendából, egy csöpp ece
tet se vitt magával". 

Láttam Cézárt és Pompejust a légiók élén, 
indulóban. Cézárt utolsó, legnagyobb győzelme 
után kívántam látni, Róma szenátusát egy szo
bában s aztán kivántam látni egy modern or
szággyűlést szembeállításul. Az első csupa fél
istenek és hősökből állott, a másik rongyszedők
ből, kalmárokból, utonállókból, csirkefogókból. 
A kormányzó kérésemre jelt adott Cézárnak 
és Brutusnak, hogy lépjenek közelebb. Mély 
megilletődés fogott el, meglátván Brutust, arcá
nak minden vonásán felismertem a kérlelhetet
len erényt, a lélek rettenthetetlen bátorságát és 
erejét, a haza leghűbb szerelmét és szeretetét 
az emberiségnek, örömmel láttam, hogy e két 
naffvember ióvíszonyban van eg\Tnással. Cézár 
maga bevallotta, hogy „életének legnagyobb hős
tettei, sok tekintetben nem is hasonlillmtók 
ahhoz a dicsőséghez, melvlyel elvetlék ezt B.X 
életet". Volt szerencsém Brutussal is beszélhetm, 

elmondta nokem, ,,hofív állandóan egvütl van
nak Júniussal, Sokratessel, Epaminondással, az 
ifjabb Catóval, és Morus Tamással ; olyan 
sextumviratns ez, .xigymond, melyhez nincs 

az a század,' hogy egy hetediket teremt
hetne. 

Untatná az olvasót, ha felsorolnám mmd-
azokat, akikkel Ikszeltem: ensem kielégíthetet
len vásv hajlott, hogy a múlt minden korszaká
ban magam elé varázsoljam az emberiség leg
nagyobb szellemeit. Sokáig néztem szemébe sok 
hősnek, kik zsarnokokat és bitorlókat döntöttek, 
le, s visszaadták egy elnyomott és méltatlaeul 
sújtott nemzet szabadságát. De hogy fejezhet
ném ki lelkem v ^ e l e n örömét, ugy. hogy az 
olvasónaik mulallaló olvasmányt nyújtsak egy
úttal. 
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NYOLCADIK FEJEZET. 

(Glubbdubdrib további ismertetése. A megjavított régi 
és modern lürténelem.) 

Egy egész napot fordilottam arra, hogy a 
leghíresebb gondolkodók és tudósok szellemét 
megismeriem. Homerost és Aristotelest azoknak 
élén kivánlam látni, akik e két nagv férfit ma
gyarázták. De oly számosan voltaik, hogy több 
száznak az udvaron kellett várakozni s a pa
lota külső szobáiban. Azonnal felismertem a két 
hőst, nemcsak a csőcselék soraiban, de egy
mással szemben is.^líoinet"os sia^asabb, barátsá
gos tekintetű férfi. Korához képest egyene
sen jár, szemei tisztáik és élénkek, a legvilágo
sabb szemek, amiket valaJia láttam. Aristoteles 
kissé előrethajolt és mankóra támaszkodott. Arca 
sovány, haia ritka és vékony, hangja tompán, 
mintegy mélységből kihangzó; azonnal észre
vettem, hogy teljesen idegenül állnak a társa
ságban, soha nem hallottak egyikről sem, s hal
lottam, hogy suttogta az egyik kisértet, — áki*̂  
nem nevezek meg — „hogy a szellem világban 

\ 

a magyarázók mindig távoHarlják magukat té
májuktól, e két bölcstől: szégyclik magukat, 
amiért olyan borzalmasan elferdítették munkáik 
értelmét." Bemulattam Didimusl és Eustatiust 
Homémak, és kértem őt, bánjon jobban velük, 
mintahogy megérdemlik, mert hamar felismerte, 
mily kevés eszük van ahhoz, hogy e^y költő 
szellemébe hatoljanak. Aristoteles azonban va
lósággal feldühödölt, amikor Scolust és RamusE 
bemutatva, néhány szóval jellemeztem őket: 
megkérdezte „vájjon az egész társaság ilyen 
tökfejek gyülekezete-e?" 

Most fölidézteítem Descartesot és Gassendit, 
és megkértem őket, magyarázzák el Aristoteles-
nek az ö tanitásiüí lényegét. A nagy fijozofus 
habozás nélkül elismerte természet tudomány ok
ban való tévedéseit, kijelentette, hogy hiszen 
csak fellevések voltak és ilyeneket felállítani 
minden embernek jogában áll, de ugy vélte, hogy 
Gassendi elméletét, mely Epikur tanilásait tette 
csak népszerűbbé, épp ugy elveliik majd vala
mikor, mint Descartes kockáit. „Ugyané sorsa 
lesz", — úgymond — „Newton vonzás-elméleté
nek, amire oly büszkék most a tudósok". Az^ 
mondta, hogy uj íermészetíndományos elméle4 
ték uj változatoik csak, s minden század átaJa-í 
feitja ezeket, s még azok is. melyek matemati-'í 
kai elvek alapján bizonyultak helyesnek, rövi- \ 
den szertefoszolnak s egy más hullám elragadja \ 
okét". Öt napig beszélgettem az ókor más nagy r 
sondolkodóival. Láttam az elsÖ római császáro
kat. Kértem a kormányzót, idézze fel Helióga-
balus szakácsát, hogy ebédet főzzön nekünk, 

Swift: Guüiver utaiAsai. i" 
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de nem sóikra mentek azzal az anyaggal, amit 
mi adhattunk. Agezilaus egyik helótája készített 
nekünk egy tál spártai levest, de csak egy ka
nállal tudtam lenyelni. Az a két ur, aki a szi
getre kisért, három nap múlva magánügyekben 
visszatért. Felhasználtam ezt az időt s a közel
múlt néhány halottját idéztettem fel, azokat, akik 
az elmúlt két század folyamán nagy szerepet 
játszottak Európa történelében. Mindig cso
dálója voltam régi családoknak s felidéztünk 
egy vagy két tucat királyt, sorban az ősök rend
jében, nyolc vagy kilenc emberöltön keresz'tül. 
De szomorú és váratlan csalódás ért. Meri pél
dául, hosszú sor királyi öltözék után, ugyanab
ban a családban, két furulyás íelent meg, bá
rom jókedvű udvaronc s azután egy olasz föpaP-
Maid egy borbély következett, két abbé és egv 
kardinális. Sokkal jobban tisztelem a koronás 
főket, semhogy sokáig időztem volna e látvá
nyon. Már a grófok, márkik és hercegek család
fáival szemben nem voltam ily aggodalmas, s 
be kell vallanom, nem minden humor nélkid 
való volt, lerántani a leplet bizonyos családok 
eredetéről. Rájöttem, honnan ered egyik család
nál a hosszú áll; miért nemzett egy másik csa
lád két nemzedéken keresztül csnpa gazfickót s 
további két nemzedéken át csupa hülyét. Miér' 
fívengeelméjüek s miért eszesebbek egy harma
dik s egy negyedik család tagjai: honnan van ar
ámit Polidor Virgil mond egy igen nagy család
ról: ,,nec vir fortis, nec focmina casta"; („ninc^ 
ott bátor férfi és nincs ártatlan nő*') hogyan vált 
jellemmé és természetté kegyetlenség, csalfaság 

és álnokság, mely tulajdonokról épp ugy fel lehet 
ismerni némely családot, mint arcvonásailkról; 
ki oltott be gyógyilhatatlan kórokat nemes faj
tákba; honnan erednek öröklött sebek és daga
natok; s mindezen nem csodálkozhattam, lát
ván, hogy szakítják meg az Ősök sorát apródok, 
lakájok, inasok, kocsisdk, fumlyások, kucsébe
rek, kapitányok és szédelgők! 

Mondhatom, alaposan kiábrándultam a mo
dem lörlénelemből. Tüzetesen vizsgálva, száz 
év keretében a legnagyobb udvari férfiak leszár-, 
mázasait, rájöttem, hogy csapták be a világot 
ikurafi irók. akik nagv tetteket tulajdonítottak 
gyáva gazoknak; bolondoknak bölcsmondásokat, 
hízelgőknek őszinteséget; római erényt haza
árulóknak; istentagadóknak kegyességet; szűzi 
életet kicsapongó fajtalanoknak; becsületet be
súgóknak; hány ártatlan és kitűnő személyt 
ítéltek halálra és száműzetésre romlott s meg
vesztegetett bírák és hamis pártoskodás; hány 
bitang szerzett magas állást, hol bizalom, háta-. 
lom, méltóság s gazdagság termett neki; mekkora 
szerepet játszottak udvari, állami és nagy 
nejnzeti ügyekben gézengúzok, ringyók, ingyen
élők, élősdiek, bohócoik, mitugrászok, keritők. 
S hogy kellett vélekednem emberi bölcseségről 
és igazságérzésről, látván, milyen okokból és for-
i'ásokból indultak ki nagy vállalkozások és for
radalmak; s mily megvetendő véletleneknek 

köszönhetjük, ha mégis sikerre vezetett vala-melyiik! 
Rá kellett jönnöm, mily tudatlan s csalárd 

emberek irják a feljegyzésekéi s a kis történe-
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258 SWIFT GULLIVER UTAZÁSAI 259 

de nem sóikra mentek azzal az anyaggal, amit 
mi adhattunk. Agezilaus egyik helótája készített 
nekünk egy tál spártai levest, de csak egy ka
nállal tudtam lenyelni. Az a két ur, aki a szi
getre kisért, három nap múlva magánügyekben 
visszatért. Felhasználtam ezt az időt s a közel
múlt néhány halottját idéztettem fel, azokat, akik 
az elmúlt két század folyamán nagy szerepet 
játszottak Európa történelében. Mindig cso
dálója voltam régi családoknak s felidéztünk 
egy vagy két tucat királyt, sorban az ősök rend
jében, nyolc vagy kilenc emberöltön keresz'tül. 
De szomorú és váratlan csalódás ért. Meri pél
dául, hosszú sor királyi öltözék után, ugyanab
ban a családban, két furulyás íelent meg, bá
rom jókedvű udvaronc s azután egy olasz föpaP-
Maid egy borbély következett, két abbé és egv 
kardinális. Sokkal jobban tisztelem a koronás 
főket, semhogy sokáig időztem volna e látvá
nyon. Már a grófok, márkik és hercegek család
fáival szemben nem voltam ily aggodalmas, s 
be kell vallanom, nem minden humor nélkid 
való volt, lerántani a leplet bizonyos családok 
eredetéről. Rájöttem, honnan ered egyik család
nál a hosszú áll; miért nemzett egy másik csa
lád két nemzedéken keresztül csnpa gazfickót s 
további két nemzedéken át csupa hülyét. Miér' 
fívengeelméjüek s miért eszesebbek egy harma
dik s egy negyedik család tagjai: honnan van ar
ámit Polidor Virgil mond egy igen nagy család
ról: ,,nec vir fortis, nec focmina casta"; („ninc^ 
ott bátor férfi és nincs ártatlan nő*') hogyan vált 
jellemmé és természetté kegyetlenség, csalfaság 

és álnokság, mely tulajdonokról épp ugy fel lehet 
ismerni némely családot, mint arcvonásailkról; 
ki oltott be gyógyilhatatlan kórokat nemes faj
tákba; honnan erednek öröklött sebek és daga
natok; s mindezen nem csodálkozhattam, lát
ván, hogy szakítják meg az Ősök sorát apródok, 
lakájok, inasok, kocsisdk, fumlyások, kucsébe
rek, kapitányok és szédelgők! 

Mondhatom, alaposan kiábrándultam a mo
dem lörlénelemből. Tüzetesen vizsgálva, száz 
év keretében a legnagyobb udvari férfiak leszár-, 
mázasait, rájöttem, hogy csapták be a világot 
ikurafi irók. akik nagv tetteket tulajdonítottak 
gyáva gazoknak; bolondoknak bölcsmondásokat, 
hízelgőknek őszinteséget; római erényt haza
árulóknak; istentagadóknak kegyességet; szűzi 
életet kicsapongó fajtalanoknak; becsületet be
súgóknak; hány ártatlan és kitűnő személyt 
ítéltek halálra és száműzetésre romlott s meg
vesztegetett bírák és hamis pártoskodás; hány 
bitang szerzett magas állást, hol bizalom, háta-. 
lom, méltóság s gazdagság termett neki; mekkora 
szerepet játszottak udvari, állami és nagy 
nejnzeti ügyekben gézengúzok, ringyók, ingyen
élők, élősdiek, bohócoik, mitugrászok, keritők. 
S hogy kellett vélekednem emberi bölcseségről 
és igazságérzésről, látván, milyen okokból és for-
i'ásokból indultak ki nagy vállalkozások és for
radalmak; s mily megvetendő véletleneknek 

köszönhetjük, ha mégis sikerre vezetett vala-melyiik! 
Rá kellett jönnöm, mily tudatlan s csalárd 

emberek irják a feljegyzésekéi s a kis történe-
17* 

K .-4steS^&fe î 
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tekét; kik küldlök korai sirha méregbe] annyi 
királvi; hány bcszélí?elés folyt le király és mi
niszter közölt, melynek nem volt tanuja. Rá 
kellett jönnöm világot meglepő nagy események 
való okaira: hogy ismerte a ringyót a hátsó 
lépcső; a hátsó lépcsőt az államférfi; s az állam
férfit az országgyűlés. Egy tábornok füleim hal-
latlára vallotta be: ,,hogy egyik nagy győzelmet 
kizárólag gvávasáííának és rossz hadvezetésének 
köszönheti". És egy tengernagy, „hogy tudatlan
ságában megverte az ellenséget, melynek cl 
akarta ánilni hazáiál". Három király tiltako
zott előttem, ama feltevés ellen, hogy egyetlen 
egyszer is arra érdemes embert kegyellek volna: 
hacsak nem tévedésből vagy egy miniszter árulása 
miatt, akiben megibiztaik s hogv sdlia nem csele-
kednénefk másképpen, ha njra élhetnének. Meg
győző erővel kimutatták, „hogy a királyi trónust 
romlottság nélkül nem lehet fenntartani, niert 
az a határozott, becsületes, makacs vérmérséklel, 
amit az erény ad az embereknek, állandó kerék
kötője minden közügynek". 

Szereltem volna megtudni óvatos kérdések
kel, hogy szerzeit sok ember magas cmiet és 
rangot s rengeteg birtokot. Kérdéseim a közel
múltra vonalkozlak, de soha a jelenre. Sem-. 
mikép megsérteni nem akarok még idegent se; 
ami hazámat illeti, remélem, nem kell mon-
dnnom az olvasómsk, hogy mindabból, íiniií fi-
mondtam, egycllen szó sem vonatkozik rá. Nagy 
számú személyt kellelt felidézni; elsÖ pillanaini 
a gazfick-ók egész gyülekezetéi ismertem fel, hoS^' 
maííam szégyenkezlem miattuk. Irigység, zsar

nokság, csalás, csábítás, kerítés, ezek voltak a 
legmesbocsáthalóbb bűnök, melyeknek révén 
céljukat elérték s ez volt még a leskevesebb. De 
mikor sorra bevallották, hogy nagyságukat és 
vagyonukat fajtalanságnak, vérfertőzésnek, sa
ját feleségük és leányaik áruba bocsátásának, 
hazaárulásnak és fels^ái-ulásnak, méregnek, a 
törvény kijátszásának, az ártatlanok üldözésé
nek köszönhetik: akkor talán megérdemlem az 
elnézést, ha mindeme felfedezés kissé csökken
tette azt a mély tiszlelelet. melyet természeisze-
rüleg magasrangu személyekkel szemben érez
tem, akik méltóságukkal tekintélyi s hódolatot 
kelletlek bennünk, alárendelljeikben. 

Sokszor olvastam nagy szolgálatokról, me
lyeket királynak s államnak tettek s szereltem 
x-olna megismerni, honnan erednek e szolgála
tok; kérdezösködéseimre azonban kiderült, 
hogy e férfiak nevét nem jegyezte fel senki, ki
véve néhányai, akiket a történelem álnok gazók
nak és árulóknak bélyegez. A többiről soha szót 
sem hallottam .Lesütött szemmel, rongyos ru
hákban jelentek meg, megtudtam, hogy sze-
Kénységben és nyomorban haltak meg egyesek, 
mások akasztófán és vérpadon. 

Volt köztük egy, igazán sajátságos eset. 
*Jlualán egy tízennyolcéves ifjuember álll. El
mondta nekem, „hogy sok éven át parancsnoka 
yoJt egy hajónak; az actiumi tengeri ütközetben 
^'törle az ellenséges haiórajt, elsülyesztetí bá-
'om hajót és elfogott egy negyediket, igy futott 
nieg Antonius s igy győztek ők; s hogy e fiatal-
p!"íl*^u' ^ ' mellette áll, saját fia, aki akkor el-
^^elt; hozzátette, „hogy csekély érdemeiben 
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biziva, a hadiárat végén visszatért Rómába s 
kérte Augusztus császárt, bizná meg egy nagyobb 
hajó vezetésével, mehmek parancsnokát meg-
öUék. Ez állást azonban, tekintet nélkül igé
nyeire, fiatal syerkőcnok adták, a rabszolga Li-
bertina fiának, aki barátia volt a császár egyik 
szeretőjének. Visszatért saját hajójára; de köte
lesség-mulasztással vádolták és azt is elvették 
tőle és odaadták az allengemagv Publicola efiv 
apród-kedvesének. Messze Rómától, szerény ta
nyára vonult vissza s ott fejezte be napjait". 
Annyira érdekelt az eset, hogy felidéztettem 
Agrippát, aki tengernagy volt aibban az ütlíÖzel-
ben; megjelent és igazolta az egész elbeszélést, 
még hozzátéve sokat, amit a kapitány szerény
ségből elhallgatott. 

CsodálJkoznom kellett, hogy a romlottságot 
mindenült mily rohamosan terjesztette a fénv-
üzés; más országokban, ahol bűn és erőszak r^-
óta uralkodott, ez nem meglepő. 

Az a körülmény, hogy mindegyik kisértet 
ugyanúgy ielent meg, ahogy korában élt. ŝ io-
moni elmélkeilésekre adott alkalmat. XJgY rtíi"' 
lÜc. hogy emberi szemünk ez utóbbi századok 
folyamán nagyon elfajzotl: a hiimlö és minded 
járuléka, eltorzította az angol arc vonásait; meg-
röviditette a termetel, az idegeket és izmokat 
meglazította, pettyhüdté és ráncossá tette ^^ 
arcbőrt, s a lestel mállotlá és bűzössé. 

Nem nyomhattam el meghatottságom, ósz-
szehasonlitva a holtalíat az élőkkel, látván-
hogy természetes szépségei és erőt hogv ^o^ 
meig az ősök kapzsisaira, akik eladtálc m í̂íUKS 
s bűnt és betegséget plántálta'k belénk. 

KILENCEDIK FEJEZET. 

(Szerző visszatér Maldonádába, — A luggnaggt király
ság. — Szerzőt becsukják s az udvarhoz száliilják. — 
Hogyan folyt le a kihallgatás. — A király nagy kegyes

sége alattvalóihoz.) 

ElbucsMzva Glubbduldrib koi mányzójá-
tól, Maldonádába térlem vissza, ahol kél heti 
várakozás után készen állt a Luggnaggba in
duló hajó. Két pártfogóm s még mások, nagy
lelkűen elláttak mindennel, ami az útra kell s 
a fedélzetre kisérlek. Egy hónapig voltunk utón. 
Heves vihar támadt, mely hatvan mérföldnyire 
nyugatra téritelt el utunklól. Ezerhétszáznyolc 
április huszonegyedikén befutottunk Khunegnig 
kikötőjébe: tengerparti város ez, Luggnagg dél-
tíeleli csúcsán. A parttól félmérföldnyire hor
gonyt vetettünk s jelt adtunk a csolnakoknak. 
Két pilóta jött értünk és széles öbölbe terelték 
hajónkat, ahol már egész flotta állolt a város 
falai előtt. 

Néhány matrózunk ügyetlenségből vagy 
rosszakaralból megmondta a pilótáknak, hogy 
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idegen vagyok és utazó. Egy vámőr hosszasan 
kihallgatott, amikor partraléptem. Balnibarbi 
nyelvén beszélt velem, a tengerészek és üzlet
emberek mind beszélik e nyelvet, mely a keres
kedelmet közvetíti. Röviden beszámoltam neki 
mindenről, igyekeztem elfogadható adatokat 
nyújtani: mégis ugy véltem, nemzetiségemet jó 
lesz elrejteni. Hollandusnak mondtam maga
mat, tudván, hogy az európaiak közül csak a 
hollandokat fogadják hazájukba a japánok. 
Azt mondtam hát a hivatalnoknak, „hogy Balni
barbi partján szenvedtem hajótörést, hog>' föl
vettek Laputában a repülőszigetre (melyről 
már gyakran hallott) s hogy most Japán felé 
igyekszem, ahonnan valami módon visszatérhe
tek majd hazámba." De a hivatalnok kijelen
tette, ,,hogy le kell tartóztatnia, mig parancsot 
nem kap az udvartól; azonnal irni fog, s reméli, 
hogy két hét alatt itt lesz a válasz". Elég ked
ves lakásba vittek, kapum elé őrt állítottak, szé
les kertet kaptam s elég jól bánlak velem, el
tartásom királyi költségen történt. Voltak, akik 
meghívlak, főleg kíváncsiságból, mert hire 
meni, hogy távoli országokból jÖvÖk s tudok 
embernemhallott dolgokról. Béreltem egy 
fiatalembert tolmácsul: Luggnaggi bennszülött 
volt, de néhány évet töltött Majdíínátiábaji s tö
kéletesen birta mindkét nye!vet. Az Ö segítsége 
mellett társalogtam azokkal, akik meglátogat
tak: öt kérdezték és én feleltem. Két hét múlva, 
ahogy vártuk, jött a válasz az udvartól. Parancs 
volt, hogy tiz lovas emberből álló szigorú őri
zet mellett engem és személyzetem szállítsanak 

Traldrngdub vagy Trildrogdrib-he (ugy emlék
szem, mindkét kiejtést használják!), egész 
személyzetem szegény tolmácsom volt; alázatos 
kérésemre megengedték, hogy egy-egy öszvéren 
tehessük meg az u t a t Félnapi utón előttünk 
futár vitte a hirt, hogy ö felsége értesüljön róla, 
ha közeledünk; s hogy adja tudtára őfelségé
nek: mennyire vágyom ama kegyre, „hogy 
zsámolyának porát csókolhassam". Ez az ud
vari nyelv s meg kelleti tudnom, hogy szóról
szóra értendő. Két nappal megérkezésem után, 
hogy kihallgatási kaptam, azt parancsolták, 
hogy hasamon mászszam a trónus lépcsőjéig s 
közben a padlót nyaljam. Tekintettel idegen vol
tomra, előzőleg gondoskodtak róla, hogy a 
padló tiszta legyen és pormentes. Ez különös 
kegy volt, csak magasrangu udvari személyek 
előjoga: máskülönben e célra még be is hintik 
porral a padlót, ha a fogadott személynek ellen
ségei vannak az udvarnál. Láttam egyszer egy 
nagy ural, kinek annyira tele lett a szája, mire 
a trónusig kúszott, hogy egy szót se tudott az
tán kiejteni. Ez ellen nincs orvosság, a legna
gyobb bün ug>-aiiis őfelsége jelenlétében köpni, 
vagy szájat törölni. Van itt még egy szokás, 
amit igazán nem helyeselhetek. Ha a király 
elhatározta, hogy valamelyik emberének meg 
kell halnia, de szelíden és nagylelkű módon 
akarja végrehajtatni az ítéletet, elrendeli, hogy 
a padlót bizonyos mérges Összetételű barna por-; 
ral hintsék be, amit ha az áldozat felnyal, j 
huszonnégy óra alatt elpusztul. De hogy őfel
sége nagy jóságának elismerést szolgáltassunk. 
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s feljegyezzük alattvalói iránt táplált nagylelkű
ségét (bár sok európai uralkodó követné pél-
dájátl), megemliljük tisztelettel, hogy szigorú 
parancsolat rendeli el ily esetek után a mérge
zett padló lemosását, amit ha szolgái elmulasz
tanak, könnyen elvesztik Őfelsége kegyét. Ma
gam hallottam, hogy akarta megkorbácsoltatni 
egyik apródját, akinek fel kelleti volna mosnia 
a padlót egy kivégzés után, de rosszakaratból 
azt elmulasztotta, mire egy nagyreményű fiatal 
főúr, aki kihallgatásra jelentkezett, életét vesz
tette, anélkül, hogy őfelsége ezt kivánta volna. 
A jó fejedelem aztán mégis elengedte a korbá
csot, megelégedett a szegény apród Ígéretével, 
hogy saját szakállára ezt nem teszi többé. 

De térjünk vissza történetemre. Négy láb
nyira kúszván a trón elé, térdeimre emelked
tem s hét Ízben vertem homlokomat a padló
hoz, majd a következő szavakat ejtettem, ahogy 
előző éjszakán betanítottak: „Inckpling gloff' 
throbh sqmit scramm blhiop mlashnalt ^ ' Í " " 
tnodbalkuffhslhiophad gurdlubh así/i." Az ország 
törvényei parancsolják ezt a bókot, amivel 
minden kihallgatott köszönti a királyt. Magy^" 
rul igy hangzik: „Vajha élné tal égi felséged c 
napot, kilenc hónappal, meg egy féllel!" A ki
rály erre felelt valamit, amit nem értettem, de 
hűségesen feleltem rá, ugy ahogy kitanította.k, 
„Flüte drin yalerich dwúldom prastrad m'^' 
push", ami annyit jeleni: „az én nyelvem bará
tom szájában van", ezzel azt fejeztem ki, hogy 
tolmácscsal tudok csak beszélni, mire már em
lített szolgámat bevezették s egy óráig felelget-
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tem őfelsége kérdéseire. Balnibarbii nyelven be
széltem. 

A királynak tetszett társaságom, s a 6//^-
marklubot, vagyis kamarást megbízta, adjanak 
szobát nekem és kísérőmnek a palotában, lás
sanak el étellel, itallal, s egy erszény arany
nyal, a napi kiadások fedezésére. 

Három hónapot töltöttem ebben az ország
ban, hogy őfelsége kedvére tegyek: kegyének 
számos jelével halmozott el, s igen megtisztelő 
állásokkal kínált meg, de helyesetbbnek és igaz
ságosabbnak véltem, hogy hátralevő napjaimat 
már nőm és családom körében töltsem el. 
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TIZEDIK FEJEZET. 

(A Luggnaggbellek dicsérete. — A Slruldbrugok életé
inek résíletes Icirása. — Beszélgetés e tárgyban szcrrf 

s több kitűnő személy küzt.) 

A Luggnaggbelíek általában vendégszere
tők és nagylelkűek: nem minden árnyalata 
nélkül ama gőgnek, mely a keleti tartományok 
sajátsága. Az idegenekkel jól bánnak, főleg 
azokkal, akiket az udvar pártfogol. Sok magas-
rangu személylyel összeismerkedtem s tol
mácsom közbenjárásával sok kedves és tanul
ságos társalgásban vettem részt. 

Egy napon — igen jó társaságban voltam 
ép — valaki megkérdezte: ,,láttam-e már a 
strnklbrugokat, vagy halhatatlanokat?" Mond
tam, hogy nem, s nagyon szeretném tudni, hogy 
érti ezt a kifejezést, halandó emberekről lévén 
szó. Erre elmondta, „hogy néha, nagyon ritkán, 
egy-egy családban gyermek születik, kerek, 
vörös folttal a homlokán, a balszemöldök fölött: 
az ilyen gyerek nem: hal meg soha. Maga a 
folt akkora, mini egy ozüst húszas. Idő foly*^'^ 

megnő és szint váll; tizenkét éves korában 
zöld lesz s ilyennek marad huszonöt éves korig, 
aztán sölélkékre fordul, hogy végre negyvenöt 
éves korban szénfeketévé váljon, s akkorára, 
mint egy tallér: ezentúl nem változik aztán." 
Barátunk hozzátette, „hogy e születések oly 
ritkák, hogy valóban azt hiszi, az egész tarto
mányban jelenleg nem lehet több tizenegyszáz 
struldhniffuál, uii^ndk_él,,nemben. Ezek közül öl-
veh S""tÓvárosban, a legfiatalabb köztük egy 
hároméves kislány. Ez a csodálatos tünemény 
nem sajátja valamely családnak, hanem a 
puszta véletlen müve, a struldhrugok gyermekei 
maguk ép oly halandók, mint bármelyikünk." 

Kimondhatatlan Öröm fogott el, hallván 
e különös szavakat; még hozzá az a személy, 
aki elmondta, jój értette a balnibarbi nyelvel, 
nem állhattam meg, hogy rajongó szavakban 
ki ne törjek s elragadtatva kiáltsam: ,,boldog 
nemzet, melynek minden gyermeke legalább 
esélyével születik annak, hogy halhatatlanná 
lesz. Boldog nép, mely szemlől-szembe láthatja 
az ősi erkölcs annyi élő példáját, s oly mesterei 
vannak, kik elmúlt századok minden J>Ölcsesé-
gél felhalmozva hordják agyukban. De min
denek felett, ó, boldog és nagyszerű slruldbra-
9ofc, kik az emberi léi egyetemes szörnyű csa
pása nélkül születtek, s lelkük felszabadult a 
balálfélelem kísértetének borzasztó nyomása 
alól!" Csodálkozásomat fejeztem ki, „hogy e 
kitűnő személyek közül egyet se láttam még 
az udvarnál: hiszen a homlokon sötétlő fekete 
tolt oly szembeszökő jel, hogy nem nézhettem 
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el Őket; s lehetetlen, hogy őfelsége, a leg
igazságosabb uralkodó, ne látná el magát nagy
számban ily bölcs és kitűnő tanácsosokkal. 
De lehet talán, hogy e tiszteletreméltó bölcsek 
erénye az udvar szabados és kicsapongó mo
dorát nem tudja látni. Hisz tudjuk, hogy az 
ifjú emberek gyakran könnyelműen és szilajul 
lerázzák az öregek józan s bölcs mérsékletét. 
Mégis legközelebb, ha a király felséges szine 
elé bocsát, nyíltan és részletesen elmondom 
majd véleményem e tárgyban, s akár meghall
gatja tanácsom, akár nem, egyre már is el
határoztam magam: Őfelsége gyakran ajánlotta, 
fogadnék el állást országában; most hát nagy 
köszönettel elfogadom e kegyet, itt maradok, 
s életemet a siruldbrug nevű felsőbb lényekkel 
való társalgásban töltöm el, ha méltónak tar
tanak rá." 

Az az ur, akihez szavaimat intéztem, 
azzal a különös mosblylyal felelt, melyet tudat
lanság fölötti szánalom kelt. „Nagyon örülne, 
úgymond, ha köztük akarnék maradni, de en
gedjem meg, hogy a társaságnak elmondja, 
amit beszéltem." Ugy is tett és anyanyelvükön 
sokáig vitatkoztak, egy szót se értettem és azt 
se vehettem ki, mily hatással volt rájuk elő
adásom; rövid szünet után ugyanaz az ur ki
jelentette, „hogy az ő barátai és az enyémek 
{igy fejezte ki magát tapintatosan) nagyon mu
lattak ama megjegyzéseken, melyeket a halha
tatlanság gyönyöréről ejtettim s igen szeretnék 
tudni, hogy vájjon milyen életet élnék, ha sor
som véletlenül struldbrugnak teremt." 

Azt feleltem, „hogy könnyű ékesszólónak 
lenni, ily változatos s gyönyörű tárgyban, 
könnyű különösen nekem, ki álomképekkel 
gyakran mulattattam magam, hogy mi lenne, 
ha király volnék, vagy tábornok, vagy valami 
nagy ur, — s valóban eszembe jutott az is, 
hogy osztanám be az időt, s hogy élnék, ha 
örökké lehetne élnem." 

,,Hp jósorsom struldbrugnak teremtelt 
volna, mihelyt magam felfedezem vala boldog
ságom, s megértem, mi a különbség élet és halál 
közt, első dolgom volna, hogy munkával s 
ügyességgel meggazdagodjam: azt hiszem, he
lyesen vezetve ügyeim, kétszáz év alatt én vol
nék leggazdagabb a tartományban. Másodsor
ban, kora fiatalságomtól kezdve, szorgosan 
sajátítanám el minden művészet és tudomány 
egyetemét, miáltal idővel mindenkit tulszányal-
nék műveltségben. Végre feljegyeznék minden 
fontos eseményt s történést, a közélet változa
taiban, pártatlanul leírnám az egymást kÖvetŐ 
uralkodók és államférfiak jellemét, minden pon
ton megtoldva a magam megfigyeléseivel. Fel
jegyezném az öltözködési szokások, szórakozá
sok minden változatát az idők folyamán keresz
tül: hogy végre élő kincstára legyek a tudás^ 
nak és a bölcsességnek s az ország legfőbb ta
nácsosa és orákuluma. 

,,Halvan éven tiil nem nősülnék többé, 
-"ydt házat vinnék, de uiég takarékoskodnék. 
A reményteljes ifjú lelkeket alakítanám és irá-
^yHanám, meggyőzve őket tapasztalataim alap-
jaH: nielyet számos példa erősít, az erkölcsök 
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hasznosságáról a nyilvános és magán-éleiben. 
Állandóan mégis halhatatlan testvéreim közt él
nék, válogatnék közülök vagy egy tucatot, a 
legidősebbeket. A vagyontalanokat házam köze
lében megajándékoznám birtokkal és lakással 
s mindenkit szivesen látnék asztalomnál. Tár
saságunkban a halandók közül csak a legkivá-
iüübíik jelennének meg, hozzászoknék, hogy 
egyre csökkenő szomorúsággal lássam elpusz
tulni Őket, s az emberek termékeny változását 
ugy lássam végre, mintahogy a kertész látja 
örömmel, hogy követi egymást évről-évre a ró
zsák és (ulipánok termése, s nem panaszkodik 
azokért, melyek elhervadlak tavaly. 

„Mi struldbrugok időnként közölnénk egy
mással emlékeinkel és megfigyelésünk. Meg
figyelnénk a fokozatok módját, melylyel a bűn 
e világot megfertőzi és gáncsot vet minden lé
pésének, övnánk és tanítanánk egyre a népet, 
mely a mi példánkon lendülve fel, talán elkerül-
iielné mégis az emberi nem szemmellátható el-
fjjzását, melyet századunk annyira panaszol. 

„Mindehhez vegyük még azt a sok örö
möt: lálliatui kormányok és államformák forra-
dahnait, a felső és alsó rétegek hullámzását, 
nagy városokat rombadőlni, s királyok székbe-
rlyévé válni sötét kis falvakat; látni nagy folyó
kat keskeny patakká apadni; látni az óceánt, 
hogy hagj'ja el a sziklás kőpartot s hogy önti cl 
árjávi-.I más oldalon; látni még ismeretlen föld
részekel, hogy emelkednek ki a ködből; látni 
népvándorlási, melyben barbár hordák áraszta
nak el elfinomult országokat; — s látni, hogy 
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finomulnak el e barbárok idővel. S látni végre 
az idők mélyében és távolában, hogy fedezik föl 
egyre-másra az örök-mozgót, a repülő embert, 
a mindent gyógyító balzsamot, s hogy emelnek 
késő unokáink minden tökéletlent tökélyre. 

„Micsoda nagyszerű felfedezések, mondjuk, 
csak a csillagászatban, hiszen mi struldbrugok 
túléljük s megerösithetjük a magunk jóslatait. 
Láljuk távozni és visszatérni dz üstökösöket s 
látunk napot, holdat és csillagot keringésének 
és forrásának minden változatában." 

Szélesen kitértem más tárgyakra is: a vég
telen élet és emberfölötti boldogság emésztő 
vágya szárnyat adott szavaimnak. Hogy befe
jeztem s előadásom lénye-gét tolmácsom lefordi-
tolta a társaságnak: anyanyelvükön sokáig és 
élénken vitáztak még és csodálkozva láttam, 
hogy hahotáznak gyakran, az én rovásomra. 
Végre ugyanaz az ur, aki szavaimat tolmá
csolta, hozzám fordult és megjegyezte, „hogy 
szeretné kiigazilani némely tévedésemet, me
lyeknek oka az emberi természet közös korlá
toltsága s melyért senki sem felelős. A struld
brugok nemzetisége kizárólag náluk terem 
ineg, sem Balnibarbiban, sem Japánban, hol 
szerencséje volt a király követségét képviselni, 
"eni hallott hasonlót s megfigyelte, hogy ez 
országok lakói szinte el se hitték, hogy ilyesmi 
lehetséges legyen. Álmélkodásomon, hogy 
először beszélt e jelenségről, rögtön észrevette, 
l̂ *̂ Sy egészen uj és nekem szinte hihetetlen dol
gokat hallok. Hogy a két fent emiitett ország
ban, ott tartózkodása alatt sokféle emberrel be-
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szélt, s megfigyelte, hogy minden ember leg
nagyobb vágya a hosszú élet: s akinek a fél
lába a sirba volt már, kétségbeesetten kapasz
kodott másik lábával a földhöz. Hogy a leg
öregebb ember még legalább egy napot élni re
mél s ugy tekint a halálra, mint a legnagyobb 
rosszra, mely ellen minden természetes érzés 
védekezési parancsol. Talán csak itt, Luggnagg 
szigetén csökkent kissé az élet hallatlan étvágya, 
azáltal, hogy mindig szemeink előtt volt a 
struldbnrgok példája. 

„Amit én az öröklét módszeréről beszél
tem, igaztalan és meggondolatlan beszéd volt, 
mert abból a feltevésből indult ki, hogy az ifjú
ság, egészség és életerő örökkétarló. Már pedig 
nincs oly balga ember, aki ezt remélni merje, 
legkicsapongóbb vágyaiban. Nem az a kérdés, 
hogy az ember szeretne-e ifjúi egészségben és 
gazdagságban élni örökké: — arról van szó, 
hogyan visel el egy örökké tarló életei, mindama 
nyomorúsággal és betegséggel testében, amiket 
a vénség hoz magával, mert bár kevés ember 
szeretne halhatatlan lenni ily kemény feltételek
kel, mégis a két elsőbb emiitett országban, 
Bainibarbiban és Japánban ugy látta, hogy 
az emberek szeretnék kitolni halálukat, bár
mily későn jelentkezzék is: s alig hallott ember
ről, aki szivesen halt volna meg, kivéve, ha kin 
és szomorúság elviselhetetlen foka láttatta vele 
jobbnak a halált. Vájjon amaz országokban, 
melyekben utaztam, épp ugy, mint hazámban, 
nem tapaszlaltam-e hasonlót?" 

E bevezetés után részletesen beszámolt 
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nekem a struldbrugokról. Elmondta, „hogy a 
struldbrugok harmincéves korukig ugy viselked
nek, mint a közönséges halandók, azontúl fo
kozatosan biiskomorrá és levertté válnak, egé
szen nyolcvanéves korukig. Ezt saját bevallá
sukból tudja, másként, tekintve, hogy e korban 
líettö vagy három szülelett csak, lulkevcsen 
varinak ahhoz, hogy általános véleményt for
málhassunk róluk. Nolcvanéves korukban (ez 
az emberi élet határa nálunk) nemcsak a kö
zönséges öreg emberek minden bolondságait és 
betegségét tapasztalhatjuk rajtuk, de még sok 
inást is, mely a végtelen élei nyomasztó kilátá
sából származik. Nemcsak hogy makacsok, sze
szélyesek, mohók, fecsegők, hiúk, mogorvák: de 
képtelenek minden barátságra, minden termé
szetes vonzódás kihal belőlük. Irigység és tehe
tetlen vágy, ez a két fő szenvedélyük. Irigységük 
főleg azokra a tárgyakra vonatkozik, mely az if
jabb nemzedék sajátsága és az öregeknek ha
lálát okozza. Visszagondolva régi időkre, rá kell 
jonniök, hogy az öröm minden lehetősége meg
szűnt számukra s ha temetést látnak, jajongani 
es panaszkodni szoktak, hogy íme, mások be
eveznek a nyugalom révébe, melyet előlük 
örökre elzárt a sors. Nem emlékeznek semmire 
es senkire azonkívül, amit ifjú korukban meg
jegyezlek s erre is igen tökéletlenül. Valamely 
Gseniény részleteit biztosabban megtudhatjuk a 
közönséges hagyományokból, mintha az ö em-
lekezötehetségükhöz fordulnak. Sok közülök 
egészen gyermekké válik s minden emlékező-
enetségét elveszti, ezek szánalmat érdemelnek, 
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mert legalább nincs meg bennük a társaik sok 
rossz hajlama és tulajdonsága. Ha egy struldbrug 
a maga fajtájából választ feleséget, ezt a frigyet 
az ország törvényei felbontják, mihelyt az egyik 
eléri nyolcvanadik évét. A törvény ugy okosko
dik, hogy méltányos, hogy azok, akik saját hi
bájukon kivül, örök életre ítéltettek e nyomo
rult világban, ne érezzék kinját megkettőzve az
zal, hogy hozzá még feleségük is legyen. 

„Nyolcvanéves korukban a törvény halot
takká nyilvánitja ökct; Örököseik megkapják 
birtokukat, ellátásukra csekély járadékot for
dít, a többi aztán állami költségen megy. Ez időn 
tul sem hivatalt, sem állást nem vállalhatnak 
még ingyen se. Nem vehetnek s nem kezelhet
nek birtokol, polgári vagy bűnügyben nem ta
núskodhatnak, nincs hitelük és nem vehetnek 
részt üzletekben. 

„Kilencven évvel kihull a foguk és a hajuk. 
E kortól fogva nem érzik izét többé semminek, 
esznek és isznak, amit le tudnak nyelni, étvágy, 
nélkül és üdülés nélkül. Az életük folyamán 
felszedett betegségek tartanak egyre, nem rosz-
szabbodnak és nem javulnak. Beszélgetés köz
ben gyakran elfelejtik a szavakat s az emberek 
nevét, még a barátokét és rokonokét is. Ug>an-
ebből az okból az olvasás sem mulattatja őket, 
mire a mondat végére érnek, elfelejtik az elejéi, 
igy aztán ez egyetlen mulatságtól is meg vannak 
fosztva. 

„Az ország nyelve folyton változik s ig3' 
egyik korszak struldbrugja nem érti meg a má
sikat. Kétszáz év múlva alig tudnak már be-
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szelni halandó testvéreikkel; ugy élnek saját 
hazájukban, mint az idegenek." íme, ennyit ' 
tiullam meg a struldbrugokról, vagy ennyire em
lékszem abból, amint megtudtam. KésÖbb láttam 
közülük Ötöt vagy hatot, különböző korokból. 
A legfiatalabb alig kétszáz éves; barátaim mu
tattak be egymásnak. Mondták neki, ,,hogy ez 
egy nagy utazó és sok világot látott", de a struld
brug közömbösen nézett rám és nem kérdezett 
semmit. Azt hajtogatta csak „adnék neki 
slumskudasokat, vagyis emléket"; ez a koldulás
nak egy módja, mert a törvény különben szi
gorúan tiltja a kéregetést, arra való az állami 
alap, bármily csekély is. A struldbrugokat min
denki gyűlöli és megveti, rossz jelnek tekintik, 
ha egy születik. Korukat ugy tudja meg az 
ember, hogy megkérdi őket, milyen királyra, 
vafev nagy emberre emlékeznek s aztán utána 
néznek a történelemben. Nyolcvan éven fölül 
ugyanis nem emlékeznek már semmire. 

Soha nem láttam ilyen nyomorult és két
ségbeesett embereket, a legborzasztóbb látványt 
asszonyaik nyújtják; évszámaiknak megfelelően 
az öregség minden jele meglátszik rajtuk, va
lami borzongató halotti szin kisérelében, amit 
leírni se tudok. Hat között azonnal felismer
jem, melyik a legöregebb, bár egy vagy két szá
zad volt csak közöttük. 

Ezek után, amit hallottam és láttam, elkép
zelheti az olvasó, hogy az örökélet forró vágya 
líissé lehűlt bennem. Elszégyeltem magamat 
gyermekes álomképeimért, melyeket elébb han
goztattam s ugy éreztem, nincs az a zsarnoka 
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a világnak, ki oly halálformát eszelhetne ki, 
melybe szívesen ne rohannék inkább, minisem 
ezt az életet válasszam. 

A király meghallotta, mi történt köztem és ba
rátaim között, s kegyesen tréfálózott felellem: azt 
mondta, örülne, ha néhány struldbrugot elküld-
hetnék hazámba, hogy az emberekel leszoktas
sák a halálfélelemről; de ugy látszik, az ország 
alaptörvényei tiltják ezt, másként szívesen 
vállaltam volna a szállítás terhét és költségeit. 
El kell ismernem, hogy az országnak a struld-
bragokra vonatkozó törvényei józan megfonto
láson alapulnak s hogy hasonló körülmények 
között minden nemzet hasonló eljárásra kény
szerülne. Tudva, hogy a fukarság természetes 
járuléka a vénségnek: ezek a halhatatlanok vé
gül az ország egész vagyonát összeharácsolnák, 
hatalmat ragadnának magukhoz, melyet hibáik 
mellett helyesen gyakorolni nem tudnának s 
végre az államot romlásba sodornák. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

(Szerzfi elhagyja Luggnaggot s Japánba vitorlázik át; 
— Onnan eg; holland hajón Amsterdamha és Amster

damhői hazájába tér vtssza.) , 

Ugy véltem, a slruldbrugokról szóló ez a 
kis értekezés szórakoztatni fogja az olvasót, 
mert be kell vallani, hogy szokatlanul hangzik. 
Legalább nem emlékszem, hogy iitleirásokban 
olvastam volna effélét (már azok közt, amik ke
zembe kerültek), ha tévednék, elnézést érdem
lek, mert hiszen két utazó, kik ugyanazt az or
szágot írják le, szükségképpen megegyeznek 
bizonyos részletekben s ez még nem jelenti azt, 
^ogy az egyik átkölcsönözte, vagy ellopta a má
sik adatait. 

Azt is tekintetbe kell venni, hogy Japán 
és Luggnagg között élénk kereskedelem folyik, 
nagyon valószínű tehát, hogy a japán szerzők 
beszámolnak a slruldbrugokról, de oly kevés 
ideig voltam Japánban s nyelvök oly ismeret
len nekem, hogy nem kérdezősködhettem ró-
Iwk. Remélem, a hollandusok adataim alapján 
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kutatni fognak majd s kiegészítik esetleges hiá
nyaimat. 

Őfelsége, miután gyakran ajánlott fel ne
kem magas udvari állást, látva, hogy minden
áron vissza akarok térni hazámba, végre kegye
sen megadta beleegyezését. Sajátkezülcg ii't 
ajánlólevelet adott a japán császárhoz. Meg
ajándékozott négyszáznegyvennégy nagy arany
nyal (ez a nép szereti az egyforma számjegye
ket) s adott egy nagy vörös gyémántot, amit 
Angolországban száz fontért adtam el. 

Ezerhétszázkilenc május hatodikán ünne
pélyes bucsut vettem az udvartól és barátaim
tól. Őfelsége örséget rendelt mellém Glanguen-
staldig: az a sziget délnyugati kikötője. Hat nap 
múlva indult a hajó Japánba. Az ut tizenöt na
pig tartott. A kis Xamoskhi kikötőváros mellett 
vetettünk horgonyt, Japán délkeleti partján. In
nen néhány földnyelv vezet észak felé, aho! 
Japán fővárosa, Jeddó fekszik. Partraszállva, 
megmulattam a luggnaggi király levelét: a hiva
talnok jól ismerte a tenyérnagyságu pecsétet, 
melyre a következő szavak voltak irva: „a ki
rály egy béna koldust emelt fel a földről". A 
város elöljárói hallván a levélről, ugy fogadtak, 
mint valami minisztert. Elláttak kocsikkal és 
szolgákkal s Jeddóig kisértek, ahol azonnal je
lentkeztem kihallgatásra és felmutattam a leve
let. Miután .ezt szertartásosan felbontották s a 
tolmács közölte őfelségével tartalmát, az utóbbi 
értésemre adta, ,,hogy fejezzem ki mit akarok, 
bármi legyen az, megkapom, királyi testvére 
kedvéért". A tolmács különben holland hajósok 
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Üzletfele volt, magatartásomon észrevette euró
pai mivoltomat s hollandul fordította le őfelsége 
szavait. Mint már elhatároztam, azt feleltem, 
„hogy holland kereskedő vagyok, hajótörést 
szenvedtem, szárazon, vizén Luggnaggba jutot
tam és onnan Japánba. Tudom, hogy honfitár
saim gyakran megforduhiak erre s lesz módom 
visszatérni hazámba: azért hát alázattal ama 
kegyet kérem csak, engedné meg őfelsége, hogy 
épségben Nangasakba jussak!" Ehhez hozzá tet
tem még, „hogy luggnaggbeli királyi pártfogóm 
kedvéért engedje el őfelsége nekem azt a szer
tartást, melyben honfitársaimnak rá kell ta
podni a keresztre: — a balsors vetett ez or
szágba, s nem kereskedni jöttem. Midőn e ké
relmemet a tolmács lefordította, őfelsége meg
lepettnek látszott s azt mondta, „ugy emlékszik, 
a hüüandusok közöit az első vag>^ok, aki e pont
iban aggodalmaskodott s valóban, szinte két
kedni kezd benne, igazán hollandus vagyok-e, 
mert hogy igaz keresztény vagyok, az biztos. 
Mindazonáltal, különös kegyképpen, teljesiti 
kívánságomat, de ügyesnek és óvatosnak kell 
lenni, s meg kell hagyni a hivatalnokoknak, 
hogy ugy engedjék el nekem a szertartást, 
mintha véletlenül történnék, mert biztosit, 
j^ogyha valamelyik holland testvérem meg
tudja a titkot, biztosan nyakamat szegi ütköz
ően." Hálámat fejeztem ki e szokatlan kegyért; 
ezekután rábíztak egy kapitányra, aki épség
e m szállított Nangasakba s gondoskodott róla, 
''•'̂ gy a keres-zt-szerlartás elmaradjon. 

Ezerhétszázkilenc június kilencedikén ér-
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tünk Nangasakba, hosszú és fáradságos utazás 
végével. Csakhamar holland tengerészek társa
ságába jutottam, s az Amboina nevű négyszáz
ötven tonnás hajón Amsterdamba vitettem ma
gam. Valamikor sokat éltem Hollandiában, 
Leydenben folytattam tanulmányaimat s jól 
tudtam hollandusul. A tengerészek csakhamar 
megtudták, honnan jövök s kikérdezték egész 
életemel. Rövid és valószínű történetet eszel
tem ki, elhagyva a legfontosabb mozzanatokat. 
Voltak ismerőseim Hollandiában, vezetéknevet 
találtam ki magamnak és azt mondtam, hogy 
szüleim szegény gülderlandi parasztok. A kapi
tánynak, Teodorus Vangrultnak ki akartam 
fizetni az utat, de mikor megtudta, hogy 
seborvos vagyok, megelégedett a fél díjjal, az
zal a feltétellel, hogy útközben igénybe vehes
sék szolgálataimat. A legénység többször meg
kérdezett, hogy a fentemiitett szertartáson át
estem-e, kitérő válasszal feleltem, mondváH' 
hogy mindenben alávetettem magam a császár 
parancsának. Mégis egy rosszakaratú gazfickó 
bevádolt a tisztnél, s azt állította, hogy nem 
tapodtam rá a keresztre. Szerencsémre, ez 3 
tiszt be volt avatva ügyembe, húsz bambusz
nádat veretett a fickó hátára, ezekután nem zak
lattak többé. 

Különösebb esemény nem zavarta utunkat, 
jó széllel elértük a Jóreménység fokát, ahol friss 
vizel vettünk fel. Ezerhétszáztiz április tizedi
kén elértük Amsterdamot, útközben három 
emberünket veszteltük el csak betegségekben, ^ 
egy negyediket, ki az elöárbócról zuhant a teii-
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gerbe, nem messze Ginea partjaitól. Amster
damból csakhamar Angliába indultam kicsiny 
hajón, mely a város tulajdona. Április 16-án 
a dünékra értünk. Másnap reggel kötöttünk ki: 
öt év és hat hónap után újra láttam szülő
hazámat. Egyenesen Redriffbe utaztam, ugyan
aznap délutánján meg is érkeztem s nÖmet és 
családomat jó egészségben találtam. 
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^z^Dlemh *̂ "̂  szálltunk vitorlásra, 1710. 

ynyal találkoztunk, aki Campechy öblébe 



p í̂̂ ^- í̂iiM^te'* 
»*!^-^Ji*e'.,L 

ELSŐ FEJEZET. 

S S ; "".!"* ^'''*'""*' "»" '̂ «''- - Legénysége flssze-
7^Zí:^r' T'''''' '̂ "•̂ '"'̂  ^ ismereten vidéke.. 
W , 1 ^ ^ - ~ '̂̂ *'"'"' "̂  «̂ *̂̂ g belsejébe. - A Ye-

o"' egy Mjál8ágos ál!a!fajla. - S.erzfí találkozik kér 
RauhDhnm-el.) 

be t -SfVu^ ' ' "*^^ '^^" iermészeltel vádol ianak, 
tottn ) • "'^"^' ^°^y kalandvágyamat nem ol-
heCJ / " ' "^^ma veszély és kétségbeesés, me-
hón-m t-"^ korábbi részeiben elbeszéltem, ö t 
igen h í . ."*"*"" nőmmel és gyermekemmel és 
« kéne^^^^f ? ^ " ' " ' ' ' ° ' " ^ ' '^^ '"^^ ^^" bennem 
génv Li ^' felismerni, hol kell inegáilanom. Sze-
' e l f o t r ^ ' ' " ' * •̂ ^̂ *̂'" állapotban hagytam ott 
s e á S ^ * ^ " ' ""P ^^^''^^^ ajánlatot, a három-
-KHlan.^" ?"^^ " ^ ^ kereskedelmi hajónak, a 
ten-eri. ' " , parancsnokságát; közismert jó 
vos? h- - "^ ^ b"Sy meguntam már a sebor-
S-t<líam''̂ f^^u ^ ^^^^ ' ^ ^ "^^^^ fia'talembert fo-
^etüt Pnlv "^'**inra. bizonyos Purefoy neve. 
^z^Dlemh *̂ "̂  szálltunk vitorlásra, 1710. 

ynyal találkoztunk, aki Campechy öblébe 



288 SWIFT 

igyekezell ébenfáért. Tizenhatodikán a vihar el
választott bennünket. Hazatértem után értesül
tem róla. hogv nemsokára ezxitán megfeneklett 
és az egész hajóról csak egy kis inas maradt 
életben. Becsületes ember volt és jó tengerész: 
csak túlságosan bizott eszében s ez volt oka 
pusztulásának, mint annyi másnak. Ha meg
fogadta volna tanácsom, most otthon volna csa
ládja körében, épségben és biztonságban, mint én. 

Több tengerészem meghalt maláriában. 
Barbadosban kellett felfogadnom néhányat, s 
érintenem kellett a Leward szigeteket, ama ke
reskedők megbízása szerint, akik alkalmaztak. 
Csakhamar magam megbántam, amit tettem: a 
felfogadott emberek közül volt nöliány buk-
Jianir, azaz tengeri kalóz, ötven emberem volt 
a fedélzeten s parancsot adtam, hogy a déli ten
ger felé forduljunk, ahol az indusok'kal aikartam 
kereskedni s néhány felfedezést vollaiö 
teendő. De ezek a íickók, akiket felszedtem, 
megrontottáik legénysógeniet, összeesiküdtek ^'' 
lenem, hogy elkaparitsák a hajót. Eg\' reggé' 
fülkémbe törlek, kezemlábam megkötözték ' 
megfenyegettek, hogy a tengerbe hajítanák, li* 
ellenállok. Azt feleltem, hogy foglyuk vagyoí^ 
és megadom magam. Megesketitek, aztán felbon
tották kötelékeim, csak a lábamon hagytak eííV 
láncot, s hozzáerősítettek ágyamhoz. Ajtóm elé 
őrt állí tottak, töltölt fegyverrel, ki azonnal 

főbelőtí volna, ha megkísérlem a szökést. 
Adtak 

ennem és innom s a hajó parancsnokságát 9*' 
vették. Az volt a céljuk, hogy mint kalózoK. 
spanyol hajókat fosszanaik ki: de ehhez több ei"' 
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ber kellett volna. így hát elhatározták, hogy el
adják a rakományt s Madagaskárban uj legény
séget szerveznek, mert tudnivaló, hogy fogsá
gom alaft is nagy volt a halálozás. TÖbb héten 
áí kereskedtek az indusokkal, de ma sem tudom, 
mely irányban haladtunk: elzárt rab voltam s 
arra vártam csak, hogy legyilkoljanak, mint-
ahogv gyakran ígérték. 

Ezephélszáztizenegy május 9-én bizonyos 
James Welch jött le fülkémbe s értesített, hogy 
a ikapítány parancsa szerint most kitesznek a 
partra. Veszekedtem véle, de hiába, még azt se 
akarta megmondani, ki légyen az uj kapitány. 
Belöktek egv menfö-csónakba, még csak annyit 
engedtek meg, hogy felvehessem legjobb ruhá
mat s néhány fehérneműt; fegyvert nem vihet
nem magammal. Nem motozlak jiieg, volt annyi 
becsület bennük s Így zsebeimbe pénz maradt 
és néhány apró tárgy. Mintegy félmérföldet 
eveztek velem s aztán kitettek a partra. Rimán
kodtam, mondanák meg, hol vagyunk: eskü-
oöztek „hogy maguk se ludják, s hogy a kapi
tány elhatározta, hofív a legelső helyen, ahol 
földet érünk, megszabadul tőlem, miután a ra-
xománvt úgyis eladta már". Visszaugrállak a 
csónakba, ajánlották, hogy fussak el, nehofiy az 
«r elkapjon s bucsut vettek tőlem. 

Kétségbeejtő helyzetemben mit tehettem 
^Vebet. kigázoltam a sekély vízből s egy kis 
aombra ültem pihenni s gondolkodni. Kissé 
J^agamhoz térve, megindultam befelé, azzal, 
.logy az első vad, akivel találkozom, majd csak 
'"egkimél, ha életemért kösöntyüket, üveggolyó-

• ""''*" Oüllirpr ufazílsat. 19 
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Mi: 

V 

kat s más csecsebecsét ajánlok fel: tengerészelv ' 
rendesen ellátják magukat effélével. A vidi'l> 
hosszú fasorokkal oszlót! részekre. Vetést is lál-
tam, de nem voltak szabályosak. Minden magá
tól nőtt, magas fü közt jártam, előttem árpaföl
dek terültek. Óvatosan s körülnézegetve halad
tam, nehogy meglepjenek, vagy nyíllal lőjenek 
le hálulrói. Egyszerre kitaposott úthoz értem: 
váratlanul bukkanva emberi, ló és tehénlábak 
nyomaira. Majd több állatot pillantottam nu'ií 
a mezőn s nóhánval a fák gallyai között. Na
gyon furcsa formájuk volt, annyira megleptek, 
hogy hirtelen egy sövényfal. mögé húzódtam s 
onnan szemléltem azokat, amik közelebb kerül
tek hozzám s alkalmat adtaJt behatóbb vizsgá
latra. Fej és mell sürü szőrrel borítva, a szőrzet 
hol bodros, hol hosszú és lecsüngő; szakáluk is 
van, olvanféle, mint a kecskének, hátuk köze
pén vastag hajpamat huzódík, ugyanez a lába
kon és lábfejeken. Testük többi része csupasz s 
piszkos-barna bőrük látható. Farkuk nincsen s 
a combok szőrtelenek, kivéve hátul: ez nyilván 
arra való, hogv kénvelmesen üljenek a földön; 
leggyakrabban, ebben a helyzetben láthatók, 
vagy fekve, vagy gyakran hátsó lábukon 
állva. A fákra oly gyorsan másztak, mint 
a mókus; első és hátsó lábukon hosszú, hegyes 
és horgas karmok szolgálnak e célre. Gva'kran 
ugrottak a levegőbe s feltűnő ügvességgel kergt?' 
tőztek. A nőstények valamivel kisebbek párjaik
nál, fejükről hosszú hajzat fityeg, arcuk csU; 
pasz, valamint egész testük is, kivéve a nenii 
tájakat. Mellbimbójuk két mellső lábuk közölt 

csüng le, s gyakran csaknem a földet éri. ha 
járnak. A hajuk színe különböző: barna, vörös, 
fekete és sárga. Mindent Összevéve, soha életem
ben nem láttam ilyen visszataszító állatot, mely 
első pillanatra természetes ellenszenvet keltett 
bennem, elannyira, hogy undorral s megvetés
sel felálltam, megelégedvén e látványt s folytat
tam utamat a kitaposott ösvényen, remélve, hogy 
valamely indus házához vezet. Alig tettem né
hány lépést, midőn szemtől-szembe kerültem egy 
előbb leirt teremtéssel: egyenesen nekem jött. 
Megpillantva engemet, a rut szörnyeteg bosz-
szus fintorokat vágott, megállt s hülyén bámult 
rám, mintha sose látott volna még ilyent, 
felemelte egyik mellső patáját, nem tudom kí
váncsiságból vagy rosszakaratból-e, de nem 
vártam meg, mig hozzám ér, felkaptam vadász
késemet s lapos fejével rávágtam körmére. 
ElIel nem mertem támadni, attól tartva, hogy 
a benszüiöttek felbőszülnek ellenem, ha meg
tudják, hogy megöltem, vagy megnyomorítot
tam holmi háziállatot. A bestia visszakapta ke
zet s oly hangosan bömbölt, hogy a szomszéd 
földről mintegy negyven társa odaugrált 
üvöltve s rut pofákat fintorgatva felém, de én 
^gy fatörzshöz futottam s megvetve hátamai, a 
tort magam előtt lóbáltam, hogy távol tartsam 
a bestiáHt. De néhány átkozott fajta elkapta 
* la ágait, felkúsztak a fára s onnan fejemre 
j'onditottak. Alig kerültem ki az adagokat, 
hozzásimulva a fához s igy aránylag még jól 
jártam, csak rettentő bűzük fojtogatott. 

Nagy 
bajom közepette egyszerre csak Iá

ig* 
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tom, hogy az egész társaság eliramodik, oly 
gyorsan, ahogy a lába viszi. Kimerészkedtem 
a fa alól s kikémleltem az útra, hogy lássam, 
mi rémíthette meg ennyire a bandát. De csak 
egy lovat pillanloltam meg, csendesen és nyu
godtan sétált, ugy látszik, ez riasztotta el őket. 
A ló meghőkölt egy pillanatra, mikor köze
lembe került, csakhamar összeszedte magát, 
s a csudálkozás kifejezésével szemében, ^ y e 
nesen arcomba nézett. Kezeimet, lábaimat vizs
gálta, s többször körüljárt. Nem állhattam 
odébb, mert elzárta az utamat, bár viselkedé
sében semmi támadó, vagy erőszakos nem volt, 
inkább valami szokatlan szelídség; percekig 
egymásra meredve álldogálfimk, végre kinyúj
tottam a kezem, hogy megveregessem a nyakát, 
füttyentettem is, mint a lovászgyerekek, mi
kor idegen lovakat zaboláznak. De ez a ló ked
veskedésemet némi megvetéssel fogadta, meg
rázta fejét s homlokát leszegve, jobb mellső lá
bát gyengéden felemelte s szelíden, de határo
zottan eltolta a kezemet; aztán háromszor, 
vagy négyszer nyerített, de oly sajátos, tagolt 
ütemekben, hogy csaknem azt kellett hinnem, 
a maga nyelvén beszélt valamit. 

Míg igy bámultuk egymást, más ló lépdelt 
oda, szembefordullak s jobb patájukat fel
emelve összeütötték, maj'd több ízben nyerítet
tek, de annyiféle hangon, hogy csaknem tagolt 
beszédnek lünt. Pár lépést hátrahúzódtak, egy
más oldalán sétállak fel s alá, tárgyaló felek 
módján, akik valamit latolgatnak. A szemük 
gyakran lebbent felém, mintegy aggódva, hogy 
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el ne szökjem. Egészen el voltam képedve, 
s azt gondoltam, hogyha ez országban az álla
tok igy viselkednek, ebben az arányban az 
emberek kell, hogy a föld legbölcsebb s fej
lettebb népe legyen. Ez a gondolat megnyug
tatott. Elhatároztam, hogy most odébb állok 
s felkeresek valami házat, vagy falut, viigy 
bennszülöttet s itt hagyom a két lovat, társa
logjanak, amig jólesik. De az első ló, egy 
almás pejkó, látván, hogy már elosonnék, 
utánam nyerített, de olyan határozott és ki
fejező hangon, hogy megdöbbenésemben szinte 
értettem, mit akar. Anélkül, hogy számot ad
hattam volna magamnak, mit teszek, meg
fordultam és odaléptem hozzá, mintegy to
vábbi parancsait várva. Elrejtettem félelme-
piet, bár most már Őszintén aggódni kezdtem, 
jiogy fog ez a kaland végződni; az olvasó el
képzelheti helyzetemet. A két ló mellém lépett 
s most nag>' komolysággal kezdték vizsgálni 
arcomat s kezeimet. A szürke pej, jobb 
mellső patájával kö-rültapogatla kalapomat, 
niire levettem azt s újra föltettem. Erre mind
kelten nagyon meglepettnek látszottak: a má-
sik, egy barna mén, meglibbentette kabátom 
szárnyát s ezen megint csodálkoztak. Meg-
Mniogattík kezem s láttam, hogy annak szine 
es lágysága meglepi őket; az egyik oly erősen 
szorította le kezemet patája és csülke közé, 
"ogy felkiáltottam, ezután mindketten gyön-
B^aen s vigyázva nyúltak hozzám. Cipőm és 
harisnyám nagy zavarba hozta őket, többször 
Nyerítettek s mindenféle gesztusuk volt, ön- .a 
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kénytelenül bölcsekre kellett gondolnom, mi
kor valamely bonyolult jelenség okait próbálják 
megfejteni. 

Mindent összevéve, ez állatok viselkedése 
oly észszerű és szabályos, oly megfontolt és 
értelmes volt, hogy végre meggyőztem magam, 
hogy ezek csak varázslók lehetnek, akik vala
mely rejlett célból lovakká változtatták magu
kat, s mosi, hogy idegent találnak, szórakozni 
akarnak vele, — vagy talán igazán meglepi 
őket egy idegen és távoli utazó arca, öltözéke. 
Megnyugodva ez okoskodásban, a következő 
szavakkal fordultam feléjük: ,,uraim, ha önök 
vajákosok, amint okom van hinni, bizonyára 
értik a világ minden nyelvét, engedje meg 
tehát méltóságtok, hogy magamat mint egy 
szegény, hajótörött angolt . bemulassam; rossz 
sorsom e partokra vetett s most csak arra ké
rem Önöket, engedjék meg, hogy vala
melyiküknek hátára üljek, mintha igazi 
ló volna s eljussak egy házig, vagy 
faluig, ahol megpihenhetek. Cserébe e kegyért 
ezt a vadászkést s néhány kösöntyüt felaján
lom önöknek" s már ki is vettem zsebemből 
e tárgyakat. A két ló csendesen állt, mig be
széltem, ugy látszik, nagy figyelemmel hall
gatták végig s mikor befejeztem, többször 
nyeritettek egymás felé, mintegy komoly tár
salgásba merülve. Hanem észrevettem, hogy 
nyelvük nagyon jól fejezi ki az indulatokat, s 
szavaik, kis fáradsággal, még könnyebben be
szedhetők, mint a kinai szavak. 

Gyakran megkülönböztettem ezt a szót 

^ "S-r-v ^-^ *| 
yehu, ezt többször ismételte mindegyik . Bár 
nem tudhattam, mit jelent e szó, mégis, mig 
a kél ló hevesen beszélgetett, mcgkisérteltem, 
hogy kiejtsem ezt a szól s hogy egy pillanatra 
elhallgattak, hangosan és bátran mondtam: 
ijehu, minden tehetségemmel utánozva a ló
nyerítést. Ezen nagyon meglepődtek s a szürke 
kétszer ismételte ezt a szót, mintha a helyes 
kiejtést tanítaná nekem. Mire én is többször 
ismét-ellem a szót, egyre jobban, bár tökélete
sen nem ulánozliatlam. Most egy másik szóval 
próbálta meg, amit már nehezebben tudtam ki
ejteni, a mi betűinkkel leirva talán igy hang
zanék: Hauhnhnm. Ez már nem sikerült ugy, 
mint az előbbi szó, kél vagy három kísérlet 
után mégis kiejtettem s mindkelten csodálkoz
tak tehetségemen. 

Miután még néhány szót váltottak, a két 
harát bucsut vett egymástól, megveregetve 
egymás patáját: a szürke pej jelt adott ne
kem, hogy csak menjek szépen előre, jobbnak 
ínltam engedelmeskedni. Hogy nem mentem 
elég gyorsan, igy kiabált: huun, huun; megértel-
'em, mit akar, s jelekkel értésére adtam, hogy 
fáradt vagyok s nem tudok gyorsabban menni, 
inire nyugodtan megállt s várt, hogy kipihen-
Jt'm magam. 
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MÁSODIK FEJEZET. 

(Szerző egy Hauhnhnni saját házába viszt — Hogy fo
gadják szerzőt. — A Haubnhnmok tápláléka. — Szerzíí 
btLsul, hogy nem kap húst. -i- Végre megnyugszik. — 

Mit esz}k szerző ebben az országban? 

Három mérföldet mentünk, s egy hosszú 
épülethez jutottunk el, mely a földbe vert s ke
resztbe rakott cölöpökből készült: az eres/ 
alacsony, szalmával borított. Kicsit megnyu
godtam, s mindenféle csecsebecsét-szedtem elő, 
amilyenekkel utasok nyerik meg indusok és 
más félvadak jóindulatát. De a ló jelt adott, 
hogy csak menjek be előtte. Nagy szobába lép
tem, amelynek egyenletes, lebakolt agyag
padlója volt s a faiak hosszában vedrek és 
vályúk húzódtak. A szobában két kancát és 
két poroszkát láttam, nem ettek, hanem leg
nagyobb meglepetésemre ültek a hátsó comb
jukon. Még jobban csodálkoztam, látván, hogy 
sürögnek-forognak a szobában s tesznek-
vesznek. Ez megerősítette első gyanúmat, hogy 
végtelenül fejlett és értelniies nemzet lehet az, 
melynek oktalan állatai ennyire civilizálódtak. 
Csakhamar belépett a szürke, tekintélyt el

áruló hangon többször nyerített s a többi vá
laszolt. 

Ebben a házban még három szoba volt, 
egymással szembe vágott ajtókkal; a második 
szobán keresztül haladtunk a harmadik felé. 
Most a szürke előre lépett s intett, hogy vár
jak. Vártam a második szobában s előkészítet
tem ajándékaimat, melyekkel a ház urát és 
úrnőjét lekenyerezem: két kést, két kösöntyüt, 
hamis gyöngyökkel, egy kis tükröt és egy 
nyakláncot. A ló kétszer, háromszor nyerített, 
s én vártam, hogy valami emberi hangot hal
lok most már, de csak nyerítés volt a válasz, 
igaz, hogy valamivel élesebb. Azt kezdtem 
hinni, hogy valami igen nagy ur házába ke
rültem, ha ennyi ceremónia kell hozzá, hogy 
bebocsáttatást nyerjek. Csak azt nem értettem, 
hogy veheti magát körül ilyen nagy ur csupa 
lovakkal. Végre aggódni kezdtem, hogy szenve
déseim s balsorsom talán megzavarták esze-
'Met, nyugtalanul felálltam s körülnéztem a 
szobában, mely választékosabban volt be-
i'endezve, mint az első. Megdörgöltem szemem, 
(íe minden ugy maradt. Megcsíptem karom, 
•'ogy felébredjek, remélve, hogy csak álmo
dom. Végre nem maradt más hátra, megnyug-
|attam magam, hogy mindez csak varázslat és 
'bűvészet I^het. Nem volt időm folytatni elmél-
ííedéseim, mert már jött is a szürke ló, s jelt 
íidott, követném őt a harmadik szobába. Ott 
^gy szép paripát találtam, két csikóval, kik 
hátsó lábukon ültek, művészien font s töké-
'etesen tiszta szalmaszönyegeken. 
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MÁSODIK FEJEZET. 

(Szerző egy Hauhnhnni saját házába viszt — Hogy fo
gadják szerzőt. — A Haubnhnmok tápláléka. — Szerzíí 
btLsul, hogy nem kap húst. -i- Végre megnyugszik. — 
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Hogy beléptem, a paripa felállt fekhelyé
ről, közel lépett hozzám s miután gyengéden 
vizsgálta arcom és kezeimet, igen megvetően 
mért végig s a másik lóhoz fordulva többször 
hallotlam a yehu szót: melynek értelmét ak
kor még nem fogtam föl, bár ez volt az első 
szó, amit kiejtettem. Csakhamar, örök szé
gyenemre és bánatomra, megtudtam, mit je
lent e szó. A szürke pej bólintott és ismételve a 
huun-lwun szavakat, jelt adott, hogy jöjjek vele. 
Nagyobb udvarba jutottunk, melynek köze
pén, nem messze a háztól, másik épület állott. 
Beléptünk s hármat vagy négyet láttam amaz 
utálatos teremtések közül, amelyekkel partra
szállásom után találkoztam. Gyökereket és húst 
ettek; később megtudtam, hogy szamarak és 
kutyák, vagy betegségben elhullott tehenek hú
sát. Mindháromnak zsineg volt a nyakán, mely
nek végét egy-egy cölöphöz kötötték: az ételt 
két első lábukkal fogták meg s fogukkal mar
cangolták szét. 

A föló parancsot adott egy vörös poroszká
nak, ugylátszik szolgája volt, hogy oldozza fel 
az eg\'ikei s hozza közelebb. A bestiát szorosan 
odaállították mellém és arcunkat és alakunkat 
az ur és szolgája tüzetesen összehasonlította: 
ujhól többször hallottam ismételni a yehu szót. 
De mekkora volt boizadásom és meglepetésem, 
mikor észrevettem, hogy az a>. u jlatoj állat 
egészen emberi formájú, arca lapos és széles 

: ugyan, ""tnTn-^eftyomott, ajka széles és szája 
;nagy, de ilyesmit vad népeken is tapasztalhat ai 
ember, melyeknél a vonásokat már gyermek-
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korban eltorzítja a föld porában való hentergés, 
vagy az, hogy az anyák hátukon hordják kicsi
nveiket s ezeknek arca vállukhoz dörgölődlk. 
A yehu mellső lába alig különbözött az én ke
zemtől, csak a körmök hosszabbak, a tenyér 
durvább s barnább s a kézfej szőrösebb. Lábunk 
is éppen ugy hasonlított, amit csak én tudhat
tam, mert a lovak harisnyát s cipőt láttak raj
iam. Eeész testünk, cltekintvo, a már leirt ször-
zetektől s szinektő!, ilyen megdöbbentő hason
latosságot mufalott. 

A lovak azonban nagy zavarban voltak, 
látván, hogy testem nagy része különbözik a 
yebuk testétől; azt persze nem tudták, hogy e 
különbségeket csak a ruháimnak köszönhetem. 
A vörös poroszka egy gyökeret nyújtott át ne-
i^ím, amit palája és csülke közé szorított, 
mint azt megfelelő helyen kimagyarázom majd. 
Elvettem a gyökeret, megszagoltam és udvaria
san visszaadtam. Erre egy darab szamárhust 
vett ki az egyik yehu vályújából, de ez oly bü-
^ös volt, hogy undorodva elfordultam; egy 
yehunak vetette oda, mely aztán mohón felfalta. 
Ekkor a ló egy köteg szénát nyújtott felém, 
inajd egy vödör zabot, de én fejemet ráztam, je-
'6zve, hogy ezt nem tudom megenni. Már ekkor 
ínegijedtcm, nú lesz velem, hisz itt éhen halha-
'ok, ha magamhoz hasonló lénynyel nem talál-
^^ozom, mert ami e piszkos yehukat illeti, be 
•̂ ell vallanom, soha nem láttam még minden 
lekintetben ennyire undorító lényeket; bár ab-
*̂an az időben kevés ember élt Európában, aki 

í*z emberiséget oly mértékben szerette volna. 
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mint magam. A gazdaló észrevette viselkedése
men, mennyire undorodom ez állatoktól s visz-
szakergette őket az istálló homályába. Ekkor 
első patáját szájához emelte, oly mozdulattal, 
mely egészen természetesnek látszott. Ugy lát
szik, azt akarta megtudni, mit szeretnék enni, 
de nem adhattam érthető választ s ha megértett 
volna is, nem tudtam elképzelni, honnan szer
zünk megfelelő táplálékot. Mig igy erőlködtem, 
az ajtó előtt egy tehén haladt el. Rámutattam 
s jeleztem, hogy odamegyek s megfejem. Ezt 
már megértette gazdám. Visszavezetett a házba 
s egy kancaszolgálót rendelt mellém, mely má
sik szobába vitt, hol fa- és agyagedényekben 
friss tej állt a polcokon. Kaptam egy köcsöggel. 
Jót húztam belőle s nagyot épültem rajta. 

Délfelé holmi jármüfélét láttam a ház felé 
közeledni, amit négy yehu húzott, mint valami 
szánt. A kocsiban öreg paripa ült, aki tekinté
lyes személynek látszott. Hátsó lábaival lépett 
a földre, mellső lábát ugy látszik megsértette. A 
mi lovunk nagy barátsággal fogadta, együtt 
ebédeltek a ház legszebb szobájában, tejbefőtt 
zabot, amit az öreg paripa forrón evett, a többi 
ki hagyta hűlni. A sajtárokat körben állitották 
íöl, körben ültek a lovak is szalmakötegeken, 
hátsó combjukra nehezedve. Középen széles já
szol állt, részekre osztva, ugy, hogy mindegyik 
mén és kanca a maga szénáját ette, nagyon tisz
tán és rendesen. A fiatal csikók igen szerényen 
viselkedtek, különösen a mi gazdánk csikai, me
lyek igen szelídek és udvariasak voltak a ven-
<iégekhez. A szürke odaállitott maga mellé és 

N 

láttam, hogy ő é s barátai rólam beszélnek; a 
vendégek gyakran pillantottak rám és gyakran 
ismételték a yehu szót. 

Véletlenül felhúztam volt keztyümet, amit 
szürke gazdám észrevett, meg volt lépetve s csu-
dálkozva kérdezni látszott, mit csináltam mellső 
lábammal; patájával kétszer vagy háromszor 
(rintetto kezemet, mintha azt akarná mondani, 
*̂*?y ugy akarja látni, mint előbb. Azonnal en

gedelmeskedtem, lehúztam keztyümet és zsebre
vágtam. 

Ezen megint sokat vitáztak s láttam, hogy 
a társaságban jó benyomást keltett modorom. 
Többször ismételnem kellett néhány szót, amit 
megtanultam s mig ebédnél ültünk, a gazda el
mondta a zab, tej, tüz, viz s más fogalmak ne
vét. Mindent szépen utána mondtam, mert mint 
említettem már, ifjú korom óta igen könnyen 
tanulok nyelveket. 

Ebéd után a gazda félrehívott, szavakkal és 
jelekkel értésemre adta, hogy mennyire sajnálja, 
hogy nincs mit ennem. A zabot az ő nevükön 
^ilunnak nevezik. Többször ismételtem ezt a 
szót, mert utóbb eszembe jutott, hogy talán va
lami kenyérfélét csinálhatnék belőle, ami tejbe
mártva elég volna ahhoz, hogy éhen ne vesz-
szek; — azután majd csak eljutok valahová, 
magamfajtáju népek közé. A gazda azonnal 
megparancsvilia egy fehér kanca-szolgálónak, 
hogy nagy íatálon hozzon nekem zabot. Ezt 
megpörköltem a tűzön s aztán ugy, ahogy le-
lörgöltem a polyvát s kiszedtem a magokat, az 
pgészet megőröltem két kő között, vízzel meg-
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ííyurtam, tűzön megsütöttem s melegen ettem, 
tejjel. Eleinte bizony nagyon Ízetlen lakoma 
vilt, bár tuiiom, hogy Enrópa sok részében eszik 
a zab-kenyeret. Később aztán hozzászoktam; 
életem folyamán gyakran kényszerültem ke
mény nélkülözésre s nem az első esetem volt ez, 
mely meggyőzött róla, hogy a természet mily 
Ivönmyen kitlégithctö. Itl csak azt jegyzem még 
meg, hogy t-gyetlen félóráig sem voltam beteg, 
inig e szigeten éltem. Később fogtam néha egy-
egy házinyulat, vagy a ijehiik hajából készüli 
hurokkal n'adarat is; néha meg jóizü növénye 
'-et szedtem s főzeléket csináltam a kenyérhez. 
Máskor vajat köpültem s megittam a savót. 
I'Jemte naiison nélkülöztem a sót, de a szokás 
k:békite!t ennek hiányával is. Meg vagyok győ
ződve róla, hogy a sót ^sak fényűzésből s Ínyenc 
kedésből havználják s hogy kezdetben arra voP 
való, hogy : zomjuságot keltsen, kivéve, ha húst 
raktak el bele, hogy meg ne romoljék. Nincs is 
állat, mely a sót ugy enné, mint az ember. Ami 
engem illet, elhagyva ezt az országot, csak nagy-
nehezen szoktam hozzá megint, hogy bármely 
ételben a só izét elviseljem. 

Legyen ennyi elég abból, amit étkezésemről 
mondhatok. Más irók megtöltik könyveiket effé 
lével, mintha az olvasót érdekelné, hogy mi uta
zók jól éf-czünk-e vagy rosszul. Ennyit mégis 
fel kellett említeni, máskülönben lehetetlennek 
tartaná a világ, hogy három évet éltem ilyen or
szágban és ilyen lakók között. 

Hogy lealkonyodott, a gazda elrendeÜL'-
adnának nekem fekhelyet. Kaptam is egj'ef. 

tiz méternyire a yehuk _ istállójától. Lefeküd
tem a földre s ruháimmal betakarva ma
gam, méheji aludtam. Rövid idő múlva még 
jobban hoj'./ászoktam helyzetemhez, amint az 
olvasó látiii fogja, ha életmódomról majd tüze
tesebben beszélek. 
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HARMADIK FEJEZET. 

(Szerző az ország nyelvét tanulmányozza. — Hauhn-
hom gazdája támogatja a tanulásban. — Az ország 
nyelve. — Számos magasállásu Hauhnfanm kíváncsiság
ból eljön megnézni szerzőt. — Szerző röviden elbeszéli 

útjait gazdájának.) 

Legfőbb igyekezetem odairánynlt, hogy 
már most megtanuljam az ország nyelvet, ami
ben gazdám (ezentúl csak igy nevezem) s a ház 
mindegyik szolgája támogatott. Mindnyájan 
valóságos csodának tekintették, hogy egy sze
rintük oktalan állatban az értelem kétségtelen 
jeleit tapasztalhatták. Rámutattam a tárgyakra 
s megkérdeztem nevüket, amit aztán, ha ma
gamra maradtam, naplómba jegyeztem be. 
Rossz kiejtésemet gyakori ismétlésekkel javít
gattam. Egy rőt poroszka, egyik alsóbb cseléd, 
különösen kezemre járt. 

Ez a nép torkon és orron keresztül beszél. 
Nyelvük legjobban a németalföldi tájszólások
hoz hasonlít, de kecsesebb és kifejezőbb. Külön
ben V-ík Károly császár ugyanezt akarta mon

dani, mikor kijelentette, ,,hogy a lovaival min
dig hollandusul szokott beszélni." Gazdám kí
váncsisága és türelmetlensége oly nagy volt, 
hogy szabad idejében órákat töltött tanításom
mal. Meg volt győződve róla, (mint később be
vallotta) hogy yelni vagyok. De tanulékonysá
gom és szelidségem meglepte őt, mert mind e 
tulajdonok ellentétben állnak a yehuk termé
szetével A ruháim nagy zavarba hozták, gyak
ran tépelődött magában, vájjon nem testemhez 
tartoznak-e: mert sohasem vetettem le, mielőtt 
a család nyugovóra tért s reggel már korán 
felöltöztem. Gazdám nag>'on vágyott már tudni 
„honnan jövök, hol szedtem fel az értelem 
mindama látszatát, amit elárultam eddig, hogy 
történetemet saját szájamból hallhassa"', re
mélte, hogy ez hamar bekövetkezik, mert igen 
gyorsan tanultam. Hogy mindent jól megje
gyezzek, a szavakat latin betűkkel írtam le for
dítással együtt. Mindez gazdám jelenlétében 
förtént s csak nagynehezen tudtam megma
gyarázni néki, hogy mit mivelek. E benszülöt-
teknek ugyanis fogalmuk sincs könyvekről és 
irodalomról. 

Tíz hét alatt már megértettem a legtöbb 
kérdést s három hónap múlva tűrhető válaszo
kat adtam. Gazdám szerette volna tudni, „hogy 
honnan jövök s ki tanított meg utánozni az ér
telmes lényeKet ,mert a yehukat (melyekéhez 
íejem, kezem, arcom s minden, mi látható raj
iam, tökéletesen hasonlít) eltekintve valami 
alattomos ravaszságtól s minden rosszra való 
hajlamtól, ugy ismerik, mint a leggyengébb 
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felfogású háziállatokat." Azt feleltem, ,,hogi| 
tengeren át jöttem, távol vidékről, sok hozzám 
hasonló lénynyel, egy nagy, kivájt edényben, 
amil a fák törzséből csináltunk, de társaim ki
teltek a partra s magamra hagytak". Csak nagy-
nehezen és sok taglejlés segélyével tudtam ezt 
megértetni vele. Azt felelte, „hogy bizonyára 
tévedek, vagy amit mondok, az nincsen", igy 
fejezte ki magát, mert nyelvöknek nincs szava 
a hazugság, vagy csalás kifejezésére. „Lehetet
len az, hogy a tengeren tul még ország legyen, 
vagy hogy állatok faedényt készíthessenek s ezt 
a tengeren kormányozhassák. Abban bizonyos, 
hogy élő Ilaiihnhnm nem tudna ilyet szerkesz
teni s nem bizná yehukra, hogy kormányozzák." 

\ A Haiihnhnm szó az Ö nyelvükön lovat 
\jelent, nyelvtörténetileg: .,jij.ermészet tökélyéi. 
lAzt mondtam gazdámnak,^ ^^ogy inég-~nein 
^udom jól kifejezni magam, de rövid idön belül 
csodákat beszélek majd néki". Gazdám a saját 
feleségét, csikaját és cselédeit is intette, hogy 
minden alkalmat használjanak fel, amikor tanít
hatnak: ö maga naponta két-három órát oktatott. 
Több magasállásu ló és kanca a szomszédság
ból meglátogatott bennünket arra a hirre, „hogy 
egy csodálatos yehiit találtak, ami ugy beszél, 
mint egy Haubnhiun és szavakban és mozdula
tokban az értelem halvány visszfényét árulja el. 
Mind e vendégek nagyon szívesen beszélgetlek 
velem, kérdéseket tettek fel, s én ugy ahogy vá
laszoltam. Ez a nagy buzgalom odahatolt, hogy 
odaérkezésem után öt hónappal már mindent 
értettem, amit beszéltek s egész tűrhetően fejez

tem ki magam. A Hmihnhnm-Ök, kik hogy lát
hassanak s beszélhessenek velem, meglátogatták 
gazdámat, alig hitték el, hogy igazi yehu va
gyok, mert a testem, úgymond, másféle szörzettel 
van boritva. Csudálkoztak, hogy rajtam nincs 
szőrzet, csak fejemen, arcomon és kezeimen. De 
titkom csakhamar kiderült, egy oly esemény
nyel kapcsolatban, mely tizennégy nappal ez
után történt. 

Már emlitetlem az olvasónak, hogy eslén-
kinl, ha a család lefeküdt, én is visszavonultam, 
levetkőztem .és ruháimmal takaróztam. Egy reg
gel az történt, hogy gazdám értem küldte a vö
rös poroszkát, az inasát. Még álmomban talált, 
ruháim egyik oldalon leestek s ingem mellemre 
csúszott. Felébredtem a zajra s észrevettem, 
hogy az üzenetet némileg zavartan adja tud
tomra. Később gazdámnak ijedtében nagyon 
zagyva leírásban mondta el, mit látott. Én hamar 
megtudtam a felfedezést, mert alighogy gazdám 
^lőtt megjelentem, rögtön megkérdezte, ,,mit 
jelentsen az, amit szolgája beszélt, hogy én nem 
Ugyanaz vagyok mikor alszom, mint aminek 
nappal mutatkozom; hogy az inas szerint rész-
pen fehér vagyok, részben sárga, vagy legalább 
IS nem oly fehér és részben barna". 

Eleddig eltitkoltam ruháim jelentőségét, 
^ inden módon különbözni akarván a yehuk 
átkozott fa/ájálól, de most beláttam, hogy to
vább nem titkolódzhatom. Különben is meg
fontoltam, hogy cipőim s ruháim csakhamar 
^^Ikopnak majd, máris rossz állapotban voltak s 
Jgy egyszercsak szükségem lesz majd a yehuk, 
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vagy más állatok bundájára, amikor tehát 
úgyis kipattan a titok. Elmondtam hát gazdám
nak, „hogy abban az országban, ahonnan jövök, 
a hozzámhasonló lények, testüket bizonyos álla
tok mesterségesen kikészített hajzatával fedik, 
részint szeméremből, részint az idő hideg és 
meleg viszontagságai ellen. A magam részéről, 
ha parancsolja, azonnal meggyőzhetem őt, csak 
azt a kegyet kérem, hogy ne kelljen feltakar
nom bizonyos részeket, miket a természet el
rejteni int". Azt felelte, hogy egészen furcsa dol
gokat beszélek, főleg utolsó szavaimat nem érti: 
hogy inthetne minket a természet arra, hogy 
elrejtsük, amit a természet adott, ő maga és csa
ládja sohasem szégyelte testét; különben pedig 
tegyek ugy, ahogy jól esik". E szavak után elő
ször kigomboltam felsőkabátom és levetettem; 
majd a mellényemre került a sor; levetettem 
cipőmet, harisnyámat és nadrágomat. Leenged
tem ingemet és alját felhúztam, az egészei öv 
módjára derekam köré csavartam, hogy mez
telenségem elrejtsem. 

Gazdám az egész eljárást kíváncsi álmélko
dással nézte végig: egyenkint patájába vette a 
ruhákat, minden darabot szorgosan megvizsgált, 
megforgatott, majd szelíden és óvatosan több 
helyen hozzám ért, többször körüljárt; végre 
kijelentette, hogy nyilvánvalóan yebu vagj'ok, 
de sokban különbözöm fajtámtól. A bőröm 
lágyabb, simább és fehérebb, sok helyen csu
pasz, körmeim alakja és szine is más s főképpen 
az a hajlamom, hogy mindig hátsó lábaimon 
járok. Megelégedett e látványnyal és sürgetett, 

hogy Öltözzem, fel megint, mert már nagyon 
dideregtem. 

Többször megmondtam gazdámnak, meny
nyire elkeserít, hogy ye/iu-nak nevez, mert ezt 
az állatot annyira utálom és megvetem. Kértem, 
tiltsa meg családjában és barátai közt, akik 
meglátogatják, hogy ezt a szót rám alkalmaz
zák. Másrészt azt is szerettem volna, „ha testem 
hamis takarójának titkát nem árulná el sen
kinek, legalább addig, mig ebben a ruhában 
tart; — alni inasát, a vörös poroszkát illeti, an
nak lisztességérzete hallgatást parancsol". 

Gazdám mindebbe jószívvel beleegyezett 
s igy senki sem tudta meg titkomat, mig csak 
ruhám szakadozni nem kezdett, amit minden
féle szövetlel pótolni kellelt. Közben gazdám 
azt kívánta, ,,hogy minden szorgalommal azon 
legyek már most, hogy nyelvüket megtanul
jam; a maga részéről jobban érdekli őt érlel-
mességem és beszélő tehetségem, mint egész 
alakom és leslem, akár be van borítva, akár 
juncs". Hozzátette még, „hogy némi türelmet-
l^^séggel várja már azokat a csodákat, amik
ről ígértem, hogy beszélek majd". 

Ettől kezdve megkeltőzte fáradozását és 
oktatásait: társaságba vitt s mindenkit kért, 
"Ogy előzékenyen bánjon velem, ,,mert" úgy
mond, „ez jó kedvre hangol engem s annál 
DiulatságGSf j b leszek". 

Naponkint, LinitáskÖzben sok rám vonat
kozó kérdést intézett hozzám. Minden tehetsé-
Semmel válaszoltam s igy csakhamar általá-
'^os, bár tökéletlen fogalmakat alkothatolt sze-
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mélyemről. Az olvasót untatnám, ha elbeszél
ném, hogy vált szabályossá társalgásunk, lé
pésről-lépésre; az első Összefüggő beszámolás, 
amit magamról adtam, igy hangzott. 

„Távol országból jövök, mint ahogy m ^ -
kisérteltem már elmondani, ötven fajombeli 
lénynyel, nagy faedényben úszkáltunk a tenge
ren, mely szélesebb volt, mint Nagyságod háza." 
Minden rendelkezésemre álló szóval leírtam 
neki a hajót s kifeszített zsebkendőmet hasz
nálva fel, megmagyaráztam, hogy viszi előre a 
szél. Elmondtam, hogy tört ki közöttünk vi
szály, hogy tettek ki a kopár sziklapartra, hogy 
járkáltam, nem tudván, hol vagyok, mig ő oda 
nem érkezett, hogy kiszabadítson az utálatos 
yehuk karmaiból. Gazdám megkérdezte, „hogy 
ki csinálja azt a hajót s hogy lehet az, hogy az 
én országom //aii/i/)/inm-jei közönséges yehukra 
bízzák a hajó vezetését." Azt feleltem, „hogy 
nem folytathatom elbeszélésemel, mig becsület
szavát nem adja, hogy nem sértődik meg, b^ 
már most elmondom neki azt a csodát, amit 
annyiszor ígértem". ígérte, hogy nem harag
szik meg s elmondtam, hogy a hajót hozzám 
hasonló teremtmények építették, hogy az én 
hazámban épp iigy, mint mindenütt, ahol eddig 
jártam, ilyenek az uralkodó értelmes állatok; 
hogy mikor ebbe az országba jutottam, én épp 
ugy meg voltam lépetve, látván, hoí?v a Hauhn-
bumek értelmes lények módjára viselkednek, 
mint ahogy ö, vagy barátai csodálkoztak, ^^ 
értelem jelét fedezve fel oly teremtésben, ak" 
yclninak méltóztattak nevezni — amihez mi" ' 

den részemben . hasonlítok, ezt beismerem, de 
állati és elfajzott természetével semmi kö
zösséget nem vállalok". Továbbá kifejtettem, 
„hogy ha jó sorsom valaha megengedi, hogy 
visszatérhessek hazámba s ott elbeszélem ezt 
az utamat, mindenki azt hiszi majd, hogy oly 
dolgokat beszélek, amik nincsenek, hogy az 
ujjamból szoptam az egész történetet és csak 
ugy kitaláltam s hogy — igazán ígérje meg, nem 
haragszik s elhiszi, mennyire tisztelem őt, csaj-
ládját és barátait, — az én honfitársaim aligh|É 
mondanák .valószínűnek, hogy egy HauhnbniM 
legfelsőbb lénye lehessen az állatok nemzedé* 
kének s fölötte álljon a yehanak". h 
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NEGYEDIK FEJEZET. 

(A Houbnhnmek fogalma igazságról és hamisságról. — 
Szerző előadását hitellenkedve fogadja gazdája. — 
Szerző részletesebben beszámol önmagáról és útjainak 

eseményeiről.) 

Gazdám a nyugtalanság minden külsÖ je
lével hallgatott végig; tekintve, hogy ebben az 
országban nem szoktak kétkedve venni, vagy 
nem hinni valamit, amit egy másik mond, a ben-
szülöttek nem is tndják, hogy viselkedjenek, 
ha mégis ily körülmények közé kerülnek. Em
lékszem, gazdámmal való számos beszélgetés
ben, mikor az emberi fajta természetét magya
ráztam, szóba került a hazugság s a hamis be
állítás, de csak nagynehezen értette meg, miről 
beszélek, bár különben igen éles Ítélete s gyors 
felfogása volt. Ám, igy érvelt „a beszéd szokása 
arra való, hogy megértsük egymást s hogy a 
tényekről értesülést szerezzünk; már most, hít 
valaki oly dolgot állit, ami nincsen, akkor elhi
bázta a célt s azt éri el, hogy a másik ember nem 
érti meg, amit mondóit s hamis értesüléseket 
szerez, ami rosszabb a tudatlanságnál: mert 
akkor feketének tudom azt, ami fehér és rö
vidnek azt, ami hosszú". Ennyi fogalmat tudott 

r 

csak alkotni magának a hazugságról, amit az 
emberek oly jól ismernek, annyit gyakorolnak. 

De térjünk tárgyunkra. Midőn azt állítot
tam, hogy a yehuk kormányozzák nálunk az 
állatvilágot, gazdám kijelentette, hogy az neki 
magas, tul van felfogásán. Megkérdezte, „van
nak-e köztünk Hanhnhumek és mi a hivatá
suk?" Feleltem, „hogy van ám, még pedig nagy 
számban, hogy nyáron a földeken legelnek, té
len szénát meg zabot kapnak házainkban, ahol 
yehu szolgák simára kefélik szőrüket, sörényü-
ket megfésüHk, fogaikat kitisztogatják, etetik 
és ágyat vetnek nekik". „Ezt már jól értem", 
mondta a gazdám ,,s mindabból, amit elbe
szélt, nyilvánvaló, hogy bármily értelmes lények 
ott a yehuk, az urak mégis csak a Hauhnhn-
mek; — bár a mi yelmink volnának rávehetők, 
hogy nekünk ily szolgálatokat tegyenek". Meg
kértem, „méltóztassék megengedni, hogy ne 
folytassam, mert bizonyos vagyok benne, hogy 
a továbbiakkal már nem lesz igy megelégedve". 
De gazdám ragaszkodott hozzá, hogy mindent 
megtudjon, jót és rosszat egyaránt. Meghajol
jam s kijelentettem, hogy engedelmeskedni fo
gok. Bevallottam, „hogy nálunk a Hauhnhn-
mek, akiket lovaknak nevezünk, igen szelid és 
szép állatok, hogy gyorsaságban és erőben ki-
vábiak s ha előkelő emberek tulajdonát képe
lik, csak utkö ben szolgálnak, vagy versenyt 
íutnak, vagy hintót húznak; hogy nagy gond
dal s igen jól bánnak velük, niig meg nem be-

. tpgednek, vagy a lábuk ki nem sebesedik: akkor 
í>2onban eladják s mindenféle durva munkában 

s "Á^ 
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addig nyaggatják őket, míg fel nem fordulnak; 
— akkor lenyúzzák a bőrüket és azt eladják 
testüket a kutyák és ragadozó madarak falják 
fel. De a közönséges fajtájú lovak sorsa nem 
ily szerencsés. Ezeket földművesek, iparosok és 
más alacsonysorsu népek használják fel, nagy 
munkával tulhalmozzák s rosszul bánnak 
velük". 

Leírtam, ahogy tudtam, hogy miként lova
golunk mi, leírtam, a kengyel, a nyereg, a za
bola, az ostor alakját és nagyságát, leírtam a 
kerekeket s a kocsit. Elmondtam, „hogy bizo
nyos kemény anyagból, az úgynevezett vasból 
félköralaku lemezeket csinálunk s ráerősítjük 
az ő lábaikra, nehogy patáik a köves utón el
töredezzenek". Gazdám a felháborodás néhány 
indulatszava után azon csodálkozott, „hogy"Tne-
részelünk mi felülni egy Haahnbnm hátára, 
hiszen az ő házának leggyengébb szolgája le' 
rázná a hátáról, vagy oldalára feküdve, halálra 
zúzná a legerősebb yehiit, ha a bestia felpat
tanna rá". Megmagyaráztam, ,,liogy a mi lo
vainkat három, négy éves koruktól fogva szok
tatják mindama szolgálatra, melyekre felhasz
náljunk őket; hogy amelyik makacskodik vagy 
ellenáll, azokat kocsik elé fogják; hogy több
nyire ütjük őket, míg fiatalok; hogy a hímeket, 
amiket lovaglásra vagy kocsihuzásra szánunk, 
két éves korukban kiheréljük, amitől szelídek 
s kezesek lesznek; hogy valóban, a mi lovaink 
érzik a büntetést és a jutalmat, de mégegyszer 
alázattal kérem, gondolja fel kegyesen, hogy ^ 
mi lovainknak épp oly kevés esze van, nii^ 
ebben az országban a yelniknak". 

Sok körülírással fogalmaztam meg min
dent, amit elbeszéltem: a Hauhnhnmök nyelve | 
nagyon sok szót nem ismer, mert szenvedélyeik ; 
és vágyaik nem oly számosak, mint a mieink, j 
de lehetetlen leírnom gazdám nemes haragját, ' 
mikor megértette, hogy bánunk mi a Hauhn-
hnm nemmel; különösen, mikor részletesen le
írtam, hogyan heréljük ki a lovakat, hogy job
ban szolgáljanak inkább, mintsem fajukat te-
nyészszék. Azt mondta, „ha lehetséges oly or
szág, ahol a yehuk uralkodnak, ez igazán, csak 
értelemmel lörténhetikj mert az értelem idővel 
mindig elnyomja a nyers erőt. De ha külső ala
kunkra s különösen az enyémre gondol, azt kell 
hinnie, hogy hasonló nagyságú és termetű lény 
a legkevésbé való arra, hogy az értelmet képvi
selje az állatok között". S még tudni kívánta, 
^>vajjon azok, kik közt élek, hozzám hasonlita-
nak-e inkább, vagy a yehukhoz9" Biztosítottam, 
,,hogv inkább hozzám; de vannak köztük ifjak 
és nők, kiknek bőre lágyabb és simább, mint az 
enyém s oly fehér, mint a tej". Azt felelte, 
„hogy valóban, nagyon különbözöm a többi 
yehutól, tisztább vasvok és nem oly formátlan, 
de ha jól meggondolja, tulajdonképpen_liá)xá-

—nyomra különbözöm: bögy'kőrmeim használ- ' 
nátátlanok s hogy mellső lábaim tulajdonkép
pen nem is lábak, mert még sohasem látta, 
hogy azon jú.nék, hiszen el sem viselnék a ke
mény földet s hogy az a boríték, amibe csavar
tam, nem oly erős s nem oly vastag, mint a má-

- sik, amit lábamon hordok; hogy hiszen nem is 
tudok biztosan járni, mert ha az egyik hátsó 
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lábam megcsúszik, feltétlenül orra bukom". 
Aztán kezdte kifogásolni testem más részeit. 
Arcom csupaszságát, kiugró orromat, szemei
met, melyek előre néznek s igy oldalt akkor 
láthatok csak, ha a fejemet forgatom; — hogy 
csak ugy tudok enni, ha egyik mellső lábamat 
szájamhoz emelem. Azt se tudja, mire való az 
a sok beosztás, meg bevágás hátsó lábaimon, 
hiszen lágyak ahhoz, hogy a kövek keménysé
gét és élét elviselje, ha más állatok bőrét rá nem 
húzom; hogy egész testemet folyton védeni kell 
hideg és meleg ellen s védőruhámat naponta 
nagy fáradsággal fel kell húznom és levetnem 
megint; s hogy végre megíigyelte azt, hogy az 
ö országukban minden állat elkerüli a yehukat, 
a gyöngébbek megfutnak, az erösebbek elűzik 
maguktól. Elannyira, Logyha felteszi is rólunk 
az értelem adományát, nem érti, hogy gyógvi-
tottiik ki azí a természetes ellenszenvet, amit 
niiiuicn élő teremtés érez irányunkban s hogy 
szelídültek meg s szolgálnak nekünk e teremt
mények. No de nem vitatkozik ezen tovább, 
mert inkább a saját történetemet szeretné tudni, 
hogy honnan jövök, életem különböző esemé
nyeit s kalandjaimat". 

Kijelentettem, „hogy minden ponton sze
retném kielégíteni kíváncsiságát, de félek, hogy 
sok dologban nem találom majd meg a helyes 
kifejezést, mert vannak fogalomkörök, melyek
ről őnagyságának halvány sejtelme sincs s van
nak tárgyak, melyeket ebben az országban 
semmihez sem hasonlithatok. Mégis megteszeni 
a magamét s majd hasonlatokban fejezem 1̂ ' 
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magam, csak arra kérem alázattal, segítsen, ha 
nem találok szavakat". Gazdám ezt kegyesen 
megígérte. 

Elmondtam, ,,hogy tisztességes szülőktől 
származom s egy szigeten születtem, melyet 
Angliának hivnak. Oly távol innen, hogy leg
erősebb szolgája egy év alatt tenné meg azt az 
utat. Seborvosnak neveltek s hivatásom abban 
állott, hogy sebeket és töréseket gj'ógyitsak, 
amiket a véletlen vagy erőszak okozott; hogy 
országunkat egy nőnemű ember kormányozza, 
akit királynőnek nevezünk. Elhagytam hazá
mat, hogy vagyont szerezzek, amiből vissza
tértem után magam és családom megél. Utolsó 
utam folyamán parancsnoka voltam egy hajó
nak s ötven yehunak, melyek közül sok elpusz
tult a tengeren. Különböző népek fiaiból egészi-
letlem ki a legénységet. Hajóm kétszer volt 
abban a veszélyben, hogy mindenestül együtt 
elsülyed, először egy orkán, másodszor zátony 
miatt". Gazdám itt közbeszólt és megkérdezett, 
„hogy vehettem rá idegeneket, más országok 
fiait, hogy velem merészkedjenek, mindeme ve
szélyek és véletlenek után?" Mondtam, „hogy 
ezek kétségbeesett fickók voltak, kik szülőföld
jükről szegénység vagy valamely bűntett miatt 
futni kényszerültek. Egyiket a törvény folyása 
tette tönkre; a másik elitta, eljátszotta, elbor-
délyozta, amije volt; ^- harmadik megszökött 
valahonnan; voltak köztük gyikosok, tolvajok, 
mérgezők, hamispénzverők, kicsapongok, aki-
í̂ ot fajtalanság vagy más gonosztettek miatt 
Ítéltek el; voltak, akik otthagyták zászlajukat, 
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abban a veszélyben, hogy mindenestül együtt 
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miatt". Gazdám itt közbeszólt és megkérdezett, 
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vagy elárulták az ellenségnek; legnagyobb rész
ben szökött fegyencek, kik nem mertek vissza
térni hazájukba, hogy felakaszszák őket, vagy 
tömlöc fenekén éhen pusztuljanak: igy hát kel
lett, hogy más vidéken próbáljanak szerencsét". 
Előadásom folyamán gazdámnak tetszett több
ször félbeszakítani. Sok körülírással éltem, 
hogy elmagyarázzam mindama büntettek ter
mészetét, melyek következtében matrózaim 
megszöktek hazájukból. Több napig tartott, 
mig mindent megértett. Képtelen volt felfogni, 
mire való s mit használ a bünök elkövetése. 
Hogy ezt megértessem vele, igyekeztem meg
fogalmazni előtte a gazdagság és hatalom utáni 
vágy természetét, a bujaság, mértéktelenség, 
rosszakarat és irigység borzasztó hatását. Mind
ezt meghatároztam s esetekkel és feltevésekkel-
is ábrázoltam. Minden kép ulán megbotrán
kozva s álmélkodva meresztette szemeit, mint 
valaki, akinek képzeletét sohase látott és hal
lott lehetőség döbbenti meg. Hatalom, uralko
dás, háború, törvény, büntetés; mindezekre 
nincs szó az ö nyelvükben. Majdnem áthágha
tatlan nehézségek árán tudtam csak elérni, hogy 
felfogja e szavak értelmét. Kiváló felfogása a 
társalgás folyamán nagy segítségemre voll^ 
Végre odáig jutottunk, hogy nagyjában képe* 
alkothatott magának az emberi természetről s 
mindarról, amire ez képes. Még csak azt kívánta, 
hogy adjam pontos képét annak a földnek, 
amit Európának neveztem, de különösen a sajat 
hazámról beszéljek. 

ÖTÖDIK FEJEZET. 

(Szerzg gazdája kívánságára az angol álladalomröl be
szél. — Mi az oka az európai háborúknak. — Szerző 

kezdi elmagyarázni az angol államszervezetei.) 

Kérem az olvasót, ne feledkezzék meg ar
ról, hogy gazdámmal való társalgásainknak 
az alábbiakban kővetkező kivonata rövidesen 
Összefoglalja azokat a leglényegesebb pontokat, 
amelyek két évi beszélgetéseink folyamán szóba
kerülhetlek. Abban a fokban, amint a Haiihn-
hnm nyelvben egyre jobban fejeztem ki magam, 
gazdám több s eg>Te több részletre volt kíváncsi. 
Vázoltam előtte, amennyire módomban állott, 
Európa mai állapotát. Beszéltem iparról és ke
reskedelemről, művészetekről és tudományról: 
folyton meg-megujuló kérdései és válaszaim a 
részletek kimerithetetlen anyagát szolgáltatták. 
I5* csak a saját hazámra vonatkozó kérdések 
lényegét vázolom röviden, összevonva annyira, 
amennyire lehet, tekintet nélkül a körülmé
nyekre és időre, pusztán a szigorú igazsághoz 
ragaszkodva. Csak azt sajnálom, hogy néha 
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aligha sikerül majd gazdám érveit s kijelentéseit 
hűen visszaadni; részint emlékező tehetségem 
hiányos, részint a mi barbár angol nyelvünk 
nem tudja kifejezni fordításban az eredeti 
finomságait. Nagyságos gazdám kívánságának 
eleget téve, sorban elbeszéltem az Oraniai 
Vilmos alatti forradalmat, a hosszú angol
francia háborút, melyet ez az uralkodó kez
dett s utódai folytattak s folytat a jelen
legi királyné is s mely még most sem szűnt meg. 
Kívánságára összeszámifottam, „hogy körülbe
lül egy millió yelnit öltek meg a háború folya
mán, mintegy száz várost foglaltak el s ötször 
annyi hajót sülj'esztettek viz alá, vagv éget
tek fel". 

Azt kérdezte, ,,nii volt e háborúknak JjiP*-
zönséges oka, vagy indítéka?" Megmondtími, 
„"hogy ílz olíok megszámlálhatatlanok; de néhá
nyat a legfontosabbak közül felsorolhatok. Ez 
az ok néha az uralkodók becsyágy^a^. kik ugv 
érzik, soha sinlcg f lég urszaginTésHépük, ami* 
boldoggá tegyenek; — néha meg az á l l a m f é r 
fiak romlottsága, akik háborúba keverik "r\' ' 

'TtííT, liögy cThallgattassák a rossz közigazgatá
son felháborodott néprétegek zúgolódását- Vf̂ -
leménykülönbségek is gyakran okozták mil
liók halálát, például ilyenek, hogy hus-e a ke
nyér, vagy kenyér-e a hns; vájjon egy bizonyos 
bogyó váladéka vér-e, vagy bor; vájjon fütyül»| 
bün-e vagy erény; vájjon mi jobb, megcsókolni 
a gerendát, vagy tűzbe dobni; vájjon mi a 1''^' 
szebb szín kabátban: fekete-fehér-vörös, ^-^^y 
szürke; rövid legyen-e a kabát vagy hosszu-
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szük, vagy bö; tiszta, vagy piszkos és igy to
vább. A legvéresebb, legdühösebb s leghosszabb 
háborúk ilyen véleménykülönbségeken törnek 
ki, főleg oly vélemények különbségén, melyek 
közönyös dolgokra vonatkoznak. 

Két uralkodó között gyakran azon fordul 
meg a pártoskodás, vájjon melyiknek van joga 
ahhoz, hogy országának birtokába helyezzen 
egy harmadikat, oly országba, melyre egyiknek 
sincs igénye; sokszor azért kezd ki egyik ural
kodó a másikkal, hogy az ki ne kezdjen vele;, 
sokszor azért üt ki háború, mert az ellenség na
gyon erős; sokszor azért, mert nagyon gyenge; 
sokszor szomszédaink akarják, ami a miénk, 
vagy az övék az, amit mi akarunk; erre aztán 
verekszünk, míg ök elveszik a mienket, hogy 
nekünk adják az övékét. Nagyon méltányos 
náboru-ok az is, megtámadni egy országot, 
nielynek népét elpusztította az éhség; tönkre
tette a dögvész, vagy szétzavarta a belsÖ párt
viszály. Méltányos háboru-ok szövetségesünk 
^Ilen az a körülmény, hogy nagyon szeretnénk, 
jjí* egyik város a mienk volna, amibe az is jó, 
hogy már nem az övé. Az úgynevezett büntető-^ 
hadjáratok azok, melyeket szegény és tudatlan 
népek ellen indítanak az uralkodók, kipusz
títva felét e népnek, másik felét rabszolgaszijra 
fűzve, hogy barbár életmódjukon ekként segít
senek. Nagyon tisztességes és gyakori szokás, 
ua az egyik uralkodó segédkezet nyújt a ma
ciiknak, hogy egy harmadik ellen védekezzék, 
9kkor a segély-nyújtó, miután szövetségesét ki-
'•antotta a bajból, a kérdéses területet ö maga 
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aligha sikerül majd gazdám érveit s kijelentéseit 
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viszály. Méltányos háboru-ok szövetségesünk 
^Ilen az a körülmény, hogy nagyon szeretnénk, 
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hogy már nem az övé. Az úgynevezett büntető-^ 
hadjáratok azok, melyeket szegény és tudatlan 
népek ellen indítanak az uralkodók, kipusz
títva felét e népnek, másik felét rabszolgaszijra 
fűzve, hogy barbár életmódjukon ekként segít
senek. Nagyon tisztességes és gyakori szokás, 
ua az egyik uralkodó segédkezet nyújt a ma
ciiknak, hogy egy harmadik ellen védekezzék, 
9kkor a segély-nyújtó, miután szövetségesét ki-
'•antotta a bajból, a kérdéses területet ö maga 
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foglalja el s megöleti, becsukalja, vagy szám
űzi a szövelsénes uralkodót, amihez joga van, 
hiszen ő segítette. Vérrokonság, vagy házasság 
is gyakori oka az uralkodók közt történt hábo
rúnak. Minél közelebbi rokonról van szó, annál 
nagyobb a háborús kedv; szegény népek éhesek, 
gazdag népek gőgösek, a gőg és éhség pedig 
sohasem értik meg egymást, éppen azért, a ka-

^ tonai hivatás mindenek közt a legtiszteletre
méltóbb. Katona ugyanis olyan yehu, aki pénz
ért annyit öl meg embertársai közül, akik őt 

1 sohse bántottak, amennyit csak tud. 
\ „Van aztán Európában néhány uralkodó, 
akiket -J^éreget5-királynak lehetne nevezni; ezek 
a magukcrejéböl nem Viselhetnek háborút, te
hát csapataikat gazdagabb nemzetektől kibér 
lik; ennyit és ennyit fizetnek naponkint egy em
berért; Észak-Európában ez gyakori szokás". 

„Amit a háborúról mondott nekem" — 
mondta gazdám — „csodálatos világossággal 
mutatja, hogy maguknál pontosan az ^z ^y;—, 
hiányzik, amiről olyan büszkén beszéíl; még ĵ > 
hogy a gyalázat nagyobb, mint a veszély és 
hogy a természet nem engedi meg, hogy m^S 
nagyobb bajokat csináljanak. Szájuk ugyanis 
egy síkban van az arccal s így nem haraphatják 
meg egymást, csak ha a másik beleegyezik. 
Mellső és hátsó patáik pedig oly rövidek és 
gyöngék, hogy a mi yehiiink közül egy egy tucat 
európai yehiit megszalasztana: s éppen azért, 
ami azoknak számát illeti, akiket megöltek a 
csatákban, nem gondolhatok egyebet, minthog>' 
olyan dolgot állit, ami nincsen". 

Fejemet ráztam s nem állhattam meg, hogy 
elmosolyodjam. Nem lévén egészen járatlan a 
háború művészetében, leirtam neki a külön
böző ágyukat, láncos-golyókat, puskákat, ka
rabélyokat, pisztolyokat, golyókat, lőporokat, 
kardokat, szuronyokat, ütközeteket, ostromokat, 
rohamokat, hátrálásokat, aknákat, bombákat, 
tengeri háborúkat, emberestül elsülyesztett ha
jókat, mindkét részről ezerszámra elhulló kato
nákat, halálhörgéscket, levegőbe kalimpáló 
testrészeket, füstöt, lármái, kavarodást, lovak 
dobogását halottak fején, futást, üldözést és dia
dalt, hullákkal borított földeket, hullákat mar
cangoló kutyákat, farkasokat és keselyüket, ki
fosztást, gyujiogatásí, rombolást és pusztítás!. 
S hogy drága hazám fiainak értékét s nagysá
gát elképzeltessem vele, biztosítottam, „hogy 
saját szememmel láttam, hogy vertek agyon 
százszámra embereket egyetlen ostromban s 
hogy sülyesztetlek el száz hajót s láttam, hogy 
potyognak a felhőkből vissza a felrobbantott 
testrészek, a nézők nagy mulatságára". 

További részletekbe akartam bocsátkozni, 
niidőn gazdám hallgatást parancsolt. Azt 
mondta, ,,hogj' aki a yehuk természetét ismeri, 
könnyen elképzelheti, hogy egy ilyen gonosz 
allat képes mindarra, amit felsoroltam, ha ereje 
és ravaszsága egyensúlyt tart romlottságával. 
pe amint előadásom folyamán az egész fajta 
>ránt érzett irtózata egyre fokozódott, végre 
^ n y i r a megzavarta lelkét s oly ":suf érzéseket 
keltett benne, melyek eddig idegenek voltak 
*Öle; amint lassankint hozzászokik az ilyen utá-
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hiányzik, amiről olyan büszkén beszéíl; még ĵ > 
hogy a gyalázat nagyobb, mint a veszély és 
hogy a természet nem engedi meg, hogy m^S 
nagyobb bajokat csináljanak. Szájuk ugyanis 
egy síkban van az arccal s így nem haraphatják 
meg egymást, csak ha a másik beleegyezik. 
Mellső és hátsó patáik pedig oly rövidek és 
gyöngék, hogy a mi yehiiink közül egy egy tucat 
európai yehiit megszalasztana: s éppen azért, 
ami azoknak számát illeti, akiket megöltek a 
csatákban, nem gondolhatok egyebet, minthog>' 
olyan dolgot állit, ami nincsen". 

Fejemet ráztam s nem állhattam meg, hogy 
elmosolyodjam. Nem lévén egészen járatlan a 
háború művészetében, leirtam neki a külön
böző ágyukat, láncos-golyókat, puskákat, ka
rabélyokat, pisztolyokat, golyókat, lőporokat, 
kardokat, szuronyokat, ütközeteket, ostromokat, 
rohamokat, hátrálásokat, aknákat, bombákat, 
tengeri háborúkat, emberestül elsülyesztett ha
jókat, mindkét részről ezerszámra elhulló kato
nákat, halálhörgéscket, levegőbe kalimpáló 
testrészeket, füstöt, lármái, kavarodást, lovak 
dobogását halottak fején, futást, üldözést és dia
dalt, hullákkal borított földeket, hullákat mar
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latos szavakhoz, már nem balnak rá annyira, 
mert bár megveti a yehukat, de rut természe
tükért épp oly kevéssé tnd haragudni rájuk, 
mint ahogy nem haragudhatik egy gnnayhra, 
(ragadozó madár) amiért kegyetlen, vagy nem 
haragudhatik egy kőre, amiért megvágta a lá
bát. Ám ha azt látja, hogy oly lény, ki magának 
értelmet tulajdonit, épp'ügy k^>es^£.borzalmak 
elkövetésére; akkor attól tart, e tulajdonok 
romlottsága nagyobb s elijesztőbb, mint az ál
lati durvaság. Azért kezdi hinni, hogy amit ér
telemnek tartoltunk, az inkább csak valami in
gerlő szerve természetünknek, mely arra való, 
hoí'v eredeti bűneinket fokozza, mint ahogy egy 
megzavart vízfelület tükre a nyomorék test ké
pét, nemcsak nagyobbnak, de még torzabbnak 
mutatja". 

Hozzátette, „hogy eleget hallott már a há
borúról, mostani és korábbi beszélgetéseink fo* 
1- amán. De van egy pont, melyben még mindig 
homályosan lát. Mondottam volt neki, hogy a 
legénység között voltak emberek, kiket a tör
vény tett tönkre s azért kellett futniok hazájuk
ból. Már egyszer elmondtam a törvény szóna*---
értelmét, mely arra való, hogy az embert védje, 
s ugj'anamiak vesztét okozhassa. Azért arra kér, 
beszéljek bővebben róla, mit értek törvény íila" 
s hogyan alkalmazzák a törvényt hazánkban. 
Ö ugyanis azt hitte eddig, hogy a józan ész elég 
egy józan és értelmes lény igazgatására, meg
mulatván, mit kell tennünk és mit kell kerül
nünk". 

Biztositoltam nagyságos gazdámat, „hog> 
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a törvény oly tudomány, melyben nem vagyok 
nagyon járatos, annyiban legföljebb, hogy sok
szor alkalmaztam hiába ügyvédeket ellenem el
követett igazságtalanságok dolgában. Mé"is be
szélni fogok erről is, amennyiben módomban áll. 

Elmagyaráztam, „hogy van köztünk egy 
csomó ember, kik korai ifjúságuktól kezdve ta
nulják annak művészetét, hogy e célra sok
szorozott és válogatott szavakkal bebizonyít
sák a fehérről, hogy fekete s a feketéről, hogy 
fehér, aszerint, amint fizetik őket. Ez emberek
kel szemben a többi valóságos rabszolga, mert 
ha például az én szomszédom szemet vet a te
henemre, fizetett ügyvédhez fordul, aki bebizo
nyítja, hogy joga van a tehenemhez. Nekem 
erre másik ügyvédet kell fogadni, aki az igaza
mat védi, mert a törvény rendelete szerint az 
ember nem beszélhet a maga érdekében. Már 
niost ebben az esetben én, aki a tehén igazi tu
lajdonosa vagyok, két nagy hátránynyal kell 
hogy megküzdjek; először az én ügyvédem, aki 
bölcsőjétől fogva ahhoz szokott, hogy a hamis
ságot védje, alig tudja feltalálni magát, mikor 
niost az igazságot kell védenie; ez az ő szemében 
természetellenes állapot, hol nincsen elemében 
s melyben nem érzi jól magát. A második hát
rány abban van, hogy ügyvédemnek nagyon 
óvatosnak kell lenni, nehogy a birák elutasilsák, 
í^ire a többi ügyvéd ugy tekinti ő% mint aki a 
törvényvédelem jelentőségét kisebbíteni akarja. 
így csak kél mód kínálkozik, ha meg akarom 
tartani a lehencnu'. Az egyik az, hogy elmegyek 
felperesem ügyvédjéhez s dupla fizetéssel meg-
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s hogyan alkalmazzák a törvényt hazánkban. 
Ö ugyanis azt hitte eddig, hogy a józan ész elég 
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követett igazságtalanságok dolgában. Mé"is be
szélni fogok erről is, amennyiben módomban áll. 

Elmagyaráztam, „hogy van köztünk egy 
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fehér, aszerint, amint fizetik őket. Ez emberek
kel szemben a többi valóságos rabszolga, mert 
ha például az én szomszédom szemet vet a te
henemre, fizetett ügyvédhez fordul, aki bebizo
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hogy megküzdjek; először az én ügyvédem, aki 
bölcsőjétől fogva ahhoz szokott, hogy a hamis
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nyerem a magam ügyének, mire elárulja vé
dencét s kimutatja, hogy az igazság az én olda
lamon van. A második mód az, ha ügyvédem 
ügyemet oly igaztalannak tünteti föl, amint csak 
ludja, ugy forgatva a dolgot, mintha a tehén 
tényleg ellonfelemé voína; ha ezt ügyesen csi
nálja, biztosan felém hajlik a törvény kegye. 
Tudnivaló, hogy ezek a birák Ítélnek tulajdon 
kérdésekben és bűnügyekben egyaránt: a leg
ügyesebb ügyvédek kÖ2Ül válogatják őket, akik 

iraái öregek és lomhák. Egész életükben annyit 
küzdöttek az igazság és egyenlőség ellen, hogy 
most már végzetes hajlandósággal szerelik a 
csal.'ist, szédelgést, kifosztást. Ismertem közöl
tük olyanokai, akik visszautasitották a meg
vesztegetést, ha az igazság részéről történt, 
semhogy az egész birói kart megsértsék azzal, 
hogy hivatalukkal ellenkező módon kelljen cse-
lekedniök. Az ügyvédeknek alaptételük, hogy 
amit azelőtt lettek, azt törvény szerint lenni kell 
és lehet újra. Éppen azért gondosan feljegyzi^í 
azokat a határozatokai, melyeket: valaha az 
igazság s az egészséges emberi belátás ellen 
hoztak. Az ilyen ítéleteket precedenseknek 
nevezik; ezeknek nagy tekintélye van s igen 
gyakran emlegetik, s a birák gyakran használ
ják fel gyenge lábakon álló vélemények támo
gatására. 

,,Tárgyalásokon az ügyvédek és birák níi-
gj'on vigyáznak, nehogy a felvetett kérdés er
demét érintsék. Inkább kiabálni kezdenek, fe'' 
hevülnek, ha valahol a lényeges pontra tapin
tottak rá véletlenül, hogy a közönség figyelme' 
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eltereljék. Ellenben hosszan időznek oly pon
toknál, melyeknek a tárgyhoz semmi köze; 
például a fent emlitelt perben sohase az ér
dekli őket, vájjon ellenfelemnek jogos igénye 
van-e az én tehenemre. Ellenben hosszan vitat
ják, hogy mit mondott a felperes, vörös-e a 
tehén, vagy fekete, milyen hosszú szarva van; 
a föld, amin legel, kerek-e vagy négyszögű, 
hogy hol fejik meg, az istállóban vagy a me
zőn, van-e valami betegsége és igy tovább 
Most aztán a precedensekhez fordulnak ta
nácsért, a port időről-időre elnapolják, és liz-
lizenkét-tizenhárom év múlva végre ilélelel 
hoznak." 

„Tudnivaló még az, hogy ez a társaság 
valami sajátságos műnyelvet, vagy tájszólást 
beszél, amiből semmiféle halandó egy szól sem\ 
ért; a törvények mind ezen a nyelven íródnak, 
ezt a nyelvet ápolják és fejlesztik nagy szere-
íeüel, niig egészen össze nem zavarták az igaz
ság és hamisság, a helyes és helytelen lényegét: 
^'gy, hogy harminc évig tart, mig eldől, vájjon a 
föld, melyen lakom s mely hat nemzedéken át 
őseim birtoka volt, az enyém-e, vagy egy ide
gtűn emberé, aki száz mérföldnyire lakik, valami 
idegen országban. 

„Már olyan személyek ellen, kikel valami 
államellenes bünteltel vádolnak, az eljárás sok
kal gyorsabb. A bíró megtudja előbb, hogy a 
halahni férliak miképpen vélekednek s azután 
^ jogi fonnák pontos tekintetbe vétele mellell 
kényelmesen felakasztatja, vagy futni engedi". 

Gazdám itt közbevágott és megjegyezte 
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„mily kár, hogy ilyen csodálatos szellemi tulaj
donokkal felruházott személyek, mint amilyenek 
leírásom szerint a jogtudósok lehelnek, nem 
kapnak valami megfelelőbb állást, melyből a 
tudományt és bölcsészetet terjesztenék". Vála
szolva, megmagyaráztam nagyságos gazdám
nak, „hogy ezek minden egyébben, ami nem 
nieslerségükre vonatkozik, egészen tudatlan és 
ostoba emberek, bárgyú társalgók, esküdt ellen
ségei minden tudománynak és műveltségnek s 
mindig hajlandók fejetetejére állítani minden 
gondolatot és szóbakerülö igazságot, mini ahogy 
azt már mesíerségük közben megszokták". 

HATODIK FEJEZET. 

(Az angol állam további leírása. — Milyrn egy minisz
terelnök.) 

Gazdám még mindig nem értette, milyen 
okok késztelik a bírákat arra, hogy zavart és 
nyugtalanságot csináljanak s szövetkezzenek az 
Igazság megfojlására tisztán csak azért, hogy 
embertársaikkal szemben méltatlanságot csele
kedjenek. Azt se fogta fel, mikor magyaráztam, 
*̂Ogy ezt ök pénzért teszik. Nagy fáradságomba 

íierült leírni neki a pénz használatai, az anya-
8f>kat, melyekből készül és a fémek értéké*. 
«S hogyha egy yehu-nak sok van ebből az 
értékes anyagból, mindent lehet, ami eszébe jut: 
járhat finom ruhákban, lakhatík előkelő házak
ban, ehetik drága ételeket és italokat s válogat-
nai a legszebb nők között. Éppen ezért, miután 
•i pénz egyedül és magában mindezt képviseli, 
^ mi yehuink ugy vélik, sohase lehet elég be-
*^'e, sem költésre, sem gyűjtésre, aszerint, amint 
tékozló, vagy zsugori lermészetü az illető. így 
élyezhgtj a gazdag a szegény munkájának gyü
mölcsét s ugy aránylanak egymáshoz, mint 1 



328 SWIFT 

„mily kár, hogy ilyen csodálatos szellemi tulaj
donokkal felruházott személyek, mint amilyenek 
leírásom szerint a jogtudósok lehelnek, nem 
kapnak valami megfelelőbb állást, melyből a 
tudományt és bölcsészetet terjesztenék". Vála
szolva, megmagyaráztam nagyságos gazdám
nak, „hogy ezek minden egyébben, ami nem 
nieslerségükre vonatkozik, egészen tudatlan és 
ostoba emberek, bárgyú társalgók, esküdt ellen
ségei minden tudománynak és műveltségnek s 
mindig hajlandók fejetetejére állítani minden 
gondolatot és szóbakerülö igazságot, mini ahogy 
azt már mesíerségük közben megszokták". 

HATODIK FEJEZET. 

(Az angol állam további leírása. — Milyrn egy minisz
terelnök.) 

Gazdám még mindig nem értette, milyen 
okok késztelik a bírákat arra, hogy zavart és 
nyugtalanságot csináljanak s szövetkezzenek az 
Igazság megfojlására tisztán csak azért, hogy 
embertársaikkal szemben méltatlanságot csele
kedjenek. Azt se fogta fel, mikor magyaráztam, 
*̂Ogy ezt ök pénzért teszik. Nagy fáradságomba 

íierült leírni neki a pénz használatai, az anya-
8f>kat, melyekből készül és a fémek értéké*. 
«S hogyha egy yehu-nak sok van ebből az 
értékes anyagból, mindent lehet, ami eszébe jut: 
járhat finom ruhákban, lakhatík előkelő házak
ban, ehetik drága ételeket és italokat s válogat-
nai a legszebb nők között. Éppen ezért, miután 
•i pénz egyedül és magában mindezt képviseli, 
^ mi yehuink ugy vélik, sohase lehet elég be-
*^'e, sem költésre, sem gyűjtésre, aszerint, amint 
tékozló, vagy zsugori lermészetü az illető. így 
élyezhgtj a gazdag a szegény munkájának gyü
mölcsét s ugy aránylanak egymáshoz, mint 1 



•U'hi^^^^é 

B^^^m^í^^^mm 

'i-Ví'>-..-fr,á&l.-jv' '- .•,,.. -

330 .sw/fr GULLIVER UTAZÁSAI 331 

az 1000-hez, Hogy a ml népünk nagy tömege 
nyomorban él s kicsiny pénzért napi robotban 
sínylődik, hogy néhány gazdag bőségben élhes
sen". 

Minderre s még néhány részletre bővebben 
kitértem, de gazdám mindezt nem érleüe, mert 
abból a feltevésből indult ki, hogy minden állat 
kivciieti a részét a föld terméséből s főleg azok, 
akik a többi fölölt uralkodnak. Azért azt kí
vánta, magyarázzam meg neki „mit értek drága 
ételek alatt s miért van erre szükség?" Erre 
felsoroltam egész sereg fogást, ugy, ahogy 
eszembe jutottak, az elkészítés különböző módja 
szerint s elmondtam, hogy a helyes elkészítés
hez hány hajónak kell járni különböző orszá
gokban, ételhez s italhoz folyadékokat s fűsze
reket, mártásokat hozni, s még számtalan más 
kelléket. Rizlositottam őt, „hogy a földgolyót 
legalább háromszor kell köníljárni a hajóknak, 
míg egy előkelőbb yehu hölgy megreggelizhet'*-
Erre kijelentette, „hogy bizony nagyon nyo
morúságos egy ország lehet az, mély saját finil 
nem birja ellátni táplálékkal. De legjobban az(>n 
csodálkozik, hogy lehet az, hogy akkora földon, 
mint amilyennek hazámat lenni állilom, egy 
csepp víz ne legyen s igy tengeren túlról kapjak 
az ílalt". Elmondtam, „hogy Anglia, az én sze
retett hazám, háromszor annyi élelmet terni^'' 
mint amennyit lakói elfogyaszthatnak, italokéit 
is, amiket bogyókból sajtolnak, vagy fák gy^' 
mölcséböl. S minden egyebet, ami az életfenn
tartáshoz szükséges. De ahhoz, hogy a férfiaK 
fényűzése és kicsapongása s az asszonyok nu'-

sága kielégíthető legyen, terményeink nagy ré
szét idegen országokba küldjük s kapunk érte 
anyagot betegségre, bűnre és bolondságra. 
Innen van az, hogy egész sereg ember tartja 
fenn életét koldulásból, rablásból, lopásból, csa
lásból, kerítésből, hizelgésböl, csábításból, ha
mis esküből, szédelgésből, játékból, hazugság
ból, csúszás-mászásból, vesztegetésből, irka-
firkálásból, időjóslásból, mérgezésből, leány
kereskedésből, szabadgondolkodásból, éneklés
ből, s más ily foglalkozásokból". Mind e szavak 
fogalmát részletesen és csak nagy fáradsággal 
érítettem meg vele. 

„Megérttettem vele, hogy a bort nem azéri 
hozzák idegen tartományból, mintha szükséget 
szenvednénk vizben, vagy más italokban, hanem 
azért, mert ez egy olyan folyadék, ami felvidít 
bennünket azzal, hogy elhomályosítja eszünket, 
elűzi szomorú gondolatainkat, vad és hórihorgas 
képeket gyújt agyunkban, reményeket támaszt 
és félelmet száműz, egy időre felfüggeszt min
den okoskodást s tagjaink használatát meg
zavarja, mig mély álomba nem merülünk. Igaz, 
"ogy aztán rendesen betegen és lehangoltan éb
redünk s hogy e folyadék élvezete mindenféle 
betegséget okoz s életűnket kényelmellenné és 
^•öviddé teszi. . 

,,De mindettől eltekintve, a nép zöme abbófi 
61, hogy kellékeket és szükségleteket szállít a\\ 
Rázdagoknak s igy kölcsönösen gondoskodnak ' 
*^gymásról. Például, amikor olthon ülÖk és tisz-[ 
tessógescn fel vagyok öltözve, a lestemen leg-
^íább száz mesterembernek munkáját viselem. 
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!2 . f . í " ' ^ ' í f ' í ^' berendezését kétszerannyi 
^egc•zte es otszor ennyi készilelte el a felesésem 
e S ' P^"gy5>!fját". Beszéltem aztán másfftT 

be gekkel foglalkoznak. Már előbb'emlilettem 
vot gazdámnak, hogy legénységem nagy része 
betegségben halt el. Hanem ezt igazán alig tudta 
felfogni^ „Megérti _ ugyniond - . ha egy 
/ía«/mAnm elgyengül néhány nappal halála 
elott, vagy valamely baleset következtében, de 
logy a termeszét, mely mindenben oly tökéle-

íníJ! r "*? belsejében fájdalomokozó anya
gokat termelne, azt majdnem lehetetlennek 
t á r t a , nagyon szeretné tudni, mi lehet az oka 
az ilyesmmek. 

Elmagyaráztam, hogy mi ezerféle dolgot 
eszünk amik egymással ellenkezőleg hatnak, 
hogy olyankor is eszünk, mikor nem vagyunk 
éhesek s iszunk a szomjúság ingere nélkül; 
hogy egész éjszakákat üldögélünk erős pálinkák 
mellett amik meggyújtják belső részeinket és 
siettetik,^ vagy hátráJfatják az emésztést. Bujál
kodó noi yehuk betegségeket szereznek, ami
től megrohad a csontja annak, aki megölelte 
őket, hogy ez és sok más betegség apáról fiúra 
száll s hogy sokan születnek közülünk bonyo
lult betegségekkel lestükben, hogy a végtelenbe 
nyúlna felsorolásom, ha minden" betegséget el
mondanék, mert van legalább hatszáz, a tesí 
minden részében, belül és kivül, az eg>'es tago
kon s az egészen. Mind e betegségek orvoslá
sára néhányan közülünk a beteggyógyiíás mes
terségében nevelkednek fel. S ^l'ekintve. hogy 
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véletlenül magam is ilyen vagyok, gazdám 
iránti hódolatból szívesen feltártam előtte mód
szerünk egész titkát. 

„Alapelvünk abban összpontosul, hogy 
minden betegségnek oka a túlterhelés. Ebből 
oda következtetünk, hogy a test állandó kiürí
tése szükséges akár természetes utón, akár felül, 
a szájon keresztül. Ez utóbbit ugy érik el, ho:^y 
növényekből, ásványokból, gummiból, olajok
ból, gyökerekből, kagylókból, savakból, levek-
böl, gyomból, ürülékl>ől, kígyókból, békákból, 
varangyokból, pókokból, halott ember busából 
és csontjából, madaraklaól vagy állatokból és 
halakból anyagokat vonnak ki, melyeknek ize 
és szaga oly undorító és elviselhetetlen, hogy a 
gyomor azonnal és öklendezve kilöki magából, 
amit hányásnak neveznek. Mérgek hozzáadásá-
•val oly miskulanciákal szerkesztenek a fent-
^mlitett anyagokból, melyek alul vagy felül be
vezetve, a belekre hatnak épp oly utálatosan és 
kellemetlenül, mire a belek megernyednek s 
mindent kiürítenek; ezt nevezik klistérnek. Mi
után a természel, mint ahogy az orvosok állít
ják, a test felső nyílását szilárd és folyékony 
táplálékok bevezetésére, az alsót pedig azok 
kivezetésére rendelte, tehát az orvosmüvésze! 
felállította azt a lángészre valló alapelvet, hogy 
a természetet, ha valami betegség megzavarta, 
Ugy lehet megint eredeti állapotába visszaránci-
Sálni, hogy a testet éppen ellenkező módon ke
celjük, felcserélve a nyílások szerepeit, ameny-
|iyiben szilárd és folyékony anyagokat hátul 
bevezetünk s a szájon keresztül kivezetünk. 
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„De mindezen valódi betegségen kivül van
nak 7''ég képzelt betegségek, amiket az orvosok 
képzelt orvosságokkal gyógyítanak. Sokféle van 
és sokféle gyógyszer is, mindegyik más névvel, 
főleg nőnemű ijehuk használatára. Legfőbb te
hetsége az orvostudománynak azonban a jöven
dölés, melylegT^WníséTBgiTlDeválik. Ha ők meg
jósolják, hogy a beteg meghal, amint ezt rossz
indulatú betegségek alkalmával többnyire te
szik, akkor meg is hal a beteg. Ha véletleniü 
gyógyulni kezd a foeteg, egy nagyobb adag or
vossággal mégis be tudják bizonyítani, hogy 
nem voltak hamis próféták. Ily módon nagy 
hasznára vannak például házastársaknak, kik 
már megunták egymást és sokszor az államnak 
is, melynek miniszterét vagy uralkodóját épen 
kezelik." 

Egynéhány alkalommal már beszéltem 
gazdámnak az uralkodásról általában és különö
sen a mi kitűnő államszervezetünkről, mely az 
egész világ bámulatát és irigységéi felkeltette-
De most, hogy igy szóbakerüli egy miniszter, 
felszólított, ,.beszéljem el, mit értenek a yehiiK 
e fogalom alatt." 

Elmondtam, ,,hogy az állam miniszter;;^ 
nöke oly egyén, ki nem ismer sem örömöt, seffl 
bánatot, aki nem szeret és nem gyűlöl; nem ha
ragszik és nem érez szánalmat; nincs benne 
semmi szenvedély vagy vágy, csak éppen a 
pénzt, meg a hatalmat, meg a nagy címeket sze
reti. Sokféle dologról tud beszélni, kivéve azo
kat, amiket magába gondol. Igazat is mond 
néha, ha azt reméli, hogy hazugságnak veszik-

De másként, amit hazudik, becsületes őszinte
séggel óhajtja, hogy az ember igaznak tartsa. 
Aki azt akarja, hogy a miniszterelnök becsülje 
Öt, csak rosszat beszéljen a háta mögött és te
kintse magát elveszettnek az, akiről a minisz
terelnök jót mondott. A legrosszabb jel azonban 
mégis az, mikor a miniszterelnök megigér vala-
wiit; ha pláne szavával erősiti meg, olyankor az 
okos ember felad minden reményt s valami 
egyébhez fog. 

„Három utódja van annak. liog>' az ember 
miniszterelnökké legyen. Az első az, hogy az 
ember okosan rendelkez2.ék feleségéről, lányá
ról, nővéréről; a másik, elárulni és líiintrikázni 
az elődöt; a harmadik, vad hévvel szavalni nyil
vános gyülekezetekben az udvar romlottsága el
len. Okos uralkodó a három jelölt közül az 
utóbbit választja. Az ilyen buzgó lelkek rende
sen leghűbb és legkezesebb szolgái uruk akara
tának. Az ilyen miniszterek, ha végre megkapták 
kinevezésüket, többnyire megvesztegetik az or-
^^^ögyülésl, s végre valamely esemény, úgyne
vezett indemniti következtében, megkimélík ma-
fiukat a következményektől s megrakottan visz-
Szavonulnak a nyilvánosság küzdőteréről. A mi-
fliszlerelnök palotája tulajdonképpen egyetem, 
ahol a miniszlercsemeték nevelkednek. Szolgák, 
•akájok, kapusok és portások ellesve mesterük 
szokásait, végre maguk is miniszterelnökké lesz-
Jjek, ha a három fötantárgyban, a vakmerőség
eden, hazudozásban és vesztegetésben kitűnnek. 

„A miniszterelnököt többnyire valami el
pirult lotyó, vagy kedvenc lovászfiú korma-
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nyozza. Ezek a csatornák, melyeken keresztül 
a közigazgatás minden forrása áthalad; ezek 
végső fogalmazásban a királyság tulajdonkép
peni kormányzói." 

Egy napon gazdám, mikor az ország ne
mességéről beszéltem, váratlan bókkal illetett, 
melyei meg sem érdemeltem. Azt mondta, „hogy 
nyilván valami előkelő, nemesi családból szár
mazom, mert színben, tisztességben s mozdula
tokban kiválók az ő országainak minden yelni-ia. 
közül, bár ugy látszik, ez ügyességem és eroni 
rovására megy, dehát persze, arra is gondolni 
kell, hogy egészben másképpen élek, mint ők, s 
különben is, nem csak hogy beszélni tudok, de 
még az értelem halvány lehetősége is fellehető 
nálam, legalább is a yehuk között csodaszámba 
megy ennyi értelem." 

Megjegyezte, „hogy a Haiihnhnmek között 
a fehér, a vörös és a szürke nem oly szép alakUi 
mint a gesztenyebarna, az almáspej és a fekete. 
Előbbiek nem is oly értelmesek s tehetségük is 
fogyatékosabb. Éppen ezért szolgák -maradnak 
véges-végig, s természetellenes volna, ha ebből 
az állapolból kienielnők őket.'" 

Alázatosan megköszöntem nagyságos gazdám
nak, hogy ilyen jó véleménynyel van rólam-
Egyúttal azonban közöltem vele, hogy nem y^' 
gyök magas származású, szüleim egyszerű, tisz* 
les emberek, kik éppen csak hogy rendes neve-
lósb|p»'részesithettek s hogy a nemességnek ko-

ftünk egészen más jelentősége van, mint abo^ 
ö képzeli. A mi fiatal nemeseinket gyermeK-
koruktól fogva tétlenségben és fényűzésben ne-
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vélik; mihelyt módjukban van, elfecsérlik erői
kel és rut betegségeket szednek föl. Midőn va
gyonukat eltékozolták, valami alacsony sorsú és 
kellemetlen nőt vesznek el feleségül a pénzt 
miati, akit aztán gyűlölnek és megvetnek. Az 
ilyen házasságból többnyire idétlen, vérbajos és 
nyomorék gyermekek származnak, két-}iároni 
nemzedéken tul nem is él a család, hacsak az 
anya nem okosabb és gyermekéinek apját a 
szomszédség és egészséges cselédség köreiből 
nem válogatja, nehogy a család tönkremenjen. \ 
Elmondtam, hogy beteg és gyönge test, petyhüdt 1 
arcbőr és soványság a nemesi vér legbiztosabb 1 
jele. Éppen azért az egészséges, erőteljes külső 
nemes családokban máris gyanús s ilyenkor al \ 
világ felteszi, hogy a valódi apa holmi kocsis \ 
yagy más lehetett. A test tökéletlensége együtt 
jár a lélek betegségeivel: nemeseink mind splee-
nesek, fáradtak, tudatlanok, szeszélyesek, érzé
kiek és elbizakodottak. 

E kitűnő társaság beleegyezése nélkül nem 
lehet nálunk törvényt alkotni, megváltoztatni, 
J'agy felfüggeszteni; egyultal belőlük alakul a 
legfelsőbb, feltíbbezhetetlen biróság. 

'^"iri: fíiilliviT iilaíásni. 

m<!\ wmmmm^ 

ÍM 

n i.^/*i»;,: 



Áí i ' ; ?^^ 

336 SWIFT 

nyozza. Ezek a csatornák, melyeken keresztül 
a közigazgatás minden forrása áthalad; ezek 
végső fogalmazásban a királyság tulajdonkép
peni kormányzói." 

Egy napon gazdám, mikor az ország ne
mességéről beszéltem, váratlan bókkal illetett, 
melyei meg sem érdemeltem. Azt mondta, „hogy 
nyilván valami előkelő, nemesi családból szár
mazom, mert színben, tisztességben s mozdula
tokban kiválók az ő országainak minden yelni-ia. 
közül, bár ugy látszik, ez ügyességem és eroni 
rovására megy, dehát persze, arra is gondolni 
kell, hogy egészben másképpen élek, mint ők, s 
különben is, nem csak hogy beszélni tudok, de 
még az értelem halvány lehetősége is fellehető 
nálam, legalább is a yehuk között csodaszámba 
megy ennyi értelem." 

Megjegyezte, „hogy a Haiihnhnmek között 
a fehér, a vörös és a szürke nem oly szép alakUi 
mint a gesztenyebarna, az almáspej és a fekete. 
Előbbiek nem is oly értelmesek s tehetségük is 
fogyatékosabb. Éppen ezért szolgák -maradnak 
véges-végig, s természetellenes volna, ha ebből 
az állapolból kienielnők őket.'" 

Alázatosan megköszöntem nagyságos gazdám
nak, hogy ilyen jó véleménynyel van rólam-
Egyúttal azonban közöltem vele, hogy nem y^' 
gyök magas származású, szüleim egyszerű, tisz* 
les emberek, kik éppen csak hogy rendes neve-
lósb|p»'részesithettek s hogy a nemességnek ko-

ftünk egészen más jelentősége van, mint abo^ 
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vélik; mihelyt módjukban van, elfecsérlik erői
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gyonukat eltékozolták, valami alacsony sorsú és 
kellemetlen nőt vesznek el feleségül a pénzt 
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'^"iri: fíiilliviT iilaíásni. 
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HETEDIK FEJEZET. 

(Szerző határtalan tiazaszeretete, — Gazdája megjegy-
séseket tesz az angol áHamszerTCzef és liözlgazgatás ál
lapotúról, melyet szerző példákkal és megteleíö esetek
kel ábrázol. — A gazda észrevételei az emiieri termé

szetről.) 

Az olvasó talán csudálkozni fog, hogyan be
szélhettem ilyen szabadon saját nememről, ilyen, 
szabadon s talán ilyen áruló módon; de gondolja 
meg, hogy olyan halandókkal társalogtam e 
tárgyról, akik az,emberi fajtáról már eleve a leg
gyászosabb véleményt alkották, annak feltűnő 
hasonlatossága lévén a yeluikkal. Különben pe
dig nyíltan bevallom, hogy a négylábúak er
kölcsi felfogását szembeállítva az emberi rom
lottsággal, oly mértékben kinyitotta a szemem s 
értelmemet elannyira kivilágította, hogy kezd
tem egészen más szemmel nézni az emberi tette
ket és szenvedélyeket, s saját nemem becsülelet 
kezdtem olyannak látni, amit nem érdemes meg
védelmezni; — de másrészt úgyis lehetetlen vofl 
ez oly világos és tiszta itélelü személy előtt, rnim 
gazdám, kinek hatása alatt naponta ezer hiba* 
fedeztem fel magamban, amikről ezelőtt sejtel-
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mem sem volt s amik az em'beri gyengeségek és 
hibák jókora lajstromában is ismeretlenek. Pél
dáján okulva, kezdtem mélyen megvetni minden 
hamisságot és áloskodást; az igazságot pedig 
ugy megszerettem, hogy annak érdekében min
dent feláldozni természetesnek tűnt. 

Egészen őszintén akarok beszélni az olvasó
val. Volt egy másik, erősebb inditÓoka annak, 
Iiogy ilyen szabadon és nyíltan beszéltem ne
memről. JEgy évet töltöttem csak ebben az or-
szagban, mikor érezni kezdtem, hogy máris oly 
mély szeretettel, tisztelettel és hódolattal tekin
tek a benszülöttekre, hogy tőlük elválni szinte ^ 
lehetetlennek látszott. El is határoztam, hogy 
hátralevő életemet a csudálatos flauhnhnm'ok 
kőzött töltöm el, minden szépség és erény foly
tonos gyakorlásában és soha nem férek vissza az 
emberek közé. De Örök ellenségem, a végzet már 
Ugy határozott, hogy ez a nagy boldogság ne jut
hasson osztályrészemül. Most csak az vigasztal, 
^ogy mindabban, amit honfitársaimról beszél
tem, igyekeztem a hiibáikat annyira kisebbíteni, 
sniint az ilten szigorú vizsgáló előtt csak lehet
séges volt s azon voltam, hogy kedvező fordula
tot adíak az egyes fejejéteknek. Tudom, ez 
gyöngeség, de hát van-e' élőlény, akit részre^ 
"ajlóvá ne tenne a szülőföld és haza határtalan 
szerelme? 

Röviden és összefoglalva megírtam néhány 
^beszélgetésünk tartalmát, a rövidség kedvéért 
kihagytam azonban sok fontos részletet, amikre 
ezúttal kitérek. 

Mikor már minden kérdésre válaszoltam és 
••m^ 



^,.^. .M^WMf. 

HETEDIK FEJEZET. 

(Szerző határtalan tiazaszeretete, — Gazdája megjegy-
séseket tesz az angol áHamszerTCzef és liözlgazgatás ál
lapotúról, melyet szerző példákkal és megteleíö esetek
kel ábrázol. — A gazda észrevételei az emiieri termé

szetről.) 

Az olvasó talán csudálkozni fog, hogyan be
szélhettem ilyen szabadon saját nememről, ilyen, 
szabadon s talán ilyen áruló módon; de gondolja 
meg, hogy olyan halandókkal társalogtam e 
tárgyról, akik az,emberi fajtáról már eleve a leg
gyászosabb véleményt alkották, annak feltűnő 
hasonlatossága lévén a yeluikkal. Különben pe
dig nyíltan bevallom, hogy a négylábúak er
kölcsi felfogását szembeállítva az emberi rom
lottsággal, oly mértékben kinyitotta a szemem s 
értelmemet elannyira kivilágította, hogy kezd
tem egészen más szemmel nézni az emberi tette
ket és szenvedélyeket, s saját nemem becsülelet 
kezdtem olyannak látni, amit nem érdemes meg
védelmezni; — de másrészt úgyis lehetetlen vofl 
ez oly világos és tiszta itélelü személy előtt, rnim 
gazdám, kinek hatása alatt naponta ezer hiba* 
fedeztem fel magamban, amikről ezelőtt sejtel-

k ' 
GULLIVER UTAZÁSAI 339 

mem sem volt s amik az em'beri gyengeségek és 
hibák jókora lajstromában is ismeretlenek. Pél
dáján okulva, kezdtem mélyen megvetni minden 
hamisságot és áloskodást; az igazságot pedig 
ugy megszerettem, hogy annak érdekében min
dent feláldozni természetesnek tűnt. 

Egészen őszintén akarok beszélni az olvasó
val. Volt egy másik, erősebb inditÓoka annak, 
Iiogy ilyen szabadon és nyíltan beszéltem ne
memről. JEgy évet töltöttem csak ebben az or-
szagban, mikor érezni kezdtem, hogy máris oly 
mély szeretettel, tisztelettel és hódolattal tekin
tek a benszülöttekre, hogy tőlük elválni szinte ^ 
lehetetlennek látszott. El is határoztam, hogy 
hátralevő életemet a csudálatos flauhnhnm'ok 
kőzött töltöm el, minden szépség és erény foly
tonos gyakorlásában és soha nem férek vissza az 
emberek közé. De Örök ellenségem, a végzet már 
Ugy határozott, hogy ez a nagy boldogság ne jut
hasson osztályrészemül. Most csak az vigasztal, 
^ogy mindabban, amit honfitársaimról beszél
tem, igyekeztem a hiibáikat annyira kisebbíteni, 
sniint az ilten szigorú vizsgáló előtt csak lehet
séges volt s azon voltam, hogy kedvező fordula
tot adíak az egyes fejejéteknek. Tudom, ez 
gyöngeség, de hát van-e' élőlény, akit részre^ 
"ajlóvá ne tenne a szülőföld és haza határtalan 
szerelme? 

Röviden és összefoglalva megírtam néhány 
^beszélgetésünk tartalmát, a rövidség kedvéért 
kihagytam azonban sok fontos részletet, amikre 
ezúttal kitérek. 

Mikor már minden kérdésre válaszoltam és 
••m^ 



'^í^-mm 

;jm^-^ 
: a v ^ ^ « 

Kst, ^i^'^ 

340 SWIFT 
smmsmsm^^'^^^:^, 

kíváncsiságát, ugy látszik, minden irányban ki
elégítettem, jó gazdám egy reggel korán küldött 
értem és magától csekély távolságra leültetett. 
(Oly kegy volt ez, melyben először részesültem.) 
Elmondta, „'bogy nagyon komolyan megfontolta 
egész történetemet és mindazt, amit magamról 
és hazáimról beszéltem, s hogy e megfontolás 
után az állatok egy sajátságos fajtájának tekint 
bennünket, melyeknek a természet, valami csu" 
dálatos véletlen következtében, az értelem cse
kély sugarát juttatta, de mi e csekély értelmet 
arra használjuk csak, hogy annak segítségével 
természetes romlottságunkat növeljük s uj bü-
nőket szerezzünk a régiekhez, természetelle
neseket; hogy csekély képességünktől magunk 
raboljuk meg magunkat, ellenben eredeti igé
nyeinket s vágyainkat nagy sikerrel sokszoroz
zuk s egész életünket azzal töltjük, hogy min
denféle mesterkedéssel e vágyaknak és igények
nek eleget tegyünk. Ami engem illet, se oly erős, 
se oly ügyes nem vagyok, mint egy közönséges 
yehu; ügyetlenül járok a hátsó lábaimon, kita
láltam egy olyan viseletet, aminek következté
ben patáimat semmire se használhatom s azzal 
nem ís védekezhetem; arcomról eltávolítottam a 
szörzetel, ami nap és esö ellen védelmezett volna. 
Végre, se gyorsan futni, se fára mászni nem tu
dok olyan sebesen, mint yehu testvéreim." 

„Törvényeink és alkotmányunkat, amint 
nézi, azok nyilván értelmi s ennek következtében 
erkölcsi fogyatékosságunk nemleges szülÖttei» 
mert értelmes lény kormányzásához elég a J"' 
zan ész, de nekünk nincs jogunk e címhez azok 
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után, amikel népemről elmondtam; bár azt is 
észrevette, hogy sok részletet részrehajlásból el
hallgattam s gyakran állitoltam olyant, ami 
nincsen. 

„Véleményéhen mindinkább megszilárdult, 
látva azt, bogy nemcsak testi vonatkozásban 
egyezünk meg teljesen a yehukkal (eltekintve 
ama nem éppen előnyünkre felhozható különb
ségektől, hogy patánk rövidebb, gyengébb, Tiogy 
kevésbbé gyorsak, ügyesek, fürgék vagyunk), 
de azok után, amiket életünkről, szokásainkról, 
cselekedeteinkről elmondtam, lelki alkatunk kö
zött is ugyanaz a megegyezés felismerhető. Eb
ben az országban is megfigyelték, hogy a gehu-k 
niég sokkal jobban gyűlölik egymást, mint 
egyéb állatok; ennek okát abban látták a ben-
szülöttek, hogy mindegyik yehu a többi yeha 
ocsmányságát láthatja csak és a magáét nem. 
Éppen ezért kezdi hinni, hogy nem is oktalan 
dolog részünkről, ha eltakarjuk testünket s el
rejtjük a sok formátlanságot és csúnyaságot, 
aminek látását alig viselhetjük el. Csakhogy még 
ebben is téved, ugy látszik, mert a mi hazánkban 
ugyanolyan okokra vezethető vissza a civódás, 
•nint a yebuk közölt. Mert azt ők is megfigyel
ték, hogy ha öt yehu közé annyi abrakot dob
nak, amennyi Ötvennek elég, ők ahelyett, hogy 
békében zabálnának, hát egymás fülének, arcá
nak esnek, mert mindegyik magának akarná az 
egészet, éppen azért etetés közben mindig 
*így szolgának kell állani közöttük, hogy visz-
szaiartsa a nyuglalankodókat. Ha egy tehén 
kimúl vagy elhuU baleset következtében, mí-
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előtt a Hauhnlmm saját háziállatai számára 
ellehetné: a környék minden yehuja ráveti 
magát és olyankor ugyanaz a csata tör ki köz
tük, amilyent leirtam: körmeikkel borzasztó 
sebeket ejtenek egymáson, bár megölni 
ritkán tudják egymást, nem lévén birto
kában azoknak a kényelmes gyilkoló szer
kezeteknek, amiket mi feltalálunk. Máskor 
megint ugyanilyen háborúskodás tör ki külön
böző vidékek yehu-i közölt, minden látható 
ok nélkül: az egyik vidék yebii-'i, kedvező 
alkalommal, mikor a másik i/eTiu-tábor nem 
készült fel, ráront ellenségére. Ha a támadás 
nem sikerült, szépen hazakullognak és ellen
ség hijján folytatják otthon azt, amit én pol
gárháborúnak neveztem. 

„Vannak mezők ezen a vidéken, ahol bi
zonyos fénvptj é«i gyinpg kövekct lehet találni, 
amikre a yehiik mohón buunaK; ha, ami gyak-
ran megesik, a kő egyik fcítH^enne van még a 
földben: képesek naphosszat ott álldogálni, 
körömmel, foggal kaparni ki a követ a föld
ből; elvinni aztán és elrejteni istállóikban. 
Ilyenkor vadul és félve nézegetnek körül, nem 
fedezle-e fel valamelyik társuk, hogy hová 
dugták a kincset. .Tómaga soha nem tudta fel
fogni, mire való ez a természetellenes mohó
ság, vagy mire kellenek e kövek a ycAu-nak; 
most kezdi hinni, hogy a fösvénységnek 
ugyanazon Ösztöne ez, amilyenről emberi fa
junk ismertetésekor is beszéltem. Egyszer, 
úgymond, kísérletképpen egy rakás ilyen kö
vet önmaga kiszedett onnan, ahová egyil^ 
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yehu-iú. rejtette. Mikor a piszkos állat nem 
találta kincsét, oly hangos üvöltözésbe tört ki, 
hogy az egész csorda összeszaladt; akkor 
azoknak esett, tépte, harapta, karmolta társait, 
bőgött és acsarkodott, nem evett, nem aludt 
és nem dolgozott, majdnem belepusztult, mig 
aztán gazdám egyik szolgájával visszadugalta 
a köveket ugyanabba a sarokba, ahonnan ki
vették: a yeha azonnal visszanyerte jóked
vét és meggyógyult, csak megfelelőbb rejtek
helyet keresett a kincsnek, megint eldugta 
s azóta igen használható és kezes a bestia." 

Gazdám továbbá biztosított róla, amit 
magam is megfigyeltem, hogy az olyan földe-
'ken, ahol ilyen fényes kő terem, leggyakoriblb 
és leghevesebb az ütközet. 

„Ha két yehu —• úgymond — ilyen kö
vet fedez fel a mezőn s Összevesznek azon, 
hogy kié legyen, többnyire egy harmadik te
rem ott s elkaparintja a kincset." Gazdám itt 
"^^gj^gyezte, hogy, nemde itt is feltűnő a ha
sonlatosság a mi úgynevezett törvényhozá
sunkkal és én, a saját jóhirünk érdekében, 
nieghagytam tévedésében s nem mondtam 
rneg neki, hogy a mi bíráink bizony nem elég
szenek meg azzal, hogy a panaszos és vádlott 
által vitatott kincset elszedjék, hanem addig 
folytatják a pert, mig nemcsak a kincs páro-
jf ^ el, de vádlott és panaszos azt a pár fityinget 
is elveszti, amije az igénylett kincsen kivül 
vült. 

Folytatva előadását, gazdám kijelentette, 
„hogy legvisszataszitóbb vonása a yehuk-nak 



J ' 

III' 

342 SWIFT 

előtt a Hauhnlmm saját háziállatai számára 
ellehetné: a környék minden yehuja ráveti 
magát és olyankor ugyanaz a csata tör ki köz
tük, amilyent leirtam: körmeikkel borzasztó 
sebeket ejtenek egymáson, bár megölni 
ritkán tudják egymást, nem lévén birto
kában azoknak a kényelmes gyilkoló szer
kezeteknek, amiket mi feltalálunk. Máskor 
megint ugyanilyen háborúskodás tör ki külön
böző vidékek yehu-i közölt, minden látható 
ok nélkül: az egyik vidék yebii-'i, kedvező 
alkalommal, mikor a másik i/eTiu-tábor nem 
készült fel, ráront ellenségére. Ha a támadás 
nem sikerült, szépen hazakullognak és ellen
ség hijján folytatják otthon azt, amit én pol
gárháborúnak neveztem. 

„Vannak mezők ezen a vidéken, ahol bi
zonyos fénvptj é«i gyinpg kövekct lehet találni, 
amikre a yehiik mohón buunaK; ha, ami gyak-
ran megesik, a kő egyik fcítH^enne van még a 
földben: képesek naphosszat ott álldogálni, 
körömmel, foggal kaparni ki a követ a föld
ből; elvinni aztán és elrejteni istállóikban. 
Ilyenkor vadul és félve nézegetnek körül, nem 
fedezle-e fel valamelyik társuk, hogy hová 
dugták a kincset. .Tómaga soha nem tudta fel
fogni, mire való ez a természetellenes mohó
ság, vagy mire kellenek e kövek a ycAu-nak; 
most kezdi hinni, hogy a fösvénységnek 
ugyanazon Ösztöne ez, amilyenről emberi fa
junk ismertetésekor is beszéltem. Egyszer, 
úgymond, kísérletképpen egy rakás ilyen kö
vet önmaga kiszedett onnan, ahová egyil^ 

GULLIVER UTAZÁSAI 343 

yehu-iú. rejtette. Mikor a piszkos állat nem 
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az a vad mohóság, amivel mindent felfalnak, ami 
útjukba i'sik: növényt, gyökereket, bogyókat, 
elhullott dögök romlott húsát, vagy mindent 

együttvéve; s az is megvan bennük, hogy 
jobban ízlik nekik, amit messzi mezőkről lop
lak vagy szereztek, mint amit otthon kapnak, 
hu mégolyan ízletes is. Ha módjukban áll, ad
dig zabálnak, míg hasuk csaknem felpukkad, 
— azután megrágnak bizonyos gyökeret, ami
től kiürülnek. Van aztán egy másfajta gyökér 
is, dus lével, ez azonban már ritkábban talál
ható, amit a i/e/id-k nagy gyönyörűséggel 
szopogatnak és mohón keresnek mindenütt: 
ez a gyökér ugyanazzal a hatással van 
rájuk, mint amilyen hatást nálunk a bor 
élvezete kelt. Ha sokat szopogatták, a yehii-k 
hol átölelik egymást, hol összevesznek; üvöl
töznek, fintorognak, kóvályognak és tántorog
nak, megbotlanak végre s hosszában bele-
feküsznek valami pocsolyába, ott aztán mély 
álomba merülnek." 

Magam is megfigyeltem, hogy ezen a vidé
ken, az állatok közt csak a uehu-k betegszenek 
meg, nem oly gyakran ugyan, mint nálunk a 
lovak, mert nem rossz bánásmód következté
ben, hanem csak saját piszkos fajtájuk mohó
sága és mértéktelensége miatt. A haiihnhnm-
nyelvnek éppen ezért egyetlen, általános si^ava 
van csak a betegségre, amit ez állattól kölcsö
nöztek és ez a hnea-yehu, vagyis yehu-kór 
szó. A yehut ebből ugy gyógyítják ki, hogy 
saját bélsarát és vizeletét erővel a torkába tö
mik. Gyakran figyeltem meg magam is, hogv 

( 

I 

ez az eljárás eredménynyel járt s azért 
őszinte jóakarattal ajánlom melegen minden 
szerelett honfitársamnak, általános és üdvös 
orvosság gyanánt minden olyan betegség ellen, 
amit túlterhelés idézett elő. 

„Ami műveltséget, kormányzási, művésze
tet, ipart s egyebekel illet", vallotta be to
vábbá jó gazdám, „azt meg kell adni, kevés, 
vagy semmi vonatkozást nem lát az ö yehu-'ik s 
a mi nemzetségünk közölt. Ami bennünk 
rokon, az természetünkben rejlik. Az igaz, 
néhány kíváncsi Hauhnhnm állítólag meg
figyelte, hogy a í/e/i«-csordákban rendesen van 
egy fő-yehu, fde hiszem említettem, hogy ná
lunk a szarvasok között is van ilyen) aki mén 
rútabb és otrombább, mint a többi s még ve-
szekedöbl) természetű. Ez a vezető yehu ren
desen maga mellé vesz egy hozzá lehetőleg ha
sonló kegyencet, akinek egész hivatása abban 
íll, hogv gazdája talpát és fenekét nyalogassa 
* a nöslény yehukal beterelje istállójába; 
^zért aztán urától időnkint holmi szamár-
Koncot kap jutalmul. Ezt a kegyencel az egész 
csorda utálja s ezért mindig ura körül setten-
•^^dik, hogy ne bánthassák. Hivatalában meg
marad mindaddig, míg a vezető nem talál még 
Komiszabbat nála; abban a pillanatban elker-
Rp'̂ k öt s utóda, s az egész környék minden 
y*- i/-ja, himek, nőstények, köréje sereglenek s 
tetőtöl-lalpig leöntik rondasággal. Hogy ezt a 
példát mennyire lehet alkalmazni a mi udvari 
eletünkre, miniszterekre és keg>'encekre, azt, 
úgymond, magam Ítélhetem meg legjobban". 
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Nem mertem válaszolni e gúnyos és kegyel
len megjegyzésre, mely az emberi értelem érté
két a közönséges kutyák színvonala alá sülyesz-
lette volna: hiszen még az is ki tudja válogatni, 
hogy melyik kutya ugatására figyeljen és hall
gasson, ha nem akarja, hogy rossz nyomra 
vezessék. 

Gazdám kijelentette, „hogy vannak a 
yehuk-han figyelemreméltó tulajdonságok, me
lyekhez hasonlót ugy emlékszik nem emii
tettem, vagy csak futólag, mikor az emberi faj
táról beszéltünk. Ez állatok, úgymond, nősté
nyeiket közös birtoknak tekintik, mint niás 
vadak, abban mégis különböznek, hogy a nős
tény yehuk még vcmhességük idején is érint
keznek hímekkel s hogy a himek épp ugy ve-
szekesznek és verekesznek a nőstényekkel, 
mint egymás között: s mindkét nem a durva
ság annyi és olyan praktikáival érintkezik, 
amelyhez hasonlót semmi más élőlénynél nem 
figyelhetünk meg. 

„Ami legjobban meglepte mindig a yehuk-
nál, az a nagy hajlani volt mindenféle mocsok 
és piszok iránt; hiszen minden más állat termé
szetes ösztönnel szereti a tisztaságot." Gazdám 
két első vádjára örültem, hogy nem kellelt vá
laszolnom, egyetlen szóval sem cáfolhattam 
meg, amil mondóit; — ha módomban lett\olna) 
bizonyára szívesen megvédtem volna szeretett 
fajtámat. Ez utóbbi pontban végre ragyogj 
elégtételt szolgáltathattam — volna az ember» 
nemnek, megvédve őt a kizárólagosság vádja* 
val szemben, ha történetesen disznók laktaK 
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volna a vidéken, de történetesen nem laktak. 
Pedig mily szépen rámutathattam volna, hogy 
ezek az állatok hogy esznek, isznak, mily mo
csokban élnek, hogy nyelnek le piszkot, sarat 
és így tovább. 

Még egy másik sajátságot is emiitelt gaz
dám, amit a yehuk-han egyik szolgája fedezeti 
fel s amit sohasem tudott megérteni. Elmondta, 
„hogy némelyik yehu egyszerre csak vissza
húzódik egy szögletbe, lefekszik, bőg, nyögdé
csel, mindenkit vicsorogva elkerget, aki köze
lébe kerül, pedig nincs semmi baja, ehetik, 
ihalik, fiatal és kövér. Rájöttek, hogy egyetlen 
orvosság kínálkozik; ilyen yebii-t kemény mun
kára kell fogni s akkor múlhatatlanul magához 
tér." Erre is hallgattam, részrehajlásból, bár 
rögtön felismertem a spleen ney^ü betegség CSÍ-
i'áít, amit gazdagság, féiTyG"zes és tétlenség nö
velt nagyra nálunk s amit ha ugyanoly módon 
kezelnének, mint a Haiihnhnm-í}ii: kezesked
nék a gyógyulásért. 

Gazdám felemlítette még, „hogy a nőstény 
ffe/iíí-k szeretnek elrejtőzni holmi sövény vagy 
ookor mögött, s (mnan bámészkodnak fiatal 
hímekre; mikor azok odanéznek, hirtelen el-
""jík a nőstény, furcsa mozdulatokat végez és 
fintorokat vág. Megfigyelték, hogy ilyenkor igen 
kellemetlen illata van. Ha aztán a him feléje 
'^rt, a nőstény lassan visszahúzódik, sürün hát-
í'apislog s tettetett rémüleltel valami megfelelő 
rejtekhelyre fut, ahova, biztos lehet benne, hogy 
^ hím követni fogja. 

„Máskor meg, ha idegen nőstény vetődik 

'Vl^rf 

' ií^tÍJ 
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közébük, két vagy három egynemű társa körül
járja, rábámul, fintorokat vág, megszagolja, 
majd olyan mozdulatokkal, amik undort és 
megvetést látszanak kifejezni, otthagyják." 

Nagyon érdekelt és mulattatott volna mind
ez a finom részlet, amit gazdám részben saját 
tapasztalatából, részben hallomásból merített: 
ha közben nem szomorít el a meglepő meg
ismerés, hogy ime az asszonyi kacérság, 
pletykázás és megbotránkoztatás ösztönök gyö
keréből táplálkozik. 

Folyton attól félteni, s vártam, hogy gaz
dám azokról a természetellenes nemi bűnökről 
is beszél majd, a yehuk-kal kapcsolatban, amik 
nálunk annyira közönségesek. De e pontban, 
ugy látszik, a természet nem jó tanitómester; a 
raffinált élvezetek kultuszát féltekénken a mű
vészet és értelem honosította meg. 

.z-^^'^isviism 

NYOLCADIK FEJEZET. 

(Szerző folytatja a yehuk jellemzését. — A Uauhn-
hnm-ek nagy erényét — Hogy nevelkednek lijuságuk-

ban. — A Hauhnhnmek gyülekezete.) 

Tekintve, hogy az emberi természetet 
szükségképpen jobban értettem, mint ahogy 
gazdám érthette, könnyedén alkalmaztam mind
azt, amit a yehuk-ról hallottam, magamra 
s embertársaimra. Ugy véltem, a magam 
szakállára végzett megfigyelések további s 
bővebb felfedezésekkel járhatnak: azért gyak
ran kértem nagyságos gazdámat, hadd mehes
sek a környék yeha csordáit tanulmányozni. Szí
vesen beleegyezett, mert meggyőződött róla, 
hogy ez állatok iránt érzett ellenszenvem biz
tosit rontó hatásukkal szemben. Egyik szolga
ját, egy erős, vörös poroszkát, rendelte mellem: 
derék, megbízható vezető volt, nélküle alig me
részkedtem volna ilxen kalandra. Már említet
tem, milyen ulálatosan fertőztek meg az aUaJOK. 
mikor ebbe az országba kerültem; kesobb_is 
előfordult egyszer-kétszer, hogy csaknem kör
meik közé kerültem volna, ha nincs velem jo 
vadászkésem. Azt kell hinnem, volt valami hal-
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NYOLCADIK FEJEZET. 

(Szerző folytatja a yehuk jellemzését. — A Uauhn-
hnm-ek nagy erényét — Hogy nevelkednek lijuságuk-

ban. — A Hauhnhnmek gyülekezete.) 
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vány sejtelmük arról, hogy a fajtájukból való 
vagyok: mikor vezetőm kíséretében szemük
láttára lehúztam kabátom, meztelen karjaim 
könnyen kelthetlek ilyen érzéseket. Ilyenkor 
egész közelembe férkőztek s minden mozdula
tomat utánozták, mint a majmok, de gyűlöl
ködő és bosszús fintorok kíséretében, mint-
ahogy a vad majmok csúfolnák szeliditelt tár
sukat, mely nadrágba s harisnyába öltöztetve 
véletlenül közibük került. 

Kölyökkoruktól fogva a yehuk rendkívül 
vadak és fürgék. Egyszer mégis megfogtam 
egy hároméves kis himet s mindenféle becézés-
sel és simogatással próbáltam megnyugtatni, s 
elcsiítitani, de a kis Ördög oly mérgesen visíto
zott, bömbölt, karmolt és harapott, hogy kény
telen voltam elereszteni; s már éppen ideje voit, 
mert a zajra az egész csorda összefutott, —- csak 
azért nem mertek megtámadni, mert kiséröm 
ott volt, s a kis í/e/í«-poronty elfutott már. Meg
figyeltem, hogy a csöpp állat bőre igen büdös 
volt, valami a róka és a menyét szaga közt, de 
kellemetlenebb. Talán az olvasó nem venné 
zokon, ha egészen mellőzném annak a rész
lenek felemlitését is, hogy míg az utálatos kis 
békát kezeim közt tartottam, folyékony, sárgás 
csúnyasággal borított el. Hála istennek, volt egy 
kis patak a közelben, ahol, amennyire lehetett, 
tisztára mostam magamat, aztán jó félnapig le
vegőztem még a szabadban, mielőtt gazdám 
szeme elé mertem volna lépni. 

Amennyire én megfigyelhcítem, a yelnik^^ 
világ legbutább, legkevésbbé tanulékony bestiái. 
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Értelmük soha nem emelkedik tul azon a szín
vonalon, mely az iga és teherhordáshoz kell. 
Véleményem szerint azonban ennek oka az állat 
fonák és makacs természetében rejlik, mert kü
lönben igen furfangosak, rosszakaratuak, hirte
lenek és bosszúállók. Erősek és edzettek, de 
gyávák és szemtelenek, alantasak és kegyetle
nek. Megfigyelték, hogy a vöröshajuak még 
alattomosabbak és bujábbak, mint társaik, bár 
azoknál gyorsabbak és erösebbek. 

A Haahnhnm-ck a ye/iii-kat, amikre pilla
natnyi szükségük van, kis kunyhókban tarto
gatják, az urasági házak közelében. A többi 
yebu a mezőn kóborol, gyökereket ásnak, nö
vényeket esznek, dögöket keresnek, vagv néha 
elfogják a menyétet és lubimuh-t (ez egy vad
patkány-féle) s mohón felfalják. A természet 
útmutatása szerint a dombok oldalába körmük 
segélyével mély lukakat fúrnak, amikbe egyen
kint fekÜsznek bele; a nőstények lakosztálya 
Valamivel nagyobb, ugy, hogy kicsinyeiket is 
elrejthetik. 

A yehuk, kölyökkoruktól kezdve jól usz-
\k, mint a békák, sokáig kibírják a víz alatt, 

3hol halat fognak, amit aztán a nőslények ki
csinyeiknek visznek haza. Engedje meg az 
olvasó, hogy erre vonatkozó egyik furcsa kalan
domat itl elbeszéljem. 

Egy napon, midőn vezetőmmel, a vörös 
poroszkával, megint kódorogtunk, nagyon meleg 
lett s én, megkértem vezetőmet, hadd fürödhes-
Sek meg a közeli folyóban. Beleegyezett, mire 
azonnal pőrére vetkőztem s óvatosan lelépked-
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tem a folyóhoz. Történt, hogy egy fiatal yehu 
nőstény, mely a sövény mögött leselkedelt, hir
telen nagy sebesen odaugrált, ugy látszik, sze
relmi vágytól hajtva (mint ahogy vezetőmmel 
véltük később), s minlegy őt méternyire attól 
a helytől, ahol én fürödtem, a vizbe vetette 
magát. Soha életemben nem ijedtem meg igy. 
Vezetőm, a poroszka, nyugodtan legelt a közel
ben, nem tartva semmi veszélytől. A nőstény 
mellém ugrott és hihetetlenül utálatos módon 
ölelt magához. Ordítottam, ahogy torkomból ki
fért: a poroszka odanyargalt hozzánk, mire a 
nőstény nagy vonakodva elengedett, átugrott 
a másik partra, ott megállt s mig felöltözködtem, 
nem mozdult onnan, egyre bámészkodott és 
vonitolt hozzá. 

Ezt az esetet halálosan szégyellem, de 
gazdám é.s családja jól mulatott rajta. Ezekulán 
nem tagadhattam, hogy valódi yeha vagyok, 
minden külső és lényeges vonatkozásban, ha 
egyszer a yehu nőstény épp olyan természetes 
vonzalmai érez irányomban, mint bármelyik 
fajtájabelivel szemben: még azt se hozhattam 
fel mentségemül, hogy legalább vörös haja leli 
volna a bestiának, (mert a vörŐshajuakról azt 
tartják, hogy rendellenes hajlamaik vannak), 
nem, ez fekete volt, mint a szurok, külseje és 
magatartása egészbenvéve nem is éppen annyira 
ellenszenves, mini más yehuké, fiatalka volt 
még, talán tizenegyéves. 

Ha meggondoljuk, hogy három évet töltöt
tem ebben az országban, az olvasó méltán el
várhalja tőlem, hogy, mini azt más utasok te-
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szik, némi beszámolást tartsak a lakók szoká
sairól, erkölcseiről. Nem hoz zavarba e feladat, 
mert sokat tanulmányoztam vendéglátóimat. 

A nemes Hauhnhnm-ek természettől fog\'a 
minden szép erényre hajlamosak s nem lévén 
fogalmuk arról, hogy értelmes lényben hogy le
het meg a gonosz: alapelvük s egyetlen törekvé
sük ugy istápolni az értelmet és belátási, hogy az 
leljesen eluralkodjék minden cselekedelük fölött. 
Az észszerüség náluk nem probléma, mint ná
lunk, ahol két ember elfogadható érvekkel bizo
nyíthatja egy kérdésnek kél ellenkező megoldá
sát, hanem szükségképpen rögtöni meggyőző 
erővel bir, aminthogy .minden igazság szükség
képpen ilyen, ha szenvedély és érdek nem zavarja 
meg, homályositja el, szinezi sokfélére. Emlék
szem, hogy csak nagynehezen tudtam megér
tetni gazdámmal a vélemény szó jelentőségét 
s azt, hogy valamely igazság vitás lehel; mert 
hiszen az észszerüségből önként következnék, 
hogy csak akkor tagadjunk vagy állítsunk vala-
>nit, ha biztosak vagyunk benne s ha valamely 
' ^n t vitás lehet, abban nem vagyunk biztosak. 
^ey az ellentétek, viták, veszekedések; kétes, 
vagy hamis feltevések feletti megbeszélések is
meretlen fogalomkör a Haiihnhnm-ck között. 
Mikor egyszer gazdámnak a termcszetbölcselet 
több módszeréi és viszonyát fejlegetlem, han
gosan felnevelett azon, „hogy magukat értelme
seknek valló lények tudásnak nevezzék s mint 
ilyent értékeljék más emberek feltevéseit, oly 
"iolgokban is, ahol ez a tudás, még ha megbíz
ható volna, se használna semmit". Ezzel külön-

Sivüt: Gullivev utazA-sai. 23 
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ben Sokratesnek Pláto által magyarázott alap
elveit fogadta el, mely körülményt a legnagyobb 
megtiszteltetés gyanánt emlitem fel, ami a böl
cselők e fejedelmét valaha érhette. Azóta sokat 
tűnődtem azon, hogy egy ilyen felfogás, ha 
népszerűvé válik, az európai könyvtárak micsoda 
katasztrofális pusztulását vonná maga után s 
a tudományos világban hány fényes és sikerdus 
pálya zárulna be örökre. 

—Pnrát^ág H 4̂ 'M^miTrl—°7- -n két főerény a 
Hauhnhum-ek kőzött s ez a jóakarat, ez a ba
rátság nem bizonyos, meghatározott szemé
lyekre, hanem az egész fajra vonatkozik. Az or
szág legtávolabbi részéből arrajáró idegent épp
úgy fogadják ők, mint a szomszédot és barátot; 
bármerre jár a Haubnhnm, mindenütt otthon 
van. Egymással szemben a legnagyobb lisztelet 
és udvariasság uralkodik minden vonalon, de a 
szertartásosság ismeretlen fogalom. A Hauh^' 
hnm csikait nem becézi és kényezteti soha: de 
nevelésükben az cszszerüség és célszerűség min
den sugallatát meghallgatja. Észrevettem, hogy 
gazdám ugyanazzal a gyöngéd hajlammal ked
veli szomszédja gyermekeit, mint a saját magáét. 
Náluk ugy van, hogy természetszerint és ösz
tönből egyformán szeretni kell az egész fajtat 
s értelem szerint és belátásból aztán megkü
lönböztethetjük az egyént, a jótulajdonságok es 
erények foka szerint. 

Ha egy Hauhnhnm asszony két gyermeket 
szült már, mindkét nemben: többé nem érint
kezik hitvesével, kivéve, ha valami oknál fogva 
elvesztik egyik gyermeküket, ami nagyon rit

kán fordul elő. Ha olyan házaspárral történik 
ez meg, ahol az asszony már idős ahhoz, hogy 
gyermeket szüljön, egy másik fiatalabb pár át
adja egyik csikaját s megint együtt él, mig a 
fiatalabb asszony újra teherbe esik. Ez az óva
tosság nagyon szükséges, nehogy az ország túl
népesedjék. Alacsonyabb fajtájú Haulinhnm-ek 
között, melyekből a szolgaszemélyzet válik, ez 
a szabály nem oly szigorú; ezek három-három 
különböző nemű gyermeket hozhatnak létre, 
hogy az előkelő családok szolgáit neveljék ki 
belőlük. 

Frigykötéskor nagyon vigyáznak arra, ne
hogy olyan szinek kerüljenek egybe, melyek 
keveredésben kellemetlen színárnyalatokkal 
rontanák a fajt. Himben az erőt és bátorságot 
becsülik, nőben a kellemet és kedélyt, nem a 
szerelmeskedések miatt, de hogy a fajta épségét 
Őrizzék, ahol a nőstény tűnik ki erőben, a hím
nek kell kecsesnek és szépnek lenni. 

Udvarlás, szerelmeskedés, ajándékok, gá
láns ügyek: nőtartás, ismeretlen fogalmak ezek 
a Hauhnhnm-ek közt, szavuk sincs e fogal
makra. Az ifjú pár találkozik s egyesül a szülök 
és barátok tanácsára, naponta látnak ilyet s ugy 
tekintik, mint egy észszerű létezés szükségkép
peni együtthatóját. Hirét se hallották soha há
zasságtörésnek: a házasfelek ugyanazzal a kö
zös jóakarattal és barátsággal közelednek egy
máshoz, mint bárkihez, aki útjukba kerül: fél
tékenység, elégedetlenség, veszekedés és szen
vedély nélkül. 

Csodálatos módszerük mindkét nem tani-
23* 
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tásában: csodálatos és követésreméltó. A csikók 
zabot, vagy szénát csak kivételes napokon kap
nak egészen tizennyolcéves korukig; tejet is 
csak nagyon ritkán, nyáron reggel és este két 
órát legelnek, szüleik felügyelete alatt. A fü 
nagy részét hazahozzák s megfelelő órákban, 
mikor a munkában nem zavar az étkezés, ott
hon fogyasztják el. 

Mértékletesség, szorgalom, ügyesség, tisz
taság: ezek a legfőbb tantárgyak. Gazdám egy
szerűen borzasztónak találta, hogy mi nög>'er-
mekeinknek másféle nevelést adunk, mint a 
fiuknak, hacsak nem bizonyos szolgálói dolgok
ban, házi ügyekben. Véleménye szerint a mi egész 
háztartásunk kimerül abban, hogy gyerekeket 
nemzünk; állati eredetünk bizonyítéka, hogy 
rosszul nevelt és naplopó szülőkre bizzuk a 
gyermekek nevelését. 

A Hauhnhnm gyermeket erőre, ügyességre, 
bátorságra nevelik. Gyakran futnak versenyt a 
lejtős dombokon, kemény, köves utakon is: ha 
kiizzadtak, fejestül a közeli folyóba, vagy tóba 
kell ugraniok. Évente négyszer a környék ifjú
sága összejön s a futásban és ugrásban szerzett 
ügyességét összeméri: a győztest alkalmi him-
nuszszal köszöntik fel s jutalmazzák meg. Ily^i^ 
ünnepségek alkalmával a szolgák egy csorda 
yehu-t hajtanak a mezőre, zabbal, tejjel, szé
nával megrakottan. Ebédután hazahajtják a 
yc/iii-csordát, nehogy zavarja a gyülekezetei-

Minden négy évben, a tavaszi napéjegy^*^' 
lőség idején, az egész nemzet képviselői össze
gyűlnek egy nagy síkságon s együtt maradnak 
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négy vagy öl napig. Ezeken az összejöveteleken 
megbeszélik az állam és a különböző országré
szek dolgát, hogy sok széna és zab termett-e, 
vagy kevés, mekkora volt a termés lejben, te
hénben, ye/ju-ban. Ha valahol hiány mutatko
zik, (ami ritkán fordul elő) közös beleegyezés
sel, közös vagyonból azonnal pótolják. Itl be
szélik meg a gyermeknevelési ügyeket is; ha 
például egy /faw/in/i/im-nek kél him csikaja 
van, kicseréli egy olyannal az egyiket, amelyik
nek két nőslény csikaja van, vagy ha egy gye
rek baleset következtében elpusztult s az anya 
már öreg ahhoz, hogy uj gyermekei neveljen 
fel; e veszteséget pótolni melyik ház, melyik 
családja nevelhet fel harmadik gyermeket a két 
kötelező mellé. 
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ségel) "" "̂ "̂̂  títkélellen-

^ o h a d e S e n T J ' ^ ' " ^ " " ^ " ' ' ^ ^ ' ^ határozatai 
lenek, mia Jk^'T ^ ^ ^"^^lódást nem kel-
nyékből afakiífk- ' T f'"" ^"lönböző vélemé-
gyen az h f v l k - f ' 'T""^*-" "^^"1^ "^"^ ̂ ^é" 
győznek! ^ométem foT™-' '^ '^^^^^-"""^' -'^^-
ország^vülés fá.^ oíyaman egyszer tartottak 

l^önap'p^',"rii, : ^ ^ f ; - ; / ő t t - - ' « ^ y í̂ árom 
nyék képviseln'ip h- , ? ^a^dam mint a kör-
sen e g y T J g t i | ; ^ 7 " ' ? ' ^ ,™'*- Ezen a gyülé-

rüvé válhatoit t z t s S / 4 - r ' ' f ^" ' ' ' " ^ -fíazdám rP«yiof̂  országgyűlésről megtérve, 
U z T e l e ^ f ' ' ' ' " ^'"^^"^t^ "ekem a kérdés 

'kellet:^'?;^^"* rl-""'"^ ^̂  ™"̂  ""̂"̂  
néről9'« Az e ^ t í r ^ ^ .kipusztitani a föld szi
léit s z a v a 7 n t 7 ^ . képviselő, aki a javaslat mel-

szavazott. számos súlyos és kimerilő érvvel 

védte álláspontját. ,,A yehuk", úgymond, „a leg
piszkosabb, legártalmasabb, legalaktalanabb 
bestiák, kiket a természet valaha létrehozott: 
lusták, fejlődésképtelenek, rosszindulatnak; ti-
tokljan kiszivják a Hauhnhnm-ek tehenének a 
tőgyét, megölik és felfalják a macskákat, leti
porják, szétzavarják a vetést s ha nem vigyázna 
rájuk a Hauhnhnm, folytonosan, még száz ilyen 
dolgot cselekednének." Felemlitetle a régi ha
gyományt, ,,hogy volt idő, mikor nem éltek 
yehu-k ebben az országban; hogy egyszer, na
gyon régen, két ilyen bestia megjelent a hegy pe
remén; — vájjon a nap hevétől rohadt s gőzölgő 
mocsarakból keltek ki, mint a nyüvek, vagy a 
tenger szennyes tajtékja szülte őket, — senki se 
tudja. Annyi bizonyos, hogy rut fajtájuk gyö
keret vert e talajban s rövid idő alatt igen el
szaporodtak; ellepték s megfertőzték az egész 
országot. A Haubnhnm-ek, hogy megszabadul
janak e csapástól, hajtóvadászatot rendeztek, 
körülzárták az egész csordát, megölték a véne
ket, de mindegyik Hauhnhnm megtartott két 
yeim-kölyköt, istállóban nevelte s megszelidi-
tette, amennyire már egy természettől fogva eny-
nyire vad s makacs állatot egyáltalában lehel:! 
kocsihuzásra s effajta munkára mégis ráfog-/ 
hatták". A képviselő ugy gondolta, „hogy sol/ 
igazság lehet ebben a hagyományban, mert e 
teremtések semmiképpen nem lehettek yln 
hniumshg-k, azaz őslakók, ezt mutatja a Hauhn
hnm-ek s más lények irántuk érzett nagy ellen
szenve, ami, bár gonosz természetükkel busá
san rászolgáltak, soha nem jutott volna ennyire, 
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ha a yehuk ősidők óta itt laktak volna; vagy 
ha igen, már régen ki is pusztították volna a 
ye/íü-kat. A benszülöttek azonban, remélve, 
hogy a yehuk majd hasznos szolgálatokat te
hetnek fajunknak, igen helytelenül elhanyagol
ták a szamarak tenyésztését, pedig az jóindu
latú, kellemes egy állat, könnyen tartható, sze
líd, szófogadó, nincs kellemetlen bűze, mint á 
yehuknak, erős és munkabíró, ha nem is oly 
fürge és ügyes s ha „iá" ordítása nem is valami 
elbájoló muzsika, mégis, távolról sem oly fül
sértő, mint a yehuk rettenetes üvöltözése." 

Az országgyűlés számos képviselője ugyan
ilyen értelemben nyilatkozott. Ekkor gazdám 
jelentkezett szólásra s javaslatot tett. Okom 
van hinni, hogy én adtam ötletet, közvetve, c 
javaslatra. ,,Ami a hagyományokai illeti, — igy 
beszélt gazdám — melyeket nagyon tisztelt 
előttemszóló felemiitett, teljesen osztja nézetét. 
Bizonyos, hogy az a két yehu, aki először jelent 
meg ebben az országban, a tengerről került ide; 
de ugy történhetett az, hogy társaik e keltöt 
elűzték, ezek aztán elvadullak, elfajzottak a he
gyek között. E következtetésre az indította, 
hogy jelenleg egy csudálatos yehu van a birto
kában (ez én voltam), akiről nyilván mind
nyájan hallottak és sokan látták is." Gazdám 
aztán elmondta, hogy talált engem először; 
hogy leslemet miként borítja más állatok bőré
ből és szőréből csinált mesterséges hüvely; 
hogy beszélni tudok, van saját nyelvem Í f^ 
övéket tökéletesen megtanultam; hogy elbeszél
tem neki, miként kerültem ide; hogy ruha nél-
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kül is láloU s mondhatja, egészen olyan yehu 
vagyok, mint bármelyik, csak éppen fehérebb, 
kevésbé szőrös és a körmeim rövidebbek. 
Hozzátelte, hogy én minden módon arról akar
tam meggyőzni ől, hogy az én országomban 
a yehu. az uralkodó és értelmes lény s a Hauhn-
hnm csak alacsonyrendü állat. Valóban, el kell 
ismernie, hogy a yehu-k minden tulajdonsága 
melleit felfedezhető bennem valami halvány ér
telemféle, mely azonban a Hawft/iiinm-értelem
hez viszonyítva oly csekély, mint amilyen cse
kély az idevaló yehuk értelme az enyémhez ké
pest. Egyebek közt például beszéltem neki arról, 
hogy mi a fiatal //an/m/inín-eket kiheréljük, 
hogy azok megszelídüljenek. Ez a müvelel 
könnyű és biztos. Már most kérdi, szégyen-e 
tanulni, ha hasznosat tanulhatunk, akár a vad
állatoktól is, hiszen sokai tanultunk a hangyák
tól, épiieni a fecskétől tanultunk (ugy fordítom 
a h/hannh szót, bár ez a madár valamivel na
gyobb) és így tovább, ö bizony azt hiszi, hogy 
ezt a találmányi szépen alkalmazni lehelne a 
yehuk-ra is. Ez az eljárás kezesekké, szelídekké 
tenné a fiatal yehu-kat s aztán idővel az egész 
fajta kipusztulását vonná maga ntán, anélkül, 
hogy azért gyílkolniok kellene. Közben a Hau-
hnhnm-ok jól kitanulnák a szamártenyésztés 
minden csinját-bínjál. A szamárnak amellett, 
hogy minden tekintetben kellemesebb, rokon
szenvesebb állal, még az az előnye is megvan, 
hogy már ötéves korában munkához fogható, 
míg a yeiííi-nál tizenkét évig tart a fejlődd. 

Ez volt mindaz, amit gazdám a nagy or-
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ták a szamarak tenyésztését, pedig az jóindu
latú, kellemes egy állat, könnyen tartható, sze
líd, szófogadó, nincs kellemetlen bűze, mint á 
yehuknak, erős és munkabíró, ha nem is oly 
fürge és ügyes s ha „iá" ordítása nem is valami 
elbájoló muzsika, mégis, távolról sem oly fül
sértő, mint a yehuk rettenetes üvöltözése." 

Az országgyűlés számos képviselője ugyan
ilyen értelemben nyilatkozott. Ekkor gazdám 
jelentkezett szólásra s javaslatot tett. Okom 
van hinni, hogy én adtam ötletet, közvetve, c 
javaslatra. ,,Ami a hagyományokai illeti, — igy 
beszélt gazdám — melyeket nagyon tisztelt 
előttemszóló felemiitett, teljesen osztja nézetét. 
Bizonyos, hogy az a két yehu, aki először jelent 
meg ebben az országban, a tengerről került ide; 
de ugy történhetett az, hogy társaik e keltöt 
elűzték, ezek aztán elvadullak, elfajzottak a he
gyek között. E következtetésre az indította, 
hogy jelenleg egy csudálatos yehu van a birto
kában (ez én voltam), akiről nyilván mind
nyájan hallottak és sokan látták is." Gazdám 
aztán elmondta, hogy talált engem először; 
hogy leslemet miként borítja más állatok bőré
ből és szőréből csinált mesterséges hüvely; 
hogy beszélni tudok, van saját nyelvem Í f^ 
övéket tökéletesen megtanultam; hogy elbeszél
tem neki, miként kerültem ide; hogy ruha nél-
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kül is láloU s mondhatja, egészen olyan yehu 
vagyok, mint bármelyik, csak éppen fehérebb, 
kevésbé szőrös és a körmeim rövidebbek. 
Hozzátelte, hogy én minden módon arról akar
tam meggyőzni ől, hogy az én országomban 
a yehu. az uralkodó és értelmes lény s a Hauhn-
hnm csak alacsonyrendü állat. Valóban, el kell 
ismernie, hogy a yehu-k minden tulajdonsága 
melleit felfedezhető bennem valami halvány ér
telemféle, mely azonban a Hawft/iiinm-értelem
hez viszonyítva oly csekély, mint amilyen cse
kély az idevaló yehuk értelme az enyémhez ké
pest. Egyebek közt például beszéltem neki arról, 
hogy mi a fiatal //an/m/inín-eket kiheréljük, 
hogy azok megszelídüljenek. Ez a müvelel 
könnyű és biztos. Már most kérdi, szégyen-e 
tanulni, ha hasznosat tanulhatunk, akár a vad
állatoktól is, hiszen sokai tanultunk a hangyák
tól, épiieni a fecskétől tanultunk (ugy fordítom 
a h/hannh szót, bár ez a madár valamivel na
gyobb) és így tovább, ö bizony azt hiszi, hogy 
ezt a találmányi szépen alkalmazni lehelne a 
yehuk-ra is. Ez az eljárás kezesekké, szelídekké 
tenné a fiatal yehu-kat s aztán idővel az egész 
fajta kipusztulását vonná maga ntán, anélkül, 
hogy azért gyílkolniok kellene. Közben a Hau-
hnhnm-ok jól kitanulnák a szamártenyésztés 
minden csinját-bínjál. A szamárnak amellett, 
hogy minden tekintetben kellemesebb, rokon
szenvesebb állal, még az az előnye is megvan, 
hogy már ötéves korában munkához fogható, 
míg a yeiííi-nál tizenkét évig tart a fejlődd. 

Ez volt mindaz, amit gazdám a nagy or-
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szággyülésscl kapcsolatban elmondott nekem. 
De jóságból és tapinlatbol elhallgatott valamit, 
ami egyenesen saját személyemre vonatkozott s 
aminek szomorú következményeit csakhamar 
érezhettem, mint ahogy az olvasó megfelelő he
lyen értesül majd róla. Egy szomorú részletet, 
melynek napjától életem minden bánata és re
ménytelensége számítódik. 

A Haiihnhnm-ek nem ismerik a hetüket, 
következésképp minden tudásuk hagyományo
kon alapszik. Tekintve, hogy nagyon kevés 
eseménye lehet oly népnek, mely folytonos 
egyetértésben, az erények folytonos gyakorlásá
ban élt az értelem uralma alatt s különben is 
elzárkózott minden kereskedelemtől; természe
tes, hogy a Haiihnbnm történelmet agyterhelés 
nélkül fejében tarthatja bárki. Már emlitottem, 
hogy a betegséget nem ismerik s igy nincsenek 
orvosaik. De vannak kitűnő flastromok és nö
vényi gyógyszerek, balesetekből származó tö
rések, zúzódások, horzsolások enyhítésére, 
gyors gyóg>'itására. 

Az évet a nap s hold változatai alapján 
számítják; hetekre nem osztják fel. E két égi
test mozgását jól ismerik s tudják a nap- és 
holdfogyatkozások elveit is. Tovább azonban 
nem terjed csillagászattani ismeretük. 

Azt el kell ismerni, hogy a költészetben 
minden nemzetet felülmúlnak. Hasonlataik oly 
szépek s főleg oly találóak, leírásaik oly hűek, 
hogy soha megközelítőleg hasonlót sem talál' 
tam egyetlen nép költészetében sem. Költemé
nyeik rajongva beszélnek a barátságról és a jö-

P 

Ságról, majd a versenyek és test gyakorlatok 
győztesét ünneplik és dicsőitik. A Hauhnhnm-i 
épületek, bár durvák és egyszerűek, nagyon ké
nyelmes lakóhelyek, hideg és meleg viszontag
ságai ellen kitűnően védik a gazdát és vendé
gét. Van ezen a vidéken egy különös fa, aminek 
negyvenéves korában megereszkednek a gyö
kerei s akkor az első vihar kidönti. Ez a fa 
egyenes és sudár, mint a mi fenyőnk. A Hau-
hnhnm-ek éles kövel kihegyezik a végét (a va
sat nem ismerik), tíz hüvelyknyi távolságban 
beledugdossák a földbe, s aztán árpaszalmából, 
vagy indából fonadékot csinálnak, azzal kitöltik 
a hézagokat. Ugyanígy készül a tető s az ajtók 
eresztéke. 

A Hauhnhnm-ék fogásra első lábukat 
használják, a pata és csülök közti ho
morú részt oly ügyességgel, amit eleinte el se 
hittem. Volt nálunk egy fehér kanca, amelyik 
ilyen fogással egész kényelmesen befűzött egy 
varrótűt, amit én kölcsönöztem neki. Ugyan
ezzel a mozdulattal fejik meg a tehenet, aratják 
le a zabot s tesznek mindent, amihez kéz kel
lene. Van kovájuk, amit kőhöz dörzsölve, min
denféle szerszámot csinálnak belőle: mérleget, 
baltát, kalapácsot. Kaszát is csinálnak, azzal 
vágják le a termést, amit aztán ye/iu-k kocsin 
szállítanak haza. Fából és agyagból csinálnak 
edényeket; ez utóbbit a napon szárítják. 

Ha valami baleset közbe nem jön, a Hau-
hnhnm-ck rendesen igen magas kort érnek el. 
Ha aztán meghalnak, igen sötét és elhagyott 
belyen temetik el őket. Rokonok s barátok sem 
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Örömet, sem fájdalmat nem éreznek a temeté
sen. A haldokló is egészen nyugodtan, s minden 
szomorúság nélkül hagyja el a világot, mintha 
csak arról volna szó, hogy látogatást tett a 
szomszédban és most hazamegy. Emlékszem, 
egyszer gazdám meghivta egyik barátját és an
nak családját, hogy látogassák meg, fontos 
megbeszélni valójuk volt. Meghatározták a na
pot és az órát, de csak az asszony jött és két 
gyermeke, azok is elkésve. Az asszony bocsána
tot kért először saját, azután férje nevében, aki 
ma reggel Uinuwnh. Ez a szó nagyon kifejező 
a hauhnhnm nyelvben. Értelme körülbelül 
annyit tesz, nem pontos, csak körülirt forditás-
ban: „visszatérni az első anyához". Bocsánatot 
kért, hogy nem jöhetett előbb, de férje a késő 
reggeli órákban halt meg és szolgájával soká 
tanácskoztak, hogy hova temessék. Ezután 
kedvesen és nyájasan társalogni kezdett s igy 
viselkedett végig, mig a látogatás tartott. Három 
hónappal ezután maga is meghalt. 

A Hauhnhnm rendesen hetven, hetvenöt 
évet él, nyolcvanat már nagyon ritkán. Néhány 
héttel halála előtl fájdalom nélkül való, foko
zatos bágyadást érez. Ez idő folyamán megláto
gatják őt barátai, mert ilyenkor ő maga már 
nem igen szeret járkálni. Halála előtt mintegy 
tiz nappal — ezt rendes körülmények közt pon
tosan megérzi — mégis felkel, kocsiba ül es 
visszaadja a látogatásokat, az egész szomszédság 
környezetében. Ilyen yehuk által vont kocsik
ban járnak különben a nagyon öreg Hauhn-
hnm-ek is, vagy ha nagy utat kell tenniök,' vagy 
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a balesetek következetében bénák és sánták. 
A haldokló Hauhnhnm tehát ünnepélyesen el
búcsúzik barátaitól, mintha hosszu-hosszu uta-
zásról volna szó, más vidékre, ahol ezentúl élni 

kell. 
Nem tudom, érdemes-e felemliteni, hogy/ 

a Hauhnhnm nyelvben nincsen szó a „rossz" to-, 
galmára; hacsak a yehu keliemetlen tulajdon- ̂  
ságaira vonatkozó szavakat nem tekintem 
ilyennek. Éppen azért, ha egy szolga ügyetlen
ségét, egy gyerek csintalanságát, egy kő élessé
gét, a tartós kellemetlen idő lehangoló hatását 
akarják jellemezni például, akkor jelzöformá-
jáhan hozzáiteszik a ijehu szót. Pél<iául: hhnai 
yehu. whnaholm yehu, íjnlhmmlwihima gehu 
— a rosszul épített házat ynholmhnmrohJnw 
ye/iu-nak nevezik. 

Nagy élvezettel és örömmel kitérnék e 
nagj'szerü nép számos szokásának és erényének 
vázolására, de határozott szándékom úgyis, 
hogy e tárgyról részletes és kimerítő müvet írok 
legközelebb, kérem az olvasót, várja meg ennek 
megjelenését. Közben rátérek a magam szomorú 
sorsának elbeszélésére. 
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szintén körülbelül akkora. Ugyanily módon ké
szültek tűrhető harisnyák. Cipőmet fával tal
paltam meg; mikor levásolt rólam, napon szárí
tott ye/iii-börből szabtam ujat. 

Fák odvából gyakran szedtem mézet, amit 
vízzel elegyítve ittam meg, vagy kenyeremre 
kentem. Nincs ember, aki valaha jobban meg
értette volna két mondás igazát, ezekét: „A ter
mészet könnyen kielégíthető" és „Szükség a ta
lálékonyság'anyja". Abban az időben tökéletes 
testi egészségnek örvendtem s a lélek teljes 
nyugalmának. Nem rágta szivemet, idegeimet 
holmi jóbarát árulása, állhalatlansága; holmi 
nyilt vagy titkos ellenség. Nem volt alkalmam 
s okom rá, hogy hízelgéssel, bujálkodással, 
vesztegetéssel keressem valami hatalmas ember, 
vagy hatalmas ember kcgyencének a (kegyét. 
Nem kellelt védelmet keresnem csalás és «'iiiyo-
más ellen, nem volt itt orvos, aki tönkretegye 
a testemet és nem volt ügyvéd, aki kitudjon va-
gyonomból; nem volt besúgó, aki tetteim és 
szavaim vizsgálja, hogy azián jópénzérl bevá
doljon valahol; ilt nem voltak ostoba csúfolók, 
cenzorok, árulkodók, becsületen rágódok, zseb
tolvajok, útonállók, betörök, bohócok, hamis
játékosok, képviselők, hamis tanuk, bolondok, 
gáncsvetök, hóbortosak, unalmas fecsegők, vi
tatkozók, minJenlébenkanalak, szédelgők, gyil
kosok, álszentek és szemfényvesztők; nem 
voltak vezetők és követök, nem volt párt és 
pártállás; csábítással és rossz példával nem 
bátorítottak itt bűnre senkit; nem voltak töm-
löcök, pallósok, hóhérokj korbácsok, aikaisztó-
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fák, kinpadok, kalodák; nem voltak csaló bol
tosok és iparosok; nem volt gőg, hencegés, neg
édes illegés; nem volt iszákos, nem volt haspók 
és zsebrák és nem volt utcai lotyó és romlott 
gyermek; nem volt pöffeszkedés és nem volt 
bujaság, se drága feleségek, se tökkelütött, 
buta pedánsok, se alkalmatlan nagyszájú, ve
szekedő lármás, ordítozó, üres, károm
kodó pajtások; nem voltak gazfickók, aki
kel a bün érdeme emelt ki a piszokhói, vagy 
igaz lelkek, akiket erényeik váíJja sújtott le a 
porba; nem voltak nagy urak, mágnások, rossz 
muzsikusok, birák és táncmesterek. 

Gyakran részesülfem abban a kegyben, 
hogy együtt leheltem Hauhnhnm-ekkeh akik 
meglátogatták gazdámat, vagy ott ebédeltek. 
Gazdám kegyesen megengedte, hogy ilyenkor 
ott lehessek a szobában s végighallgassam be-
szélgeféseikcf. Oly illetlen soha nem voltam, 
hogy közbeszóljak; akkor beszéltem csak, ha 
kérdeztek s a társaság tagjai gyakran leeresz
kedtek s kérdéseket intéztek hozzám. Néha 
meg gazdámat elkísérhettem, mikor ő látogatta 
meg barátait. Végtelenül boldog voltam, hogy 
szerény hallgatója lehetek ilyen társalgásoknak, 
ahol csak hasznos és szép dolgokról beszéltek, 
kevés és kifejező szóval, végtelenül udvariasan, 
mint már emlitetlem, de minden ceremónia nél
kül; ahol mindenki akkor beszélt csak, ha 
jól esett neki s amit beszéli, az Jól eseít a töb
bieknek, ahol nem szóltak közbe, nem unatkoz
tak, nem jöttek méregbe, nem érzelegtek. A 
Hauhnhnmek ugy vélik, hogy több barát, ha 
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Összejön, előbb egy kis szünet és hallgatás na
gyon üdvösen hat a társalgásra s be kellelt lát
nom, hogy igazuk van. Ebben a kis szünetben 
nj gondolatok születnek, amit aztán a beszéd 
kifeji és magyaráz. A beszéd tárgya többnyire a 
barátság és jóakarat; rend és gazdaság, néha 
a természet munkája, néha régi hagyományok; 
majd az erkölcs lehetőségeit és határait tár
gyalják; majd az értelem működésének határo
zott s nem ingadozó szabályait; néha arról van 
szó, mi dolguk lesz a legközelebbi országgyűlé
sen; néha meg a költészetről és kiváló költők
ről. Kérkedés nélkül hozzátehetem, hogy ott
létem gyakran adott anyagot a társalgásnak; 
gazdámnak alkalma volt beszélni rólam és ha
zámról. Azt be kell vallanom, az emberi nemről 
nem nagy tisztelettel nyilatkoztak, igy inkább 
nem is közlöm le szavaikat. Csak annyi enged
tessék meg nekem, hogy elmondjam: az én 
nagyságos gazdám, legnagyobb álmélkodá-
somra, mintha jobban értette volna a yehii-k 
természetét, mint magam. Felhozta minden bű
nünket és bolondságunkat s magától rájött 
néhányra, amiről soha nem beszéltem neki, 
tisztán következtetéssel: elképzelve, hogy az itl-
lakó yehu-k mire lennének képesek némi kis 
értelem birtokában. A végén természetesen min
dig odajutott, hogy „milyen nyomorult és sze
rencsétlen teremtés lehet egy ember." 

Nyíltan bevallom, hogy ha van valami kis 
tudásom és erkölcsi érzékem, azt jó gazdám
nak köszönhetem és barátainak, kiknek sza
vait eltanulhattam, hallgathattam, amire busz-
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kébb vagyok, mintha Európa legnagyobb, leg
bölcsebb gyülekezetét vezetném. Megcsudáltam 
a benszülötlek erejét, kedvességét, fürgeségét, 
de ilyen kedves és szép lényekben ekkora er
kölcsi érzéket tapasztalni; ezen kevés volt a 
csudálat, ez már a legmélyebb hódolatot kel
lette bennem. Eleinte persze nem volt meg ben
nem az a természetes félelem és tisztelet, amit 
a yehu~k s más állatok éreznek a Hauhnhnm-
ékkel, mint felsőbb lényekkel szemben; de las
san és fokozatosan, anélkül, hogy észrevehet
tem volna, úrrá lett fölöttem s emellett eltel
tem mély hálával és szeretettel, hogy oly jók 
voltak hozzám és megkülönböztettek fajtám 
többi teremtéseivel szemben. 

Ha néha eszembe jutott családom, bará
taim, honfitársaim s általában az egész emberi 
nem, ugy láttam őket most már természetben és 
külső megjelenésben, mint a i/e/iH-kat, akik 
műveltebbek ugyan kevéssé s felruházottak a 
beszéd adományával, de értelmüket arra hasz
nát iák csak, hog>' fejleszszék s megsokasítsák 
mindama bűnöket, melyekből itteni yeha test
véreim annyit szedhettek össze csak, amennyit 
természet és ösztön határol. Ha néha megláttam 
alakomat valami forrás, vapy tó tükrében, utá
lattal és borzalommal forditotlam el az arcom, 
s egy közönsóííes yehu-l szivesebben láttam, 
mint önmagamat. Ellenben gyönyörűséggel 
szemléltem minden Hauhnhnm-et s lassankint 
észrevétlenül utánozni kezdtem mozdulataikat, 
járásukat; természetemmé is vált ez a szokás, 
ugy, hogy barátaim gyakran mondják nekem 
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most is az ö durva modorukban: „barátom, 
olyan otrombán cammogsz, mint egy ló", ami
nél nagyobb bókot nem mondhatnak nekem. 
De meg a kiejtésemben is van valami a Hauhn-
/inm-ek beszédmodorából, ha ezért csúfolnak, 
vagy nevetnek rajtam, annak csak örülni 
tudok. 

Mindeme boldogság közepette, mikor már 
azt hittem, hogy egész életemre megnyugod
tam s így fejezem be napjaim: egy reggel 
gazdám korábban küldött értem, mint rende
sen. Magatartásán rögtön észrevettem, hogy za
varban van, s nem tudja, hogyan kezdje a szót. 
Rövid hallgatás után azt mondta: „igazán nem 
tudja, miként hat majd rám, amit mondani 
akar. A legutóbbi országgyűlésen, amikor a 
ye/íu-k dolgát megbeszélték, a képviselők nem 
helyeselték azt, hogy valaki yeha-\ tartson a 
családjában s upy bánjon vele, mint ha igazi 
Haiihnhnm volna. Szóbajött, hogy Ö ezzel a 
ye/íu-val gyakran társalog, mintha a ye/iu tár
saságában öröme telnék, vagy abból valamit 
tanulhatna. Az effajta dolog nem természetes 
és nem észszerű, ilyesmi eddig nem is fordult 
elő. Éppen ezért az országgyűlés figyelmeztette 
6t, hogy vagy tartson engem a i/e/iií-k kÖzl, 
mint ahogy illik, vagy küldjön vissza a ha
zámba, ahonnan eljöttem. Az első javaslatot 
mindnyájan elvetették, akik egyszer láttak en
gem s beszéltek velem, megegyezve abban, hogy 
van bennem valami értelem s félő, hogy elcsá
bítom az erdők és hegyek vadon legelő ye/iu-it 
s éjnek idején megrohanom a nyájakat; hiszen J o 
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a yehit-lí természettől fogva ragadozó állatok s 
idegenkednek a munkáfól". 

Gazdám hozzátette, ,.hogy a környék fíaii-
hnhnm-jei naponta sürgetik: hajtaná végre az 
országgyűlés figyelmeztetését s igy nem odáz
hatja el ez! a dolgot. Azt tudja, liogy úszva 
nem igen juthatok vissza a hazámba, mint 
ahogy a löhbiek első percben akarták. Éppen 
azért szeretné, ha kerítenék valami jármüvei, 
olyant, amilyenről beszéltem, s amelyik vinne a 
tengeren. Ha akarom, bármelyik szolgáját szí
vesen bocsátja rendelkezésemre, hogy segitson 
rajtam. A maga részéről — fejezte be végre — 
szívesen szolgálatában tartott volna életem
fogytáig, mert ugy látta, mintha sok rossz haj
lamomból kigyógyultam volna s amennyire 
alacsonyrendü természetem kénessé telt erre, 
mindenben igyekeztem utánozni a Hauhnhn-
mokat". 

Az olvasó kedvéért meg kell ilf jegyeznem, 
hogy a Hnuhnlmm országgyűlés határoxatát 
/m/í/oíií/n-nek nevezik, ami figyelmeztetést je
lent, amennyire lefordítható. Az náluk kép
telen gondolat, hogy értelmes lényt valamire 
kényszeríteni kelljen vagy lehessen, náluk 
csak tanácsról, intésről lehet szó. Hiszen csak 
az észszerüség parancsának engedelmeskednek 
mindnyájan, s aki ezt nem teszi, nem tarthat 
igényi arra, hogy értelmes lénynek nevezzék. 

Gazdám szavai a legfeneket!énebb kétség
beesést és bánatot keltették szivemben; nem bír
tam szólni és ájultan estem lábaihoz. Mikor 
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magamhoz tértem, azt mondta nekem, ,,ho!7y 
ugy hitte, meghaltam", mert ezen a vidéken nem 
ismerik a természetnek eiíajta ostobaságait, 
mint az ájulás. Elgyengült hangon válaszoltam, 
„hogy a halál nagy boldogság volna nekem; 
hogy nem akarom bírálni az országgyűlés 
figyelmeztetéséi, vagy a sürgető barátokat, de 
gyenge és romlott ítéletem szerint észszerű lelt 
volna, ha kevésbé szigorúak. Hiszen egy tengeri 
mértföldtft se tudok úszni s a legközelebbi szá
razföld legalább száz mértföldnyire vau. A 
csolnakcsináláshoz pedig sok mindenféle anyag 
kell, ami nem is található ebben az országban. 
Mégis hálából és hódolatból megpróbálom és 
mindent megteszek, amit tehetek, bár azt hi
szem, lehetetlent kívánnak tőlem s azért már 
is elveszeltnek tekintem magamat. De a ter
mészetellenes halál kilátása még nem a leg
nagyobb bajom, mert feltéve, hogy valamely 
csudálatos véletlen folytán mégis megmene
külök, hoffy éljek már most yeliuk között, 
ahol megromlok s eldurvulok megint, mert 
nem lesz vezető kéz, mely az erkölcs és érte
lem útjára visszakormányoz? Tudom, hogy a 
Hauhuhnui-ek minden határozata megdönthe
tetlen érveken nyugszik s egy nyomorult ijehu, 
mint amilyen magam vag>'ok, meg nem ingat
hatja ez érveket. Éppen ezért, alázatos hálával 
elfogadom ajánlatát, hogy szolgát ad segítsé
gemre s megfelelő időt szab. És ha valamikor 
visszatérek hazámba, megmarad nekem a hal
vány remény, hogy fajiamnak has/nára vál
hatok a Hauhnhnm-ek örök dicsőségét zengve 
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cs inlve az emberiséget, hogy azok erkölcsein 
okuljanak". 

Gazdám néhány szóban, de igen kegyesen 
válaszolt. Két hónapot adott arra, hogy a csol-
nakot megcsináljam. A vörös poroszkát, szolga-
lársamat (igy kell neveznem ezentúl), rendelte 
mellém, hogy kövesse intézkedéseim. Biztosí
tottam gazdámat, „hogy ennyi segítség elég is 
Icsz és tudom, hogy a vörös poroszka jóindulat
tal van irányomban." 

Ebben a társaságban, első dolgom volt fel
keresni azt a sziklapartol, ahol a lázadó legény
ség partra lett. Felmentem egy domb csúcsára s 
körülnézve a tengeren, a távolban, észak-keletre 
kicsiny szigetel vettem észre. Távcsőmmel tisz
tán kivehettem, hogy körülbelül öt mérföld
nyire fekszik innen. A vörös poroszka azt 
mondta, hogy tévedek, az csak valami kék felhÖ: 
ezek a benszülÖtlek nem is tudják elképzelni, 
hogy az országon tul lehet még más világ és 
szárazföld, nem ugy mint mi, kik annyit közle
kedünk a vizén. 

Elhatároztam hát, hogy ez a sziget lesz 
száműzetésem első állomása; a többit a jó sze
rencsére bíztam. 

Hazatérve a vörös poroszkával, megbeszél
tük a munkát. Kimentünk a cserjébe. Késem
mel és egy éles kovakővel, amit nagyon ügyesen 
erősítettek fadarab végére, több fenyőcölöpöl 
vágtunk, akkorákat, mint egy-egy sétapálca s 
néhány nagyobbal is. Most nem untalom az ol
vasót a részlelek leírásával, elég az hozzá, 
hogy hat hét alatt, a vörös poroszka segitségé-
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vei, összeeszkábáltunk amolyan indus csolnak-
félét, elég nagyot, befedtük erős yehu-börrel, 
amit magamcsinálta kender-cérnával varrtunk 
össze. Ilyen bőrből készüli a vitorla is: fiatal 
yehuk szolgálnak erre, mert az öregek bőre már 
kemény és törik. Négy evezőt is csináltunk. El
láttam magam főtt hússal és vittem két nagy 
hordót: az egyikben tej volt, a másikban viz. 

Csolnakomat kipróbál lam egy nagy tóban, 
aztán kijavitgatlam, ami még fogyatékos volt s 
a hasadékokat kitömtem ye/iu-zsirral. Mikor 
aztán minden rertdben volt, nagy kocsira rak
tuk az egészei, a yehuk kivitlek a tengerpartra, 
a vörös poroszka meg néhány más szolga kísé
retében. 

Igy utrakészen vártam a távozás napját. 
Elbúcsúztam gazdámtól, úrnőmtől, az egész csa
ládtól. Szememel elfutotta a köny és a szivem 
görcsösen elszorult. Gazdám, részben kíváncsi
ságból, részben, ha feltevésem nem szerényte
len, barátságos jóindulatból, látni akart a csol-
nakban, néhány barátjával elkísért hát a tenger
partra. Egy órát kellett várni az árra, ekkor, 
látván, hogy a szél éppen ama sziget felé fuj, 
amely utam első állomása kellelt legyen: még-
egyszer elbúcsúztam gazdámtól. A földre akar
tam vetni magam, hogy megcsókoljam patáját, 
de ö kegyesen felemelte ajkaimhoz. Nagyon jÓl 
tudom, hogy sokan lesznek, akik az itt említeti 
részletet kélségbevonják. Árulkodók lehetnek, 
akik vitatják, hogy valószínűtlen, hogy egy fen
séges Hauhnbnm ennyire leereszkedjék ilyen 
alantas lényhez. Jól tudom, hogy vannak uJa-
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zók, akik rendkívüli keg>'ekkel kérkednek, 
amikben állilólag részük volt. De ha ezek a 
vádolók jobban ismernék a Uauhnhnm-ek 
nemes és előzékeny természetét, másképpen be
szélnének. 

Üdvözöltem a gazdám társaságában meg
jelent többi IIaiihnhnm-e[, csolnakomba szál-
tam s ellöktem magam a parttól. 

TIZENEGYEDIK FEJEZET. 

(Szerző kalandos útja. — Uj-HoUandlába ér, reméH, 
hogy olt kikiíthct. — Egy bcnníizülüU tijiUal megsebe-
siti. — Megfogják s erőszakkal portugál hajóra teszik. 
— Az udvarias kapitány. — Szerző megérkezik 

Angliába.) 

1715 feburuár 15-én, reggel pontban kilenc 
órakor kezdtem el ezt a kétségbeesett utat. A 
szél kedvező volt, eleinte mégis inkább evezői
met basznállam, majd elfáradva, vitorlát bon
tottam. Gazdám és barálai olt álltak a parton, 
mig csak el nem tűntem szemeik elöl; még hal
lottam néhányszor, hogy kiált utánam a vörös 
poroszka, aki mindig- szeretett „Hnuy illa nyha 
majah yehu", ,,vigyázz magadra, nemes ychu!" 

Tervem az volt, hogyha lehetséges, fel
keresek valami lakatlan szigetet, ahol a magam 
munkájával meg tudok teremteni annyit, ameny-
nyi elég ahhoz, hogy hátralévő életemet ott le
éljem: nagyobb boldogságot jelentett ez nekem, 
mintha azzal kináltak volna, hogy Európa leg
előkelőbb udvarának első minisztere legyek; oly 
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borzasztó volt arra gondolni, hogy most vissza
térjek az emberi társadalomba s eltűrjem, hogy 
^ehii-k kormányozzanak. Ebben a tervezett 
magányban legalább örülhetek a magam gon
dolatainak s elmélkedhefem a Haalinhnm-ek 
hasonlithatatlan nemességén: nincs módomban, 
hogy fajom romlottsága és bűnei hassanak lel
kemre. 

Az olvasó emlékszik rá bizonynyal, hogy 
mikor a legénység összeesküdött ellenem, fül
kémbe zártak, ahol heteket töltöttem, nem 
tudva, merre megyünk, s mikor a matrózok 
partra tettek, hogy mondták káromkodásaik 
közepette, „nem tudják maguk se, melyik vé
gén vannak a világnak", akár jóhiszeműen, 
akár hamisságból. Akkor ugy sejlettem, hogy a 
Jóreménység foKától mintegy tiz foknyira lehe
tünk, délfelé a szélesség íö^-án, ezt kellett hin
nem elejtett szavaikból s abból, hogy Mada^ 
gaszkár felé igyekeztek. S bár ez csak feltevés 
volt, mégis keletnek fordítottam a kormányt, 
remélve, hogy így elérem Uj-Hollandia délnyu
gati partját, ahol nyilván találok valami nekem 
való kis szigetet. Nyugati szél fútt s számításom 
szerint este hatig legalább tízennyolc mérföldet 
haladtam: ekkor kicsiny szigetet vettem észre s 
csakhamar oda is értem. Csak egy kiálló szikla 
volt az egész, a szelektől képzett természetes töl
téssel. Itt kikötöttem s felkapaszkodva a szikla 
ormára, keletre szárazföldet pillantottam meg, 
déltől észak felé húzódni. Az éjszakát csolna-
komban töltöttem, másnap reggel ufrakelfeni s 
hat óra alatt elértem Uj-Hollandia partjait. E« 
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végleg megerősített abban a régi feltevésemben, 
hogy e földrész legalább három fokkal kele
tebbre fekszik, mint ahogy a geográfusok hiszik, 
évekkel utóbb ezt a megfigyelésemet közöltem 
nemes barátommal, Hermann MoU-a\, s ki is 
fejlettem neki felfogásomat, de ő inkább más 
szerzők adatainak szeretett hinni. 

Nem láttam benszűlöttet azon a helyen, 
ahol partraszálltam.' Fegyvertelen lévén, nem 
mertem beljebb hatolni; találtam a parton né
hány ehető kagylót, nyersen ettem meg, mert 
tüzet gyújtani sem volt bátorságom. Három na
pon át osztrigát és csigát ettem, hogy kíméljem 
a készletemet, szerencsémre édesvizű forrásra 
bukkantam, mely nagyon felüdített. 

A negyedik napon, kissé beljebb merész
kedve, húsz vagy harminc benszűlöttet pillan
tottam meg egy magaslaton, mintegy ötszáz 
méternyíre. Holmi máglya körül ugráltak, 
meztelenül, nők, férfiak, gyermekek, ahogy 
a füstön keresztül kivehettem. Az egyik észre
vett és jelt adott a többieknek; öten közeledtek 
felém, az asszonyok és gyermekek ottmaradtak. 
Futni kezdtem, elértem a partot, csolnakomba 
ugrottam s ellÖKtem magam. A vadak, látván, 
hogy menekülök, utánam futottak s nyilakkal 
lövöldöztek; az egyik nyil mélyen baltérdembe 
fúródott, sebet ülve, melynek nyomait síromba 
viszem egykor. Féltem, hogy a nyil mérgezett 
volt, azért, alighogy kieveztem lötávolukból, ki
szívtam a sebet és bekötöttem. 

Most igazán nem tudtam, mitévő legyek: 
ugyanarra a partra nem mertem visszatérni. 
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Észak felé fordultam s evezni voltam kénytelen, 
mert a szél, bár gyengén, ellenkező irányból fúlt. 
Körülnézve, egyszerre csak vitorlát pillantottam 
meg, észak-északkelet felé. Egyre közelebb 
jött, nem tudtam, bevárjam-e, víigy odább álljak, 
végre győzött bennem a yehu-íaj iránt érzett 
utálat, megfordítottam csolnakomat s isinél dél 
felé kormányoztam. Elhatároztam, hogy inkább 
ama barbárokra bízom sorsomat, semhogy 
együtt kelljen élnem európai yehuk-ká\. Partra
vontam a csolnakol, a forrás mellett egy kő 
mögé rejtőztem. 

De a hajó félmérföldnyire közeledett a 
parthoz és ladikot küldött, hogy édesvizet hoz
zon (ugy látszik, ismerték már ezt a helyet). 
Csak akkor vettem észre, mikor a ladik már 
partot ért: már későn volt; nem bújhattam el. 
A tengerészek észrevették csolnakomat s arra 
következtettek, hogy a csolnak gazdája nem 
lehet messze. Négy fölfegyverkezett legény fel
kutatta a környéket, minden bozótba benéztek, 
minden követ felforgattak, végre az egyik rám
bukkant, amint arccal a földre fordulva, ott 
feküdtem a kő mögött. Néhány percig bámészan 
nézték szokatlan riibáimat: bőrből varrt kabá-. 
tom, fatalpu cipőmet és prémes harisnyám. 
Lálfák, hogy nem vagyok benszülött, mert hisz 
azok meztelenül jártak. Az egyik tengerész, 
egy portugál, rám szólt végre, hogy álljak fel s 
kérdezte, ni vagyok? Jól beszélem ezt a nyel'et, 
s talpra állva, azt feleltem, „hogy egy szegényj 
yehu vagyok, akit a fíauhnhnm~ek száműzlek 
s kérem Őket, bocsássanak utamra". Csudál-
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kozva hallották, hogy a saját nyelvükön vála
szolok s arcom szinén is látták, hogy csak 
európai lehetek; de sejtelmük se volt arról, mit 
értek yehu és Hauhnhnm alatt, néhányan pedig 
hangosan felnevettek^ furcsa kiejtésemen, mely 
a lónyeritéshez hasonlított. Én magam félelem
től és undortól reszkettem. Újból ismételtem, 
hogy bocsássanak el s lassan csolnakom felé 
hátráltam, de ők visszatartottak, tudni akarták: 
,,hová való vagyok? honnan jövök?" s miegy
mást. Elmondtam, „hogy Angolországban szü
lettem, öl éve vagyok ulon, öt év előtt az 5 or
száguk, meg az enyém még békében élt. Azért 
hál remélem, hogj' nem tekintenek ellenségnek, 
miután én se akarom bántani őket, én csak egy 
szegény yehu vagyok, valami elhagyott helyet 
keresek, ahol boldogtalan életem hátralevő nap
jait békében eltölthelem." 

Mikor erre megint beszélni kezdtek, az az 
érzésem volt, hogy még soha ilyen természet
ellenes hangokat nem hallottam, olyan ször
nyűséges volt az, mintha holmi kutya, vagy 
tehén beszélni kezdene, vagy a Hauhnhnm-ek 
országában egy yehu megszólalna. A jó portu
gálok még egyre csodálkoztak furcsa ruhámon 
és különös kiejtésemen, bár jól értették, mit 
mondok. Emberségesen bánlak velem, azt 
mondták, ,,hogy a kapitány elvisz ám engem 
ingyen Lissabonba, ahonnan aztán hazamehe
tek. Majd ketten visszatérnek a hajóra, értesi
tik a kapitányt s megkérdik, mitévők legyenek: 
addig azonban fogva tartanak, ha csak ünne
pélyesen meg nem ígérem, hogy nem szököm 
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meg". Jobbnak láttam, hogy megadjam magam. 
Nagyon szerették volna tudni történetemet, de 
csak töredezett szavakban beszéltem erről, ugy, 
hogy azt hitték, a szenvedések megzavarták 
eszemet. Két óra múlva a ladik, mely hajóra 
szállította az édes vizet, visszatért. A kapitány 
azt üzente, hogy haladéktalanul szállítsanak a 
fedélzetre. Térdreestem és ugy könyörögtem, 
hogy adják vissza szabadságomat, de hiába, 
látván ellenkezésemet, a matrózok megkötöz
tek, a csolnakba tettek és a hajóra vittek, ahol 
rögtön be kelleti lépnem a kapitány fülkéjébe. 

A kapitányt Pedro de Mendeznek hivták; 
igen udvarias és előzékeny férfiúnak bizonyult. 
Szelíden kért, mondanám meg, ki vag>'ok s 
honnan jövök; megkérdezte, mit eszem, iszom. 
Oly kedvesen és nyájasan bánt velem, hogy 
csodálkoztam, egy yehu-han hogy lehet ennyi 
tisztesség. Mégis hallgatag és komor maradtam, 
hiszen csaknem elájultam a szaguk miatt. Végre 
kértem őket, engednék meg, hogy a magam 
csolnakjából hozzak ennivalót magamnak. A 
kapitány azonban csirkét rendelt és kitűnő bort, 
majd elrendelte, hogy fektessenek le egy na
gyon tiszta és szép fülkébe. Én azonban nem 
vetkőztem le, ruhástul ráfeküdtem az ágyra, 
félóra múlva kiosontam, mikor a legénység ebé
delt, odalopózkodtam a korlát széléhez, hogy 
a tengerbe vessem magamat inkább, semhogy 
yehuk között kelljen élnem. De az egyik tenge
rész észrevett, értesítette a kapitányt és vasra
verve vittek vissza fülkémbe. 

Ebédután Don Pedro bejött hozzám, hogy 

megkérdezze: mi okom lehetett ilyen kétségbe
esett kísérletre? Biztosított, ,,hogy mindenkép
pen szolgálatomra akart lenni" s oly szépen és 
értelmesen beszélt, hogy végre kezdtem olyan 
állatnak tekinteni, mely valami halvány érte
lemmel rendelkezik. Röviden elmondtam hát 
utam történetét: hogy lázadt fel ellenem saját 

I legénységem, hogyan és hol tettek partra, hogy 
• éltem öt ével odaát és kicsodák között. Végíg-
" hallgatott, mintha valami álmot, vagy rémlálo-

mást mondanék el s közölte is velem, minek 
tartja egész elbeszélésem. Ezen igen felhábo
rodtam, már régen elfelejtettem volt, hogy ha
zudni is lehet és szükségképpen a mások iga
zában való kételkedés is sérlöleg hatott rám. 
Erélyesen kérdeztem: „vájjon az ő országuk
ban szokás oly dolgokat állítani, amik nincse
nek?" Megmondtam neki, „hogy csaknem tel
jesen elfelejtettem már, mit értenek ők hamis
ság alatt; ha ezer évet éltem volna még a Haii-
hnhnm-ek országában, nem eshetett volna meg, 
hogy bár a legalantasabb szolgát is hazugságon 
kaphattam volna. Különben egészen mindegy 
nekem, hiszi-e, nem hiszi-e, amit hallott, én 
csak jóindulatáért cserébe válaszolok szívesen 
bármely ellenvetésre, amit e tárgyban lehet s 
igy csakhamar felismeri majd az igazságot". 

A kapitány okos ember volt; miután né
hányszor keresztkérdésekkel megkísérelte, hogy 
füllentésen fogjon, végre kezdett hitelt adni 
mindannak, amit elbeszéltem. Aztán megje
gyezte, „hogy ha az igazmondásnak olyan tán
toríthatatlan híve vagyok, hát adjam neki be-
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csületszavamat, hogy elkísérem öt utján s nem 
támadok többé saját életemre, máskülönben 

11 kénytelen foglyul tartani mindaddig, mig Lissza-
'i||] bonba érünk". Ezt megígértem neki, de egyúttal 

kijelentettem, „hogy inkább elviselem a kinha-
lált, mint semhogy élve visszatérjek a ye/m-k 
közé". 

Utunkat semmi megemlitésreméltó eser 
meny nem zavarta. A kapitány komoly kérésére 
és mert hálával tartoztam neki, néhányszor le
ültem asztalához, igyekeztem elrejteni az emberi 
faj iránt érzett ellenszenvemel, bár az gyakran, 
akaratom ellenére, kitört belőlem, amit aztán a 
kapitány megjegyzés nélkül iürt. A nap nagy 
részét mégis fülkémbe zárkózva töltöttem, hogy 
emberi ne lássak. A kapitány többször felszólí
tott, hogy vessem le vademberhez méltó öltözé
kemet és legjobb rend ruhájával kinált meg. 
De udvariasan visszautasítottam, nem bírtam 
volna elviselni a gondolatot, hogy magamra-
huzzak valamit, ami valaha egy yehu testén 
volt. Csak két tiszta inget kértem, megfontolva, 
hogy a gyakran mosott fehérnemű még sem 
piszkolhat he annyira. Az ingeket aztán naponta 
váltottam és magam mostam. 

1715 nov. 5-én értünk Lisszabonba. Partra-, 
szállás előtt a kapitány kényszerített rá, hogy 
felvegyem a ruháját, nehogy a csőcselek össze
fusson, ha meglát. A saját házába vezetett s ké
résemre a legfelsőbb emeleten adott szobát. Ko
molyan megkértem „hallgassa el az emberek 
előtt, amit a Hnuhnhnm~ck országáról beszél
tem, mert egy ilyen történetből, ha 'csak eg}' 
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szó is kiszivárog, megrohannak az emberek, 
sőt valószínűleg be is csuknak és az inkvizíció 
máglyára vei". A kapitány egy vadonatúj rend 
ruhát ajándékozott nekem, mert nem tűrtem, 
hogy a szabó hozzám nyúljon, mértékel venni. 
Egyéb szükséges holmit is kaptam tőle néhá
nyat: huszonnégy órán keresztül előbb minden 
tárgyat megszellőztettem, mielőtt a kezembe 
vettem volna. 

A kapitánynak nem volt felesége, három 
szolga ügyelt rá — egyiket se tűrtem el az asz
talnál — a kapitány társaságál kezdtem elvi
selni, mert sok megértés volt benne. Végre any-
nyira voltam, hogy már ki mertem nézni az 
ablakon. Fokról-fokra lejjebb fekvő szobákba 
merészkedtem, egyszer meg már ki is mertem 
dugni a fejem az uccára, de azonnal ijedten 
visszakaptam megint. Egy hét múlva már le-
esábitotl a kapuba, irtózásom fokozatosan 
csökkent, de az emberi faj iránt érzett megvetés 
és gyűlölet talán fokozódott még lelkemben. 
Végre a kapitány társaságában már néhány rö
vid sétát tettem az uccán, de az orromat előbb 
gondosan eldugaszoltam rutával vagy dobány-
nyal. 

TÍZ nap múlva Don Pedro, akinek beszél
tem néhány szót családi ügyeimről, rávett, a 
becsületre és lelkiismeretre hivatkozva, hogy 
térjek vissza szülőföldemre, próbáljam meg, 
tudok-e élni feleségemmel és gyermekeimmel. 
Elmondta, „hogy a kikötőben utrakészen áll az 
angol hajó s hogy ő szívesen ellát mindennel, 
amire szükségem van.*' Unalmas volna élbe-
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szelni vitánkat: az ö érveit és az én ellentmon
dásaim. Kijelentette, „hogy teljességgel lehetet
len olyan elhagyott szigetet találni, aminőt én 
keresek, ellenben a saját házamban én paran
csolok s élhetek olyan visszavonult életet, ami
lyen csak jól esik". 

Végre hajlotíam a szóra, belátván, hogy 
nem tehetek okosabbat. Elhagytam Lisszaboni 
november 24-éni angol kereskedelmi hajón, 
hogy ki volt a kapitánya, én bizony sose kér
deztem. Don Pedro elkísért a hajóig és busz 
fontot adott kölcsön. Barátságosan elbúcsúzott 
tőlem, meg is ölelt, amit ugy ahogy elviseltem. 
Útközben nem beszéltem senkivel, beteget je
lentve, lent maradtam fülkémben. 1715 decem
ber 5-én horgonyt vetettünk a dünéknél, reg
gel kilenc órakor, ugy, hog>' délután háromra 
otthon lehettem. 

Feleségem és családom nagy csudálkozás
sal és örömmé! fogadott, hiszen régen halott
nak véltek már. Be kell vallanom; családom 
megpillantása csak undort és megvetést keltett 
bennem. Ezt az érzést nem csökkentette, sől 
talán fokozta az a tudat, hogy mily közeli köle-
lélek fűznek egymáshoz. Mert bár a Hauhn-
7ínm-ektől történt szerencsétlen száműzetésem. 
óta hozzászoktam kissé a yehu-k látásához, 
képzeletem tele volt még a nagyszerű Hauhn-
A/iJií-ek minden nemes erényeinek örökös csu-
dálalával. S ha arra gondoltam, hogy egy n'ís-
fény yehii-vai történt érintkezés következte )en 
több más yehii apja lettem, alig tudtam hová le
gyek szégyenemben, zavaromban, irtözatomban. 

I 

üia 
GULLIVER UTAZÁSAI 387 

Mikor a küszöböt átléptem, feleségem át
ölelt és megcsókolt; nem lévén hozzászokva, 
évek hosszú során át, ilyen utálatos állat érin-
léséhez, elájultam s több mint egy órát feküd
tem eszméletlenül. Most, hogy ezt irom, öt év 
telt el már utolsó utam óta s hogy Angolor
szágba visszatértem. Az első évben nem tudtam 
elviselni, hogy feleségem és gyermekeim köze
lembe jöjjenek, nem birtam a szagukat, még 
kevésbbé, hogy velem egy szobában étkezze
nek. Egészen a mai napig nem tűrtem el, hogy 
kenyeremhez nyúljanak vagy egy pohárból 
igyanak velem, leszoktattam őket a kézfogás
ról is. Első dolgom volt, mihelyt pénzhez jutot
tam, hogy két fiatal pejkót vegyek, ezeket jó 
istállóban tartom. Lovaimon kivül még lová
szom társaságát szerelem; mindig feléledni ér
zem magam, ha az istállóból hozott kedves il
lattal szobámba lép. Lovaim tűrhetően megér
tik, amit beszélek, naponta legalább négy órát 
társalgók velök. Nyerget, zablát nem ismernek, 
jóbarálságban élnek velem és egymással is. 
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TIZENKETTEDIK FEJEZET. 

(Szerző megbízhatósági. — Mit akart elérői jelen mtl 
klBddsáva). — Szerző igen elitéli azoltat a szerzdket, 
akik eltérnek az igazságlóL — Szerző igazolja és tisz
tázta magát. — Válasz egy ellenvetésre. — Uj gyarmat-
politika. — Az angol korona joga mindama földektiei 
és országokhoz, melyeket szerző leirt. — Az elfoglalás 
nehézségei. — Szerző utoljára búcsúzik el olvasójától: 
JOveDdíí életmódjáról beszél, néhány szíves tanácsot ad 

8 befejezi miivét.) 

így hát, nemes olvasó, odaértünk, hogy hü 
képét adtam útjaim tizenhét évének s hét hó
napjának: legfőbb törekvésem mindig az igaz
ság volt s nem a szóvirágok ékes cicomája. 
Mint mások, annyian, én is mulattathattalak 
volna bámulatos és hallatlan mesékkel, de illen
dőbbnek véltem, ha a szintiszta valóságot be
szélem el, egyszerű s közvetlen modorban; — az 
én dolgom nem az volt, hogy mulattassalak, de 
hogy közöljek veled néhány dolgot, amit nem 
tudtál. 

Mi, akik távoli országokat bejártunk, hol 
ritkán fordul meg angol és más európai ember, 
könnyen gyárthatunk fantasztikus leírásokat, 

csudás tengeri és szárazföldi állatokról. De az 
utazó legfőbb célja az legyen, hogy az embere
ket bölcsebbé s jobbá tegye, jó s rossz példával 
egyaránt javitsa lelküket, mindabban, amit tá-j 
vol országokról elmond. 

Szivemből óhajtanám, hogy minden utazót, 
mielőtt engedélyt nyerne arra, hogy müvét nyil
vánosságra hozza, arra kötelezne a törvény, 
hogy királyi kancellár elÖtt esküt tegyen le: 
esküvel kijelentse, hogy mindaz, amit leirt, a 
legjobb tudása szerint való igazság. Akkor talán 
nem történne meg ismételten, hogy kapzsi és 
pénzéhes szerzők mindenféle szemenszedett va
lótlanságot firkálnak össze, hogy könyveiket 
kapóssá tegyék, s á gyanútlan olvasóra rátuk
málják elméjük satnya képzelgéseit. Ifjabb 
éveimben, nagy gyönyörűséggel bújtam a külön
féle útleírásokat, de azóta sokfelé jártam s rá
jöttem, hány hamis mesét vettem szószerint, s 
hány hibás megfigyelést; ez azlán elvette ked
vemet az effajta szerzőktől s gyakran Őszintén 
felháborodtam azon, hogy mily méltatlan s 
vakmerő módon visszaél sok szerző az emberek 
hiszékenységével. F.ppen ezért, tekintve, hogy 
néhány ismerősöm szerint az én csekély igye
kezetem talán nem visszatetsző hazám olvasói
nak szemében: legfőbb elvül tűztem ki magam 
elé. hogy soha, egy pillanatra se tántorodom el 
az igazság keskeny és szigorú ösvényéről, háln 
istennek, kísértésbe se igen juthatok, hiszen jól 
megjegyeztem nemes Hfiuhiihnm ga'zdám taní
tását, akinek szerencsém volt oly hosszú éveken 
át tanítványa lenni: 
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» 

— „Nec si miserum fortuna Sinonem 
Fiiisit etiam, mendacemque improba fingét." 
Nagyon jól tudom, hogy milyen csekély 

dicsőséget szerez az ember effajta Írással, ami
hez nem kell se tehetség, se műveltség, csak jó 
emlékező képesség, vagy pontos és rendszeres 
napló. Azt is tudom, hogy az utleirók, éppen 
ugy, mint a szótárszerkesztök, hamar elvesznek 
a feledés ködébe, azoknak sulyá alatt, akik ké
sőbb jelentkeznek s legfelül feküsznek. Nagyon 
valószinü, hogy jönnek majd utazók, akik fel
keresik mindama vidékeket, melyeket itt leirtani 
s kiigazítják (ha vannak) esetleg tévedéseimet: 
ujabb felfedezésekkel toldják meg szerény enyéi
met; ezek félretolnának majd engem, helyembe-
állnak s a világ elfelejti, hogy éltem valaha s Ír
tam. Ez elszomoritana talán, ha a hirnév és di
csőség volna a vágyam, de mert egyetlen óhajom 
a közjólét, a legkevésbbé se bánt effajta nyugta
lanság. Mert lehet-e ember, ki ha a dicsőséges 
Haiihnhnm-ek általam felsorolt erényeit meg
ismeri, ne szégyenkezzék azon, hogy ebben az 
országban ö a teremtés koronája, az uralkodó 
minden állatok között? Ne szóljunk mindazon 
országokról, ahol yehuk uralkodnak, ezek kö
zölt talán legkevésbbé a brobdingnag-héiiék 
romlottak el; ezeknek erkölcseit s kormányfor
májukat vajmi boldogság volna felcserélni a 
miénkkel. Az olvasó Ítélje meg ám önmaga, iga
zam van-e, én nem mondok véleményt. 

Ki sem mondhatom, mennyire Örülök an
nak, hogy jelen müvemet minden valószínűség 
szerint nem gáncsolják s csépelik majd, hiszen 

mifajta ellenvetéseket tehetnének a felülvizsgá
lók oly íróval szemben, aki a puszta tényekel 
sorolja fel, s még hozzá oly távoli országokkal 
kapcsolatban, melyekkel semmiféle kereske
delmi vagy politikai vonatkozásban nem állunk? 
Gondosan kerültem sokféle igazságtalan meg
jegyzést, amivel némely útiéiról méltán vádol a 
kormány.. P árikérdésekbe nem keveredtem 
soha; szenvedély, előítélet, emberekkel vagy 
csoportokkal szemben való rosszakarat távol 
állott tőlem. Tanítani s megismertetni akarom 
az embereket: jogot ád nekem erre, szerényte
lenség érzete nélkül, az a véletlen szerencse, 
hogy oly sokáig éltem a tökéletes Hauhnhnm-ek 
országában. Míg írtam, nem gondoltam se 
anyagi, se erkölcsi haszonra. Szigorúan megtil
tottam magamnak, akár egyetlen szót is leírni, 
mely elmélkedés lett volna, vagy vélemény; nem 
sértettem meg senkit, még olyanokat sem, akik 
szívesen sértődnek meg. Jogom van hál ahhoz, 
hogy kifogás nélkül való Írónak nevezzem ma
gam; az én müvemet ne olvassák az Ellenvetők, 
Válaszolók, MegjegyzÖk, Vitatkozók, Rábukka
nok, Felfedezők és Kinyomozok. Ezen a mun
kán nem gyakorolhatják képességüket. 

Egyet mégis be kell vallanom. Valaki cél
zott rá homályosan, hogy „kötelességem lett 
volna, mint angol alattvalónak, hogy a külügy
minisztérium használatára felterjesztési készít
sek útjaimról, mert minden tartomány, amit 
angol alattvaló felfedez, angol birtok és gyar
mat". De kétségeim voltak, hogy birtokaink, 
amikhez felfedezéseim révén jutottunk, oly 
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lanság. Mert lehet-e ember, ki ha a dicsőséges 
Haiihnhnm-ek általam felsorolt erényeit meg
ismeri, ne szégyenkezzék azon, hogy ebben az 
országban ö a teremtés koronája, az uralkodó 
minden állatok között? Ne szóljunk mindazon 
országokról, ahol yehuk uralkodnak, ezek kö
zölt talán legkevésbbé a brobdingnag-héiiék 
romlottak el; ezeknek erkölcseit s kormányfor
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hogy oly sokáig éltem a tökéletes Hauhnhnm-ek 
országában. Míg írtam, nem gondoltam se 
anyagi, se erkölcsi haszonra. Szigorúan megtil
tottam magamnak, akár egyetlen szót is leírni, 
mely elmélkedés lett volna, vagy vélemény; nem 
sértettem meg senkit, még olyanokat sem, akik 
szívesen sértődnek meg. Jogom van hál ahhoz, 
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gam; az én müvemet ne olvassák az Ellenvetők, 
Válaszolók, MegjegyzÖk, Vitatkozók, Rábukka
nok, Felfedezők és Kinyomozok. Ezen a mun
kán nem gyakorolhatják képességüket. 

Egyet mégis be kell vallanom. Valaki cél
zott rá homályosan, hogy „kötelességem lett 
volna, mint angol alattvalónak, hogy a külügy
minisztérium használatára felterjesztési készít
sek útjaimról, mert minden tartomány, amit 
angol alattvaló felfedez, angol birtok és gyar
mat". De kétségeim voltak, hogy birtokaink, 
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könnyen elfoglalhatók-e, mint Amerika volt. 
amit Coitez Ferdinánd hamar bekebelezett. A 
/íVf/Jí/í-beliek országa aligha ér meg nekünk egy 
hajóhadat s hadsereget, másrészt kérdés, nem 
volna-e oktalanság megtámadni a brobdingnag-
belieket, vagy éppen oly vitézül és sikeresen 
küzdenének-e katonáink, mint szoktak, a Re
pülő-Sziget ellen, mely fejük felett lebeg? A 
fffiií/í/i/i/íín-ekkel talán könnyebb dolgunk 
volna, ők a háborús tudományokban teljesség
gel járatlanok, s a lőfegyverek ellen tehetetle
nek. De ha külügyminiszter volnék, igaz lélek
kel nem tudnám javalni, hogy elfoglaljuk or
szágukat. E benszülöttek bölcsessége, egyet
értése, félelmet nem ismerő bátorsága s haza
szeretete, attól félek, pótolna minden hadi tudo
mányt. Képzeljünk cl húszezer Haiihnimm-et, 
amint egy európai liadtest sorai közé ront, szét
robbantva a rajvonalt, felborítva a kocsikat, 
hátsó lábukkal rettentő port kavarva fel: 
Augusztus császár leirása jut eszembe: Recal-
cilrat undique tutus. Inkább ajánlanám azt, 
vegyük rá Őket, hogy néhány ezer benszülölt 
jöjjön közénk, civilizálni Európát, tanszékeken 
előadást tartani a becsület, igazságosság, mér
tékletesség, közszellem, tisztaság, barátság, jó
akarat és hűség alapfogalmairól. Hiszen, ugy 
tudom, e fogalmak neve a legtöbb európai 
nyelvben megvan még, az élő nyelvekben éppen 
ugy, mint a lioUakban; biztosan nem merem 
mondani, csekély olvasottságú s nagyon köze
pes műveltségű iró létemre. 

He volt még egy okom, amiért nem szive-
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sen gondoltam arra, hogy őfelsége birodalmát 
felfedezéseimmel gyarapítsam. Az igazat meg
vallva, lelkiismeretfurdalást éreztem: vájjon 
igazságosnak vélhető-e ez a mód, amelylyel ural
kodóink hasonló esetekben eljárnak? Tegyük 
fel például, hogy egy kalózhajó legénységét a 
vihar kiveti holmi ismeretlen parira: az árboc
kosárban földet jelez a hajósinas, a kalózok 
partraszállanak, fosztogatni és rabolni: ártatlan 
s tapasztalatlan nép fogadja Őket, minden szí
vességgel s vendégszeretettel. A kalózok üj ne
vet adnak az országnak s királyuk nevében 
formálisan birtokukba veszik. Ennek jeléül 
zászlót tűznek ki, leölnek két-három tucat ben-
szülöttet, rabul ejtenek három-négy tucatot. 
Hazatérnek s kegyelmet nyernek. ITj birtok ala
kult most, amit isteni kegyelem jogánál fogva 
szereztünk. Hajók indulnak oda, a benszülÖt-
teket kiirtják, szétkergetik, királyukat kínpadra 
vonják, hogy elárulja, hová tette a föld aranyát? 
a katonák szabad kezet kapnak fosztogatásra, 
bujálkodásra s a föld megrészegszik fiainak vé
rétől. E mészárosokat nevezzük aztán ..expeái-
rióiial;" ezeknek feladata, hogy bálványiiná4é^ • 
és barbár népeket civilizáliaualC^ 

Semmiképpen nem célíok a nagy britt 
birodalomra, mely az egész világnak példát 
adott, hogyan kell bölcsességgel gyarmatot ala
pítani, hogy kell művelni a népet, vallásban, 
tudományban; hogyan kell józan életű s nemes 
alattvalókat küldeni a gyarmatokra; hogyan 
kell magasképességü s romlottságra képtelen 
hivatalnokok révén igazságot szolgáltatni a 
gyarmatokon, s mípdennek tetejébe, erényes és 
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szágukat. E benszülöttek bölcsessége, egyet
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szeretete, attól félek, pótolna minden hadi tudo
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előadást tartani a becsület, igazságosság, mér
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akarat és hűség alapfogalmairól. Hiszen, ugy 
tudom, e fogalmak neve a legtöbb európai 
nyelvben megvan még, az élő nyelvekben éppen 
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adott, hogyan kell bölcsességgel gyarmatot ala
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ájtatos kormányzókat hogyan kell kinevezni, 
akik a nép jólétét s boldogságát össze tudják 
egyeztetni őfelsége érdekeível s dicsőségével. 

De tekintve azt, hogy az általam leirt or
szágok szerény véleményem szerint nem ugy 
néznek ki, mintha szeretnék, hogy meghódít
sák, legyilkolják, rabszíjra fűzzék és kiirtsák 
a gyarmatosok; másrészt pedig sem aranyuk, 
sem ezüstjük, sem cukruk vagy dohányuk nincs 
í'ölös mértékben: alázattal kockáztatni mer
ném a megjegyzést, hogy nem is érik meg ne
mes buzgalmunkat, érdeklődésünket és vi
tézségünket. Ha mindazonáltal azok, akikre tar
tozik e kérdés, jónak látják más véleményen 
lenni; a magam részéről kész vagyok bizonyí
tani, törvényes utón, hogy előttem soha európai 
ember nem fordult meg a leirt országokban. 
Már ugy értem, ha a benszülötteknek hinni 
lehet, hacsak nem merülhet fel vitás pont gya
nánt az a két yeha, akiket állítólag sok évvel 
ezelőtt láttak megjelenni Hauhnhnm-oTsrÁg 
egyik hegyének peremén. 

Azon se gondolkoztam, míg odajártam, 
milyen formaságok kíséretében lehetne és kel
lene uralkodónk birtokába venni e tartomá ' 
nyokat; különben, ha eszembe is jutott volna, 
okosságból és önfentartási ösztönből óvakod
tam volna beszélni erről, jobb alkalmat várva 
az eddigieknél. 

Most pedig, hogy megfeleltem az egyetlen 
ellenvetésnek, ami bármikor felmerülhet: üne 
utolszor búcsúzom el nemes és nyájas olvasóim
tól, befejezem művemet, hogy redriff-i kicsiny 
kertemben átadjam magam elmélkedésemnek, 
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éljek ama nemes erkölcsök mivelésének, me
llekre Hmihnhnm uraim oktattak; oktassam 
a magam családjának ye/üi-it, amennyiben ér
telmes és idomítható állatoknak bizonyulnak; 
ha lehetséges, hozzászokjak emberi lények lálá-
sához, gyakran tekintve tükörbe s végre, hogy 
örökké panaszoljam, miért kellelt minálunk 
állattá alacsonyulni a //aíí/in/ínm-eknek, ki
ket még igy is mindig tisztelni fogok; nagyságos 
gazdám, nemes családja, barátai s az egész 
Hauhnhnm fajjal szemben érzett mély hódo-
latomra gondolva, kikhez a mieink külső meg
jelenésben szerencsések hasonlíthatni, bár ér
telmük elfajult s megcsökkenl. 

Múlt héten tűrtem el először, hogy felcsé-
meg leüljön velem ebédelni: — egyelőre az asztal 
liilsó végére csak. Ez alkalomból megengedtem, 
liogy {lehetőleg röviden) néhány kérdésemre is 
válaszoljon. A yehu szagot még most se viselem 
el, orromat eldugom csürlövel, levendulával, 
dohánynyal, hogy ne érezzem annyira. S bár 
korosabb embernek nehéz letenni régi szoká
sokról, még mindig remélem, hogy valamikor 
képes leszek rá yc/iu-t eltűrni a szomszédsá
gomban s nem borzongok Össze, hogy fogaival, 
\agy körmével nekemesik. 

A yeiuí-fajjal való békűlésfem könnyebben 
menne, ha egyszer megelégednének azokkal a 
bűnökkel és bolondságokkal, amelyekre őket a 
természet feljogosította. A legkevésbé se hat 
már reám, ha megpillantok holmi ügyvédet, 
zsebtolvajt, kapitányt, bolondot, mágnást, ha
mis játékost, politikusi, rimakerítöt, orvosi, 
hamis tanút, besúgót, vagy effélét; mindezek a 
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tézségünket. Ha mindazonáltal azok, akikre tar
tozik e kérdés, jónak látják más véleményen 
lenni; a magam részéről kész vagyok bizonyí
tani, törvényes utón, hogy előttem soha európai 
ember nem fordult meg a leirt országokban. 
Már ugy értem, ha a benszülötteknek hinni 
lehet, hacsak nem merülhet fel vitás pont gya
nánt az a két yeha, akiket állítólag sok évvel 
ezelőtt láttak megjelenni Hauhnhnm-oTsrÁg 
egyik hegyének peremén. 

Azon se gondolkoztam, míg odajártam, 
milyen formaságok kíséretében lehetne és kel
lene uralkodónk birtokába venni e tartomá ' 
nyokat; különben, ha eszembe is jutott volna, 
okosságból és önfentartási ösztönből óvakod
tam volna beszélni erről, jobb alkalmat várva 
az eddigieknél. 

Most pedig, hogy megfeleltem az egyetlen 
ellenvetésnek, ami bármikor felmerülhet: üne 
utolszor búcsúzom el nemes és nyájas olvasóim
tól, befejezem művemet, hogy redriff-i kicsiny 
kertemben átadjam magam elmélkedésemnek, 
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sához, gyakran tekintve tükörbe s végre, hogy 
örökké panaszoljam, miért kellelt minálunk 
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foglalkozások megfelelnek a dolgok rendjének. 
De ha látnom kell egyetlen pöfFetegbe szorulva 
a testi és lelki betegség és rútság minden szeny-
jét és bűzét s az ilyen állatban aztán gőgöt s 
l>iiszkeséget tapasztalok: — akkor fogyni kezd 
lürelmem, azt már nem fogom megérteni tudni 
soha, hogy kerülhetett együvé egy fertÖn 
ennyi tökéletlenséggel a gőg. A bölcs és nemes 
Haubnhnm-ek nyelvében nincs szó erre a 
bűnre, semmiféle rosszra sincsen szavuk, ha
csak azok nem, melyekkel a uphuk utálatos szo
kásait leírják — de meg ezek között se találtam 
meg a gögre megfelelő szót. ö k nem ismerhet
ték fel áthatóan s tökéletesen a i/e/íu-természe
tet iigy, amint az egész fejlettségében kivirág
zott olyan országokban, ahol ez az állat uralko
dik. Én azonban, aki e pontban náluk tapasz
taltabb voltam, mondhatom, hogy tisztán felis
mertem a gőg néhány halvány gyökerét a vad 
yehuk jellemében. 

A Hauhnhnm-ek, kiket nem kormányoz se 
földön, se égen semmi, csak az értelem: nem 
büszkébbek jótulajdonságaikra, mint amilyen 
büszke én lehelek, hogy nem hiányzik kezem, 
vagy lábam, amivel pedig, hacsak nem bolond, 
aligha dicsekszik az ember, bár nélküle nyomo
rék volna és nyomorult. Azért időzök hosszab
ban e tárgynál, mert szeretném, ha lassankint 
elviselhetővé válnék nekem valamely angol 
ijehn társasága. Éppen azért, nagyon kérem 
azokat, akik e képtelen s felfoghatatlan bolond
ságnak, a gögnek halvány derengését érzik ma
gukban, hogy a jövőben kerüljék el a házam 
tájékai. " " ' 

TARTALOM. 
Swífl. Trla: Pogány József — 

Első rész. 

Utazás LUiput-ba. 

KlsŐ fejezet 
MAsodik fejezet — 
Harmadik fejezet 
Negyedik fejezel 
Ötödik fejezet — 
llHtodik fejezet — 
lloteilik fejezet — 
Nyolcadik fejedet 

_ - — 1 

Második rész. 

Utazás Brobdingnag-ba. 

F.lsö fejezet — 
Második fejezet — 
Harmadik fejezet 
Negyedik fejezet 
Ötödik fejezet — 
llflloJik fejezet — 
Hetedik fejezet — 
Nyolcadik, fejezet 

11) 
33 
46 
56 
63 
72 
84 
95 

105 
121 
128 
142 
149 
162 
174 
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VtazÁH 

SWIFT 

Híírniadik ré sz. 
Lapufába, Balaibarbiba, Luggnaggba, 

dtibdrJbe és Japiinba. 
Első fejezet — — — — — — 
Második fejezel — — — — — — 
Harmadik fejezel — — — — — 
Negyedik fejezet — — — — — 
ötödik fejezet ~ — — — — — 
Hatodik fejezel — — — — — — 
Hetedik fejezel — — — — — — 
Nyolcadik fejezet — _ -_ — — 
Kilencedik fejezet — — — — — 
Tizedik fejezet — — — — — — 
Tizenegyedik fejezet — — — — 

Negyedik rész, 

Vt»zás Hauhnhnni országba. 
Első fejezel — — — — — — 
Második fejezet — — — — — — 
Harmadik fejezet — — — — 
Negyedik fejezet 
Ötödik fejezel — 
Hatodik fejezel — 
Hetedik fejezet — • 
Nyolcadik fejezel 
Kilencedik fejezel 
Tizedik fejezet — -
Tizenegyedik fejezel 
Tizenkettedik fejezet 

Glubb-

- 201 
209 
220 
226 
234 
243 
250 
256 
263 
268 
279 

287 
296 
301 
312 
319 
329 
338 
349 
358 
366 
377 
388 
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VILÁGKÖNYVTÁR 
EGY-EGY KÖTET ANGOL VASZON-
KÖTÉSBEN 1 KORONA 90 FILLÉR 

DUMA5i 
NAPÓLEON ÉLETE 

FORDlTOTTAt BÖLÖNI GYÖRGY 

A minden mesemondók legnafyobbW 
kának könyve • minden hSctfk 1*^ 
nagyobbikáról, a legszlneaebb fan
táziájú iró a legfantasztikusabb 
életsorsrót. Öümátt a nagy romait' 
tikus,a legra^ogóbb lehetetlenságek 
és valószinttttens'égek kitalálója, Na* 
poleon életében olyan anyagot ka
pott, amelynek valószlntttlenségel 
és lehetetlenségei Európa valóságos 
tdrfénelmébe fonódtak balé. KHXM 

SzIneSf ragyogó, aatkráxóan szell*-
mes munka és komoly, hfl életraj>. 
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üiLfieKönyurfiK 
Efy^c'Sy kdtet angol vászon-
kötésben I korona 90 ílllén 

lüipfaató m i n d e n könyvkereskedésbea-

C3 STRINDBERG 

TÖRTÉNELMI 
MINIATŰRÖK 
Fordította: BÁLINT LAJOS. 

B»n>k, .a.b.rm„«k, Tflig„é..t.k formaiadnak 
•«"flok históriai kopekké. - Aprö. flnom 
Wníwk, meg „ m tört tüfü «i„ek müvéai.-
tó«l alkotja meg Strtadbcíg - Mdzea, Szokrá-
* « . JÍ.U.. Pilátus. Luther. Nagy Píter, Voltai,., 
N W Frigye, alakját - Törten.Imi kép.k d. 
StriDdberg sohasem a kosztümök, hanem . W-
kok festőj, benne. - Komoly törtéBele.Iri. 
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