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ELŐSZÓ.
gy török közmondás azt tartja, hogy „nem az tud vala
micskét, a ki sokáig élt, hanem az, a ki sokáig utazgatott“.Á ki vándorbottal kezében, hosszabb ideig bejárta
a világot, annak nem illik ugyan axióma gyanánt odaállítani ezt a közmondást: de ki tudná és ki akarná
tagadni, hogy az utazás idegen országokban, az ismerkedés termé
szettel és emberekkel idegen régiókban, szélesbíti gondolataink körét,
valamint hogy idegen erkölcsök meg szokások tanulmányozása nagy
hatással van a saját eszmevilágunkra?
Hisz tagadhatatlan, hogy a nagy lendület, a melyre a föld és
a népek ismerete az elmúlt századokban kapott, sokban, tán a leg
nagyobb mértékben járult hozzá, hogy a kis Európa kiterjesztette
uralmát és művelődési befolyását az öreg Ázsiára és a sötét világ
részre: Afrikára. A benső erőtől duzzadó Nyugat kénytelen volt, a
mikor mindinkább fejlődő ipara számára új piaczokat keresett, régi,
azelőtt egészen ismeretlen országokat átkutatni s eltelve azzal a
büszke öntudattal, a melyet szellemi vívmányai adtak neki, mint
hódító, sokszor mint tanító lépett fel. Egyszer arról volt szó, hogy
egy régi kulturvilágnak rothadó intézményeit újakkal pótolja, majd
ismét az a feladat hárult az európaira, hogy kiirtson őserdőket és
az állati exisztenciában élő embernek jobb, boldogabb jövőt készítsen
elő. Minél inkább gyarapodott a messzi távolban modern művelő
désünk apostolainak száma, annál jobban fejlődött otthon is az
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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érdeklődés az utazási vállalkozások iránt s az azokat felölelő irdalom
tekintélye is erősbődött az olvasó előtt.
Mint sok egyéb másban, ebben is Anglia vezetett. A babérok,
a melyeket egy „traveller“ kutatásai közben gyűjtött, egyenlő értékűek
voltak egy hadvezér vagy államférfiú dicsőségével, mivelhogy ez
az ismeretlen országokból hazatérő kutató nemcsak a termelésnek
olcsó forrásait fedezte fel, de utat is nyitott az angol ipar árúcsomag
jainak kifelé, új piaczokra.
A mivel eleinte gyakorlati problémák megvalósítására törekedtek
és a nemzeti jólétnek gazdasági szempontból használtak, abból később
szellemi tőkét is kovácsoltak és belőle az irodalomnak egy általánosan
kedvelt ága fejlődött. Az utazási könyveket és följegyzéseket mind
inkább megkívánták, keresték és a múlt századnak közepében is
Thakeray, Disraeli és Dickens regényeit nem olvasták többen s
mohóbb érdeklődéssel, mint Livingstone, Speke, Grant és Palgrave
utazási műveit. Angliából ment át az utazási irodalom szeretete
Francziaországba meg Németországba, s míg az olvasók egy része
a merész kalandok leírásában találta örömét, a másik rész idegen
és bizarr erkölcsök kaleidoszkopikus képében gyönyörködött. Mi sem
természetesebb annál, hogy mihelyt könnyebbé vált a közlekedés
és politikai hatalmi befolyásunk megerősödött idegen országokban :
az elméletből a gyakorlatra tértek á t ; és most már nem érték
be azzal, fhogy könyvekből ismerjék meg a világot, hanem
rászánták magukat az emberek arra is, hogy igénybe vegyék a
javított közlekedési eszközöket. Úszó palotákon, luxusvonatokon
világgá indultak és kezükben a jegyzőkönyvvel, sokszor a kodakkal,
megismerkedtek saját tapasztalásuk útján a félig czivilizált vagy
akár még egészen vad állapotban élő emberiséggel.
Ily módon keletkezett az úgynevezett globetrotterek osztálya,
a mely Cook-kal vagy nélküle keresztül-kasul járta be a világot,
mindenütt autoptikus úton szerzett tapasztalatokat és a mikor tudás
ban meggazdagodva hazatért, egy- és más nemzeti szögletességét
is elhagyta útközben és tágult szellemi látköre révén könnyeb
ben válhatott hazájának hasznára . . .
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Egyáltalában nem akarom ridegen állítani, hogy a ki sohasem
utazott, nem tarthat igényt műveltségre, tapasztaltságra és derékségre! Ez annál kevésbbé juthat az eszembe, mivelhogy régi szó
járás: „Terram mente peragro“ , manapság jogosultabb mint valaha.
Hiszen szép számban vannak az olyan jó és hasznos útleírások,
a melyek a szórakozásra elegendő anyagot nyújtanak. Ebben a
tekintetben Magyarországon sem vagyunk egészen ráutalva a kül
földre, mivelhogy irodalmunk, művelődési viszonyainknak megfele
lően, nem egy olyan munkát produkált már, a melyet élvezettel
olvashatunk és hasznot is meríthetünk belőle, s a mely népünk
ízléséhez alkalmazva, értékesnek mondható.
Az ilyen utazási munkák közül valók első sorban Gáspár
Ferenczdr. egykori fregatta-orvos művei. Szerzőjük sok éven át bejárta
az ó- és az újvilágnak legkülönbözőbb részeit, mindenütt jól tájé
kozódott és gondosan följegyezte élményeit. Nem tartanak ezek igényt
arra, hogy úttalan-utakon tett fölfedezések gyanánt szerepeljenek,
de mégis kiválóak sok olyan dolog révén, a mi a műnek értékét, egy
és más tekintetben, erősen fokozza. Mindenekelőtt mély érdeklődést
mutat a szerző nemcsak az idegen régiókbeli természet sajátságai,
hanem a különböző népcsoportok emlékei, erkölcsei, szokásai, keres
kedelme és munkálkodása iránt. Ez az érdeklődés azonban nem volna
elegendő arra, hogy valaki elmondja éleményeit az olvasónak, mivel
hogy szükséges azonfelül még az is, hogy az elbeszélés és a leírás
művészete is megkapó legyen. Ezt a művészetet pedig tökéletesen
birja Gáspár Ferencz dr.: leírásai egyszerűek, világosak és mesterké
letlenek, az olvasóban azt a benyomást keltik, mintha ő maga látta
és végigélte volna azokat.
A mi pedig másodsorban érdemes arra, hogy kiemeljék, az a
nélkülözhetlen tudományos készültségre vonatkozik, a mely rendel
kezésére állott a szerzőnek orvos-doktori minőségében s a mely
félreismerhetlenül jelentkezik nála, a mikor természettudományi
objektumokat leír. Azonfelül az a nagy előnye is volt mint orvos
nak, hogy félig czivilizált országokban különös tiszteletben állott
az ottani lakosságnál, a mely gyakran vette igénybe tanácsát,
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segélyét s ezen az úton olyan benső érintkezéshez jutott, mint
senki más.
Továbbá nem hagyható figyelmen kívül, hogy Gáspár Ferencz dr.
tengeri utazásainak nevezetes részét egyszerű vitorlás hadihajókon
tette meg és ez által több ideje, jobb alkalma volt emberek
és országok tanulmányozására, mint a gőzhajókon a világot
bejáró modern globetrotter. A ki a gőzerő szárnyain szeli át
az Óceán sós hullámait, gyorsabban utazik ugyan és kényel
mesebben is, mint az, a kinek várnia kell, a míg Aeolus apó jónak
*
látja megduzzasztani a vitorlákat, de viszont, a kinél bő a látás,
a megismerés, a tanulmányozás, jobban teszi, ha több időt enged
magának mindezekre. Röpke utazás közben csak felületes tapasz
talásra tehet szert az ember és igaza van az angolnak, a mikor a
felületes utazó jellemzésére ezt a szójárást használja: „He studied
the country whilst his ship was coaling" (magyarul: Tanulmányozta
az országot, -az alatt, hogy a hajója szenet rakott be.). Vitorlás hajón
való utazásnál sokszor tovább tartózkodunk a kikötőben, semmint
kedvünk tartja és azért bővebben van időnk tapasztalatok gyűjtésére.
Ezek és sok egyéb előnyök ajánlják Gáspár Ferencz műveit
az olvasó figyelmébe. Minden kor, minden társadalmi osztály
talál majd abban hasznosat, tanulságosat és szórakoztatót. S ha a
Nyűgöt haladó népeinél az utazási irodalom napról-napra fokozódó
kedvességnek örvend, miért nem volna ez így a mi nemzetünknél
is, a mely oly derekasan halad a modern műveltség ösvényén?

Vámbéry Ármin.

BEVEZETÉS.
z a nem remélt siker, a melyet ezen jelenlegi könyve
met megelőző két művem: Negyvenezer mértföld vitor
lával és gőzzel és Hét év a tengeren eredményeztek,
késztettek arra, hogy folytassam a megkezdett irányt
és írjak a tengerről, idegen földekről és nemzetekről.
Az a nehány száz levél, a melyeket társadalmunk legkülönbözőbb
rétegéből és osztályából intéztek hozzám — nagyobbára elismerést
kifejező tartalommal az idegen tárgy, de főképen a tenger ismer
tetésével nyújtó leírásokért — tanúságai és bizonyítékai annak,
hogy az ily irányú művekkel szemben nálunk is — a tengerparttól
távoleső nemzetnél — az érdeklődés éppen olyan élénk és általános,
mint azoknál a nemzeteknél, a melyek azon szerencsés helyzetben
vannak, hogy tenger mossa hazájuk partjait.
A tárgy ismertetéséhez jogot szereztem azzal, hogy hivatásom
ból kifolyólag — mint hajó-orvos a cs. és kir. haditengerészetnél —
több mint hét évet töltöttem a tengeren. Határozottan állíthatom,
hogy ez a nehány esztendő volt életemnek legszebb korszaka; min
den egyébtől és mástól eltekintve, csupán és kizárólag azért, mert
ezt a nehány esztendőt a — tengeren tölthettem. Az emberi ter
mészetből kifolyó dolog, hogy minden emberi érzés múlandó; az
öröm, a bánat, a hála, a harag, a szerelem. Ez mind elmúlik, meg
szűnik, elenyészik, enyhül vagy csökken. Csak egy érzés van, a
mely maradó és talán soha el nem m úló; a mely olyan örökkévaló,
mint az, a mi létrehozza: a tengerhez való vonzódás, a tenger
iránti rajongás. Nemcsak a saját érzésemről szólok, hanem szólok
mindazokéról, a kik hozzám hasonlóan a tengeren töltött évek után
most a szárazföld viharjaiban küzdve, megtépve élnek hivatásuknak
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és most nemcsak szeretettel, és a felejthetetlen édes emlékeken
rágódva, hanem valósággal kegyelettel és rajongással emlékeznek
vissza — a tengerre. Ez a szerelem örökös, soha el nem múló,
erőben sohasem csökkenő.
Azért írok szívesen, sőt szeretettel erről a tárgyról, hogy
másokban is fokozzam vagy ébrentartsam iránta azt az érdeklő
dést, a melyet a közönség körében eddig is sikerült létrehoznom.
Megjegyzem, hogy tenger alatt -— szabadon kiterjesztett fogalom
képen — értem az idegen földeket és nemzeteket is; azokat az
országokat és népeket, a melyeket csak hosszú tengeri út árán
érhetünk el. A tenger fogalmát ilyen értelemben bátran terjeszthetem
ki ezekre is; mert a mennyi gyönyörűséget, érdekeset és a tanul
mányozásra érdemeset nyújt a tenger, ugyanannyit nyújt mind
ezekből a távoli földrész meg nemzet vagy nép is, a melyeket a
tengereken túl meglátogathatunk, és önkénytelenül tanulmányoz
hatunk.
Az ezen könyvben leírt földkörüli utazást, különböző idősza*
kokban és különböző hajókkal más-más irányban megtett utazá
saim mozaikjából czélszerűség szempontjából alakítottam át egy
egységes, meg nem szakított földkörüli utazássá, a ténylegesen fenn
álló forgalmi viszonyok szigorú, mondhatnám menetrendszerű, hű
betartásával. Leírás közben bővebben bocsátkoztam egyes tárgyak,
tények és fogalmak ismertetésébe. Lehet, hogy e tekintetben itt-ott
talán kissé túlhágtam azt a határt, a mely *megfelel az útleírás fel
adatának és keretének, de mert azon dolgok és tárgyak a saját érdek
lődésemet is nagyobb mértékben vonták magukra, valószínűnek tar
tom, hogy az olvasó is szívesen időz valamivel hosszabban egy-egy olyan
tárgynál — például természettudományi, történelmi, föld- vagy nép
rajzi tárgynál, a mely iránt érdeklődik ugyan, de a szokásos olvas
mányainkban csak ritkán van felőlük említés téve és ha van is,
akkor csak felületesen és nagyon röviden.
A leírás azon viszonyokat ismerteti, a melyek az érintett
kikötővárosokban az 1888-tól 1891-ig terjedő időszakban állottak
fenn. Tekintettel azonban arra a rohamos fejlődésre és egyes helyeken
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történt gyökeres változásra, a mely ezen időtől máig, napjainkig,
az illető helyen történt: minden fontosabb helyen megemlítem
azon változásokat, a melyek ezen idő óta ott történtek s ismer
tetem azon állapotokat és viszonyokat, a melyek az illető helyekre
ma jellemzők. Miután azonban ez inkább csak a statisztikai részekre
vonatkozhatik, a túlnyomóan nagyobb részben a 90-es évek elején
fennálló viszonyok és állapotok teljesen megegyezők a napjainkban
fennálló viszonyokkal és állapotokkal.
Az egész művön végig szigorú következetességgel kerültem a
lehetőségig, az idegen szavak és kifejezések használatát. Értem azon
idegen szavakat, a melyeknek a használata nem ment ugyan telje
sen át a mi nyelvünkbe, azaz nem tettük azokat tősgyökeres
magyar szókká, de azért egy vagy más okból, többnyire rossz szo
kásból vagy nembánomságból (majdnem azt mondtam önmagamat
megczáfolva — ,,indolencziából“) úgy a mindennapi társalgásunk
ban, mint irodalmi műveinkben minduntalan használunk és találunk.
De éppen ilyen következetességgel használtam azonban — csakhogy
nagyobb eredménynyel, mert könnyebben volt kivihető — a ki nem
kerülhető idegen szavakat és kifejezéseket, íoképen a neveket úgy,
olyan alakban és formában — a mi magától értetődik — a mint
azt azok a nemzetek használják, azaz írják, a kiktől a szó ered,
vagy a kiké a név. A mi különben olyan természetes, hogy talán
feleslegesnek látszik a megemlítése. De csak látszik annak, mert
nem az. Számtalanszor akadunk olvasmányainkban olyan szavakra
magyarul írva, a melyeket nem értünk meg; de csak azért nem,
mert magyarosan vannak írva, holott ha úgy lennének írva, a mint
kell, határozottan megértenők és nem zavarnák az értelmet.
Leírásom folyamán számos helyen terjeszkedem ki olyan dol
gok ismertetésébe, vagy megemlítésébe, a melyek valamely szaktudomány keretébe tartoznak, vagy a melyek valamely földrész,
ország vagy országrész alapos ismerőjének a leírásából erednek.
Miután nem szándékozom sem a geográfusoktól, sem ezen kiválóbb
utazóktól nyert ismereteimet mint saját közvetlen tapasztalataimat
vagy megfigyeléseimet feltüntetni és mert másrészt nem szándéko
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zom az olvasót olvasás közben a szükségesnél többször megszakí
tani azzal, hogy a sorok közé beékelt egy, két, vagy három ***-gal
zavarjam, czélszerűség szempontjából együtt és egyszerre sorolom
fel azokat a forrásműveket, a melyeket e művem megírásánál
segítségül vettem és a melyekre támaszkodtam.
Kedves kötelességnek kell még eleget tennem. Ugyanis hálás
köszönetét kell mondanom C h o l n o k y J e n ő egyetemi tanár úrnak,
a ki szíves volt az egész művet kéziratban átolvasni és a helyen
ként előforduló eltéréseket vagy tévedéseket kijavítani. Kötelessé
gemnek tartom, hogy ezért a rendkívül fáradtsággal járó szíves közre
működéséért ezen a helyen a tanár úrnak leghálásabb köszönetemet fejezzem ki. Köszönetét mondok továbbá V á m b é r y Á r m i n
egyetemi tanár úrnak, a ki, mint nagynevű tudós és kutató, méltó
nak tartotta e szerény igényű művemet arra, hogy hozzá írt elő
szavával azt nagymértékben kitüntesse. És hálás elismeréssel tar
tozom a kiváló és sokat tapasztalt magyar utazónak, H o p p F e r e n c z
úrnak, a ki a mellett, hogy a földgömb számos tájékán tett utazási
tapasztalatainak gazdag tárházából merített tanácsaival és útbaigazí
tásával támogatott, azonkívül páratlan gazdag gyűjteményeiből a
legnagyobb készséggel bocsájtotta rendelkezésemre mindazt, a mire
művem megalkotásában szükségem volt, főképen térképeket, könyveket
és fényképeket.
Befejezésül felsorolom a használt forrásművek jegyzékét:
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Benko, J. Freiherr. — Reise Seiner Majestát Schiffes Albatfos?' iri Südamerika, dem Caplande und West-Afrika.
./
.
* -— — Reise S. M. S. „Frundsberg“ im Rothen Meere.
— — Reisen S. M. S. „Nautilus“ und „Aurora“ in Ost-Asien.
— — Reise S. M. S. „Zrínyi" in West-Indien.
>
Blanchard, G. — Formatione constitution politique de l’État Congo..
Brand, M. V. — China in Aethischer, industrieller und politischer Beziehung.
Beresförd, lord Charles. — The break-up of China w ithan -aCcount of its
present commerce.
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Brehm, dr. A. — Tierleben I—XVI. kötet.
Canstatt, Oscar. — Das Republicanische Brasilien.
Cartis, W. E. — The capitals of Spanish-America.
Cholnoky, Jenő. — A Sárkányok Országából.
— — A levegő fizikai földrajza.
Chun-Szilády. — Mély tengerek világa.
Coote, W. — Wandering South and East.
Conway, sir M. — The Southern Andes.
Darwin, Charles. — Reise eines Naturforschers um die Welt.
Deckert, dr. E. — Guba.
Doelter, dr. C. — Über die Capverden nach dem Rio Grande.
Dorn, A. von. — Die Seeháfen des Weltverkehrs.
Eves, C. W. — The West-Indies.
Garbe, R. — Beitráge zűr indischen Kulturgeschichte.
Genthe, S. Dr. — Corea.
Griffis, W. Elliot. — The hermit nation.
Grossi, B. —- Nel paese delle Amazoni.
Haack. — Australia.
H aw es, Ch. H. — lm áussersten Ősien..
Henkel-Cásar, C. — Hystory, Resources and Productions between Capcolony
and Natal.
H esse-W artegg. — China und Japan.
Jedina, L. v. — An Asiens Küsten- und Fürsten-Höfen.
Jonin, A.-Pezold, M. — Durch Süd-Amerika. I., II.
Kahlbaum G. W. A. — Um Halb-Europa herum.
Kamp, D. — Nine years on the Gold-Coast.
Krahmer. — Russland in Asien.
Krümmel, Qth., dr. — Dér Ocean.
Kunstm ann, dr. F. — Die Entdeckung Amerikas.
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ELSŐ FEJEZET.

HAMBURGTÓL TENERIFFÁIG.

Még mértföldekre jár a vonat Hamburgtól és már láthatók
az „oroszlán karmai"; az egész környezet mutatja, hogy egy óriási
világvároshoz közeledünk. Csaknem megdöbbentőleg hat az emberre
az a nagyszabású mozgalom és élénkség, a munkálkodás, a szor
galom és a nagy gazdagság által létrehozott forgalomban. Az összes
természeti erőknek a lenyügözése és okszerű felhasználása, ez a
száz- meg százféle módon történő kiaknázása a tűznek, víznek,
gőznek és villamosságnak és azoknak valamely kitűzött czélra való
kihasználása, az erőszakos félretolása és elhárítása minden útban álló
gátnak vagy akadálynak — mindez együttesen megragadó és impo
náló benyomást tesz. Egy évekre terjedő, változatos, nehéz és egyszermásszor valószínűleg küzdelmes nagy út előtt ez a benyomás
csaknem buzdítóan és bátorítóan hat az előttünk álló nehézségek
leküzdésére.
a csaknem durvának mondható erőszakosság, a melylyel
például egyes helyeken hatalmas csővezetékeket vontak jóformán
minden támasz nélkül magasan a levegőben, a melylyel kőfalakat,
házakat, sőt egész utczákat törtek át és ugrottak keresztül, azok
a hatalmas vízművek, a melyekkel a réteket és a mezőket körülvették,
elzárták és öntözik; a temérdek gyár feketén gomolygó füstfelhői,
a melyek a kéményekből felszállva, helyenként elhomályosítják a
napot; a daru-óriások, a melyek egy ezer meg ezernyi kilogramm
teherrel megrakott vasúti kocsit egyszerűen felemelnek a vágányok
ról és fekete tartalm át: a kőszenet, egyetlen billentéssel ürítik
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át az óriási tartányokba; továbbá a fehér gőzfelhők, a melyek a
gyárak sötét ablakain kinyúló csövekből pöfékelve gomolygnak ki,
időnkint vérpirosra pirulva a reájuk eső villany- vagy gázfényben,
ezek is együtt és egyszerre, nemcsak hogy érdekesek és impozánsak,
de festői szempontból is gyönyörű szép látványt nyújtanak.
Kár, hogy a festőművészet ezeket a gygasi erőket és ezt a
titáni munkát nem veszi észre és nem méltányolja, hanem még ma
is, a mikor egész életünket a gőz, a villanyosság, a gyáripar, meg
a technikai genialitas uralja, alakítja és irányítja, ma is kizárólag
az erdő, a mező, a falu, meg a szalon életét veszi mintául. Pedig
egy olyan kép, a milyet az ember a száguldó vonat ablakából csak
elmosódott nagy vonalakban pillant meg egy másodperezre, bizo
nyára lenne olyan szép és érdekes kép a szalonunkban, mint például
egy pipázó öreg paraszt, vagy egy buta kosnak a feje, vagy egy
festett tál gyümölcs.
Nagyszabású látványt nyújt Hamburg kikötője, egészen eltekintve
attól, hogy jelentőségre és forgalomra nézve a világ legelsői közé
tartozik. Talán csak London vagy New-York kikötői élete lehet
mozgalmasabb és élénkebb, de Marseille, Hong-Kong, Sydney vagy
Singapore határozottan nem mérkőzhetnek vele. Részleteiben is nagy
szabású és impozáns. A rakpart, a mely kizárólag a part és hajók
közötti közlekedés lebonyolítására szükséges, csaknem 12 kilométer
hosszú. Ilyen rengeteg területre van szüksége, hogy a kikötőbe
befutó hajók elhelyezkedhessenek és rakományaikat, legyen az árú
vagy ember, a partra szállíthassák, vagy onnan felvegyék. Ez a
rengeteg rakpart tömve van azokkal a segédeszközökkel, a melyek
ilyen nagyszabású forgalom bármely szempontjából szükségesek.
A vasúti vágányok közvetlen a rakpart széléig húzódnak és Ham
burgnak mind a nyolez indóháza széléig vezetnek szövevényesen
szétágazó vágányaikkal.

Hatalmas gőzdarukról

ezombvastagságú

lánczok lógnak; valamennyi fölött kiemelkedik a vitorláshajók külön
kikötője mellett álló gőzdaru, mely 31 méter magasságával és 150
tonna, azaz 150 ezer kilogrammot emelő képességével a legnagyobb
az egész világon.
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A forgalom nagysága és élénksége csaknem példátlan; Európá
nak és Ázsiának nincs olyan kikötője, egy-kettőnek kivételével, a mely
Hamburggal e tekintetben felvehetné a versenyt. Sem az árúk különféleségére, sem az emberek nemzetköziségére nézve. Jóformán nincs
olyan pontja az öt világrésznek, a melylyel Hamburg nem állana
érintkezésben nagyszámú hajóstársaságainak hajói révén. Nincs a
földnek az a terméke, a melyből ne hoznának Hamburgba. Európá
nak kivitelre szánt czikkei, meg a föld termékeinek nagy része
Hamburgon keresztül jutnak ki az exotikus földrészekre. Nemzet
köziségre is első sorban á ll; Afrika belsejéből, meg a csendes-óceáni
szigetek legfélreesőbb pontjairól láthatók ott alakok. Néha ugyanazon
napon jön meg az a hajó, a mely talán salétromot hoz Dél-Amerika
nyugoti partjairól, azzal a hajóval, a mely árút, meg utasokat szál
lított Uj-Guineába, a Csendes-oceán nyugoti felébe.
A városon kívül, a bal parton, van egy halom ; erről a magas
latról nézve a folyamot, olyan látványosságnak lehetünk a tanúi,
a mely a maga nemében talán páratlan. Itt vonul el tudniillik mind
az a hajó, a mely Hamburg kikötőjébe tart, vagy onnan kimegy.
Százával vonulnak el előttünk a járműveknek minden fajtái, az
oceánokat járó hatalmas gőzösökön, meg a földgömböt körüljáró
vitorlás teherhajókon kezdve végig az apró, fürge kis gőzbárkákig,
a melyek a kikötő helyi forgalmára szolgálnak. Az impozáns nagy
ságú vitorlás hajók, a melyeket csukott vitorlákkal vontatnak
be a hajózásra szűk folyamba, olyanok most körülbelül, mint a
hattyii a szárazon, tudniillik otrombák. Ugyanaz a hajó, a mely
künn a sík oceánon kibontott és duzzadt vitorláival játszi könnyű
séggel libben fel a hullámhegyre és óvatosan, mintha vigyázna,
ereszkedik le a hullámvölgybe, most szárnyaszegetten, csukott
vitorlákkal, csak tehetetlen úszó tömeg; olyan, mint a hattyú a
tó partján : otromba és nehézkes. A kis vontató gőzös eltörpülő
parány a mögötte úszó hatalmas alkotmányhoz képest, emlékez
tet a hangyára, a mely a saját nagyságát sokszorosan felülmúló
terhet czipel magával. A hatalmas nagy alkotmányok között, a
melyek a kikötő szűk területén óvatos mozdulatokra vannak kény-
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szerítve, gyorsan és fürgén siklanak tova az apró bárkák, csónakok,
jollék és giggek, folyton sípolva, búgva, fütyülve és jelezve. Olya
nok, mint a felnőtt komoly emberek között a könnyelműen játszó
és futkosó apró gyermekek. A hajók gőzszellentyűje, a syrén vagy

A JELENLEG LEGNAGYOBB VITORLÁS HAJÓ.

búgó, egy perczig sem szünetelnek; néha négy-öt hajó egyszerre
jelez és a jelzés egyértelmű egy fülrepesztő sivítással vagy búgással. Magától értetődik, hogy minél apróbb és jelentéktelenebb a
jármű, annál élesebben sipol és annál feltűnőbben jelez. Hogyne,
a mikor ő a maga parányiságában csak úgy vétetheti magát észre, ha
feltűnő. (Körülbelül mint a mi társadalmunkban.)

HAMBURG. —

RÉSZLET A VITORLÁSOK KIKÖTŐJÉBŐL.
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A mikor aztán elérkezik az az idő, hogy az ember a saját hajójára
szálljon, akkor már zúg a feje. Nem csoda. A kikötőbe érkezés
előtt a legtöbb utas rendesen hosszabb, sőt akárhányszor nagyon
hosszú utat tett meg vasúton, mint például mi is, a kik a budapesti
nyugoti pályaudvaron estünk át a búcsúzáson, a mely tekintettel az
egész földgömb körül tervezett utazásunkra, egyenes arányban állott
a tervezett út nagyságával és időtartamával. A búcsúzást azonban
megelőzték a másirányú izgalmak: a tervezések, az izgató remények,
az előkészületek, a bevásárlások stb. Daczára a pontos feljegyzések
nek, néha a legfontosabb és legnélkülözhetetlenebb szükségleti
czikkek maradnak ki, a melyeknek beszerzésére már nincs idő.
Vagy pedig, a mikor már végképpen lezártuk a színültig megtöltött
bőröndöket (magyarul: koffereket) a hagyományos feltérdeplés segé
lyével, akkor vettük észre, hogy a tropikus vidékekre szánt könnyű
fehérneműt künn felejtettük, ellenben a még néhány hétre nagyon
is szükséges felöltőt éppen a bőrönd fenekére tettük. Persze ennek
újabb kipakolás és felforgatás a következménye, megint pár percznyi
térdeplés a koffer tetején. A mikor a zár csattan, akkor látjuk, hogy
a látcső tokja üres, a látcső pedig valószínűleg el van temetve
a kofferben. Szerencsére hamarosan megtaláljuk éppen a bőrönd
fenekén, meglehetősen vegyes társaságban.
Mindezek jelentéktelen csekélységek ugyan, de a földkörüli
utazás előtt álló ember hangulatában határozottan nem járulnak
hozzá, hogy csillapítólag hassanak az idegekre.
Azután jött a harminczórai út részben túlzsúfolt vasúti kocsi
ban, részben a hálókocsi kényelmetlen fekhelyén, súlyosbítva egy
útitárssak a ki harsogó horkolásával túlversenyezte a zakatoló vonat
kerekeinek a zaját, miközben a kerekek dübörgése csaknem szán
dékos rosszakarattal folytonosan egy felkapott ostoba operette leg
butább dalának a refrainjére forog ütemben, órákon keresztül.
Útközben kétszer volt vámvizsgálat, a mely alkalommal a
legőszintébb nyiltszívűséggel kellett feltárnunk podgyászaink leg
belsőbb rejtelmeit. Magától értetődik, hogy a vámőrök részéről
tanúsított kíméletlen eljárás fölött a bőröndök útközben már leüleDr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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pedett tartalma annyira felháborodott, hogy ismét csak perczekig tartó
térdcpléssel voltak lecsillapíthatok. A mikor aztán a vonat berobog
a hamburgi indóházba, és az elsó' utunk a kikötőhöz vezet, hogy
megnézzük a „mi hajónkat", az Amazonas-t, hogy itt van-e már,
vagy nem ment-e még ki, hát valósággal megdöbbent a kikötő
város kábítóan zajos látványossága, az Élbe impozáns, elképzel
hetetlen nagy forgalma, a vízen lezajló életnek nyüzsgése és
nagyszerűsége. Ezért zúg tehát az ember feje, a mikor végre
hajóra kerül.

KIVÁNDORLÓK HAJÓRA SZÁLLÁSA.

Könnyű, lenge köd ült a kikötőn, a melyből az árboczoknak
és a kürtőknek sűrű erdője kissé mystikus homályba van burkolva;
a köd, a füst, meg a gőz áttetsző fátyolként borult a vízre. A kikötő
környékén azonban mozgalmas és elevenen lüktető az élet. Daczára
a kora reggeli óráknak, valamennyi üzlet, iroda, pénzváltó, korcsma
és vendéglő nyitva v a n ; valamennyiben sürgő-forgó és siető emberek.
Viselkedésükön, meg az arczukon meglátszik, hogy sietnek, hogy
valamennyien fontossal vannak elfoglalva, hogy nagyon — gondol
koznak. A rakpartokon hosszú sorokban vagy nagyobb tömegekben
nagy csoport egyforma kinézésű ember van összegyülekezve a :

ÉLELMI SZEREK BERAKTÁROZÁSA.
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kivándorlók szomorú és csúnya csoportja. Megjegyzendő, hogy
nem az emberek szomorúak. Azok éppenséggel nem szomorúak:
ellenkezőleg; ők az új hazát kereső emberek boldog reményével
vannak most még eltelve és a szebb jövő reményében éppenséggel
nem szomorúak. Hanem az a szomorú, hogy ennyi ember, asszony,
meg gyerek kénytelen elhagyni a hazát, az otthont, a családot,
hogy rengeteg hosszú óceáni út árán jussanak új hazába, új
otthonhoz, és — a mint remélik •— kenyérhez. A legtöbbje
azoknak, a kik .most a rakparton várják, hogy a hajóra szállhassanak,
Németországból és Oroszország határáról látszanak idekerülni, de
számosán vannak Ausztriából is. Magyar, hála Istennek, nem volt
közöttük, legalább nem lehetett magyar szót hallani. A nyelv, a
melyet beszéltek, meg az a ruházat, a melyet viseltek, megkülön
bözteti őket és mutatja, hogy nem egy nemzetiségűek, de vala
mennyinél közös a batyu a hátukon, meg a sok gyerek az ölükben.
Az Amazonas a ..Hamburg-Südamerikanische-DampfschiffahrtsGesellschaft:t-nak egyik elsőrendű hajója,* a melyre a hetekkel előbb
megváltott jegyünk szól, útra készen fekszik horgonyai előtt. Két
horgonyán kívül férfikar vastag drótkötelekkel van odakötve a rak
part vasczölöpeihez. A kürtön felszálló könnyű füst mutatja, hogy
a kazánok alatt már meggyujtották a tüzet, és hogy már csak
órákig vesztegel lánczokra bilincselve. Ez a néhány óra azonban,
az indulás előtti idő, egy óceáni hajó életében a legzajosabb és
a legmozgalmasabb mozzanat.
Az árúknak óriási tömege van még künn a rakparton, a melynek
néhány óra lefolyása alatt a hajó űrében kell eltűnnie, és rendsze
resen, gondosan elrakódnia. Ládák, kötegeli és hordók csoportosítva
és tömegekben kerülnek a daruk alá; egy-két perczig tartó lánczcsörgés után a hatalmas daru egyet fordul kifelé, aztán befelé,
megáll a rakodó ürbe-vezető nyílás fölött és egy tuczat hordó
vagy láda — eltűnt. A látszólag lármás, zűrzavaros chaosban
minden a legnagyobb pontossággal történik. Az egyszer elrakott
*

Nem

az

ú j,

hanem

még

a

8 0 -a s években épült

és

időközben

„A m azo n as “ -ja.
4‘

k iérdem ült

30

GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

árút t. i. nem szabad többé bolygatni; minden darab azon a helyen
marad, a melyen most fekszik és csak a kijelölt állomáson kerül
ismét napfényre. A zűrzavar tehát csak látszólagos, mert benn a
mélységben nyugodtan és higgadtan folyik az elrakodás nehéz és
szövevényes munkája, az illető hajótisztek felügyelete alatt. (Ugy-e
mégis csak jó volt előszedni a felöltőt, meg a látcsövet a koffer
fenekéről; különben elbúcsúzhattunk volna tőlük — Manaosig.)
Az utazó közönség elhelyezése már zajosabb és zavarosabb;
a hajóra lépés megengedésének perczétől számítva órák telnek el,
a míg az összes utasok, különösen a néhány száz főből álló kiván
dorló, csapat a hajóra száll és elhelyezkedik. Mindenki első akar lenni
kijelölt kajüttjének feltalálásában és mindenkit kellemetlenül lep meg
az osztályrészül jutott parányi helyiség, a minthogy a tengeren
még nem járt utasra tényleg igen kellemetlen benyomást tészen
első pillanatra minden hajó kajtittje. A lakószobák területéhez
szokott szemnek ugyanis feltűnően kicsinyeknek látszanak az első
perczben; olyanok, mint egy börtön-zárka.
A tengeren először utazók félénk kíváncsisággal, százfelé elága
zódó érdeklődéssel, meg százféle kérdéssel foglalják el a helyiségeiket.
Ezeknek minden és mindenki imponál; de legjobban imponálnak
a — veterán utasok, a kik már tettek egy-két utat az oceánon,
és ennek folytán most úgy viselkednek a hajón, mintha ők fedez
ték volna fel — Amerikát.
A nagy podgyászoktól el kell búcsúznunk ; ezeket leviszik a
hajó űrébe, a honnan csak hetek múlva kerülnek elő; útközben,
vagy a kijelölt állomás előtt, csak a kapitány engedelmével nyúl
hatnak hozzá az utasok. A mindennapi használathoz szükséges
tárgyakat, a fehérneműt, ruházatot, könyveket tartalmazó podgyász
a kajüttbe vihető. Csakugyan bámulatos rendező és szervező képes
ség kell ahhoz, hogy ebben a leírhatatlan zűrzavarban a számos
utas, meg a hozzája tartozó járulék a maga helyére kerüljön. íme
ezért zúg az embernek a feje, a mikor a hajóra száll és azért
érzi magát megkönnyebbülve, a mikor a hajó végre-valahára ledobja
a köteleit, megmozdul és a kikötőből kifelé indul.

LOVAK BEHAJÓZÁSA.

HAMBURGI FLEET. (CSATORNA.)
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Az Amazonas egy darabig, a míg a rakpart közelében elhor
gonyzott hajók közelében járt, lassan és óvatosan kereste az utat,
a mely kivezet ebből a tömkelegből. Óvakodnia kell a legcsekélyebb
érintkezéstől is, a melynek az eredménye mindig kiszámíthatatlan
és akárhányszor végzetes lehet egy nagy hajóra. A mint aztán
szabadabb területre ér, gyorsan siklik az Elbén lefelé, a melyen
mintegy száztíz kilométert (körülbelül 60 tengeri mérföldet) kell
tennie, a míg kiér a sík tengerre. Cuxhavennél meglassítja a
m enetét; itt tudniillik leszáll a folyamkalauz, az Elbe-pilot. Magától
értetődik, hogy az „An s ichts “-kártyáknak, az abban az időben*
gyermekkorát élő mai óriásnak — egész tömegét viszi magával,
mint az utasok utolsó üdvözletét.
Mintegy hat-hét órát tart, a míg a hajó az Élbe torkolatát
eléri, de azért Cuxhavennél még nincs egészen a sík tengeren.
Az Élbe és a Weser torkolatának a vidéke ugyanis saját
ságos keveréke a tengernek meg a szárazföldnek, a melyen hol az
egyik, hol a másik lép előtérbe.
Apály idején, a mikor a víz lefolyt homokos vagy iszapos
fenekéről, óriási kopár területek kerülnek felszínre; dagálykor pedig
ez mind eltűnik és ismét a tenger van a helyükön. Az elővigyázati intézkedéseknek és az óvszabályoknak hosszú sorozata van
előírva a viziutak betartására. A zátonyok meg a sekély viziutak szövevényes labyrinthusait rendkívül pontos térképek tüntetik
fel; világítótornyok messziről figyelmeztetik a hajót a veszélyes
pontok kikerülésére, valamint úszó boyék (elhorgonyozott úszó vas
hordók) és világítóhajók a veszélytelen viziutakat szegélyezik be.
A Norderney-ba vagy Helgolandba rándulók verőfényes szép
napokon a legszebb színben látják ezt a vizi-világot. Ha apály van,
akkor a fehér homokzátonyok, széleiken a vörösre festett világító
hajókkal nagyon jól festenek a tenger világos-zöld vizében ; mint
látványosság is gyönyörűek. De egészen más világ van itt ködös,
esős, csúnya időben. Ilyenkor meghatározhatatlan szennyes-szürke
* Az u tazá st 1 8 8 8 október elsején kezdettük.
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szín borít el m indent; a kopár zátonyok színe összefolyik a haragos
tenger szennyes-zöldes színével és a zátonyokat nem lehet meg
különböztetni a fölöttük lomhán lebegő ködtől. Bezzeg nem
mosolyog ilyenkor a tenger; ellenkezőleg, valami alattomos, ravasz
rosszindulat látszik rajta és a szanaszéjjel heverő hajóroncsok a
félredült árbóczokkal mutatják, hogy milyen veszedelmes tud lenni.
Most képzeljük el azt a személyes bátorságot, azt a vakmerő
séget, a melylyel a hajósok bemerészkedtek ebbe a veszedelmes
tömkelegbe abban az időben, a mikor még nem voltak világítótornyok, nem voltak boyék, nem volt térkép, nem volt pilot, és
nem volt száz meg száz jelzőkészülék, a melyek éjjel-nappal, ködnél
és viharnál figyelmeztettek volna a veszélyes pontra avagy mutatták
volna a biztos utat. És mégis bemerészkedtek, a mint bemerész
kedett Diaz de Solis a Rio de la Platába és Magellhaes a vízi utak
legveszedelmesebbjébe, a Tűzföld feletti szorosba.
A mint az Amazonas kiért a sík tengerre, egyszerre és hirtelen
egészen más viszonyok közé került és annak megfelelően egészen
más modort tanúsított. Az eddigi sima és nyugodt haladása az Élbe
vizén most lassú és méltóságteljes himbálássá változik a nyilt tenger
hullámain. Az Északi-tenger talán sohasem nyugszik és a felszíne
soha sem sím a; egy kicsit mindig hullámzik. Ezt a hullámzást pedig,
ha még oly kismérvű is, a hajók rögtön megérzik és azonnal
elvesztik az egyensúlyt; himbálózni kezdenek. Ezt a himbálózást
pedig azonnal megérzik a rajta levő utasok. Nem lesznek ugyan
rögtön tengerbetegek, de kezdik igen kellemetlenül érezni magukat.
A gyengébb szervezetüeknek már ennyi is elég, hogy a hajón utazást
ne tartsák a legkellemesebb állapotnak és itt-ott már láthatók egyesek,
a kik sajátságos fanyar mosolylyal sápadt arczukon, keresnek egy
alkalmas helyet a hajó központja közelében, a hol már előzetesen
nyert értesülések szerint, legkevésbbé érezhető a hajó mozgása és
aránylag legjobban érzi magát az ember.
Az utolsó világítóhajó elhagyása után, a mely az Élbe torko
latába vezető utat jelzi, a hajó irányt változtat és a Nordeney-i
világítótorony felé vesz irányt. Ebben az új kurzusban haladva

HELGOLAND SZIGETE MADÁRTÁVLATBÓL
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csakhamar feltűnik a parányi Helgoland szigetnek körvonala. A vörös
homokkősziklából álló sziget csak ötven méternél magasabb partjai
nak köszönheti, hogy még ebből a távolságból is — Helgoland
mintegy 35 tengeri mértföldnyire fekszik Cuxhaventől — tudja
magát észrevétetni.
Nemsokára közvetlenül a hullámok között, azaz minden látható
alap nélkül, feltűnik a tengerből kiemelkedő „Rotesand“ világító-

A „ROTE SAND“ VILÁGÍTÓ TORONY BREMEN KÖZELÉBEN.

torony; egyike a legfontosabbaknak az Északi-tengeren. A felépítése,
de még a karban tartása is súlyos feladat volt a német tengeré
szeinek. A mintegy 30 méter magas torony nyolcz méter mélyen
homokba van építve. Alapzatul nem szolgált sem szikla, sem zátony;
közvetlenül a tengerfenékre van építve. A vasból épült torony csak
nem egy millió márkába került és tekintettel arra, hogy homokra
építették (innen a neve: Vörös-homoktorony), óriási nehézségeket
okozott. Még épülés közben történt, hogy a vihar elsöpörte az egész
alkotmányt. Megépítették újból az egész alkotmányt és azt a hoz
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zátartozó összes gépekkel egyetemben, ide úsztatták Bremenből, erre
a pontra, a hol elsülyesztették és megerősítették. Azóta zavartalanul
mutatja az utat a Weser torkolatába.
Később rövid időközökben feltűnnek a kelet-friziai szigetcsoport
mentén: a borkumi világító-hajó, a melyet szintén már többször
szakított el a vihar; utána a terschellingi homok-pad világító-hajója,
a mely már a hollandi partok fölött fekszik. Ez a világító-hajó azt

TERSCHELLINGÍ VILÁGÍTÓHAJÓ.

a pontot is jelzi, a melynél az angol csatornán, keresztül haladni
szándékozó hajók irányt változtatnak, t. i. délnyugatnak fordulnak.
A csak gyengén hullámzó tengeren elég símán halad az Ama
zonas; mozdulatai lágyak és kellemesek. Az idő derült és tiszta ;
az első ebéd — a bemutató — úgy látszik kitűnő konyhából került
ki; a társaság distinguált'és a körülményekhez képest — első nap
a tengeren ! — elég nyugodt és kedélyes; a sör és bor kifogástalan;
utána a séta a fedélzeten meg a szőke német szivar a hollandi
liquerök mellé: minden zavartalan. Ennyi előzmény után természetesen
a hangulat is kellemes és az ember hajlandó a környezetet a legszebb
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színben látni. Olyanforma ez a hangulat, mint a mikor a városi
lakó a szünidők kezdetével az első igen kellemes napot tölti künn az
Isten szabad ege alatt, friss levegőben, sugárzó napfényben, illatos

LUXUSGŐZÖS LÉPCSŐHÁZA.

fűvön a lombos fák tövében, megszabadulva minden szellemi teher
től és minden társadalmi kötelességtől.
Ezt az engedékenyebb és elnézőbb hangulatot használjuk fel
és ismerkedjünk meg az Amazonas-szal, mely hetekre lesz az ott
honunk; a melyen nem lesz semmi más kötelességünk, mint hogy
jól érezzük m agunkat; a hol csak arra kell vigyáznunk, hogy legyen jó
étvágyunk, jól aludjunk és tartsuk be a hajó-fegyelmet és legyünk
egy kissé tekintettel az útitársaink — idegeire.
Mint már említettem, az Amazonas a hamburg-délamerikai
D r. Gáspár F . : A föld körül. I.
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társaságnak egyik legjobb hajója.* A mit a nyolczvanas évek
hajóépítészeti technikája elért, az már összpontosítva volt az
Amazonason. A 125 méter hosszú és 16 méter széles hajó
födélzete tágas, szabad és szellős; csak úgy ragyog a tisztaságtól.
A mi deszkábólvan rajta vagy fából, az tükörsima, a mi pedig fém,

LUXUSHAJÓ ÉTTERME.

az ragyog és tündököl. Hatalmas gépcomplexusa van, a mely
6000 lóerővel hajtja a 4000 tonna súlyú hajót, a miközben átlag
13— 14 tengermérföldnyi utat teszen meg óránként, rendes körül*

Ne felejtsük el, h o g y a m últ század 8 0 -a s éveiben épült h a jó k m a m ár teljesen

elévültek és h aszn álato n k ívül v a n n ak helyezve. N agyságra, g y o rsaság ra, a gépek szer
kezetére, berendezésére és az u ta so k ellátását illetőleg m a m ár jelen ték en y en változtak.
A m ai m odern h a jó k m inden felsorolt tekintetben m essze felü lm ú lják az akkori ,,m o d ern 4c
hajó k at. A mai keletű h a jó k v alóságos száguldó elsőrendű hotelek a 8 0-as évek közepén
épült és az akkor m odern h ajó k h o z képest. M agától értetődik,
m ondani — h ú sz év m úlva a m ai

n

m o d e rn “ h ajó k ró l.

hogy

u g y an ezt

fogják
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mények között.* Az utasok kényelméről és biztonságáról a legmesszebb
menő módon gondoskodnak. A kaj üttök,- habár nagyságra nézve a leg
kisebb lakószobával sem vehetik fel a versenyt, elég tágasak ahhoz, hogy
egy magányos ember mindennek találjon benne helyet, ha a szűk
méretekkel valahogyan már megbarátkozott. A közös szalon, a játszó-

II. OSZT. EBÉDLŐ.

és dohányzótermek, a zongoraszoba ízléses elegantiával, sőt némely
tekintetben felesleges fényűzéssel vannak berendezve. Az ebédlőben
mindenkinek megvan a maga kijelölt helye és olyan kényelmesen
foglalhat helyet a ragyogó tisztasággal megrakott asztal mellett,
mint egy világváros elsőrendű éttermeinek asztalainál. A kiszolgálást
jól begyakorlott, fegyelmezett és értelmesen viselkedő szolgaszemély
*

E gy to n n a an n y i, m int

1 0 0 0 k lg r .; egy tengeri

m érföld

pedig

1 5 8 2 m éter; azaz 4 tengerim érföld egyenlő egy földrajzi m érfölddel, vagyis

an n y i,

7 ’4 kilo

méterrel. L ehetőség szerint ú g y o sztju k be későbbi leírásu n k folyam án a táv o lság o k at,
hogy a tengeren tengeri m érföldekkel, a szárazföldön pedig kilom éterekkel fo g u n k szám olni.

m int
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zet végzi, a mely sokkal jobban fél a pinczér „nagymogul“-tól —
mint akár magától a kapitánytól.
Annyi bizonyos, hogy egyetlen utazó sem követ el fölösleges
pazarlást, ha azt a személyzetet, a melynek figyelmétől függ későbbi
sorsa, már előre kézzelfogható módon meggyőzi a — viszonosságon
alapuló rokonszenvéről.

OCEÁNGŐZÖS TÁRSALGÓTERME.

Érthetőbben és rövidebben kifejezve: előreadott kis borravaló
meghozza a gyümölcsét.
A hajó gazdagon és pazarul el van látva élelmiszerekkel, a
mely kijelentés tekintettel arra, hogy mintegy 50— 60 első- és másodosztályú és mintegy 600— 700 harmadosztályú utast, továbbá mint
egy 80—90 főből álló személyzetet kell naponként ötször ellátnia
étellel és itallal, nem csekélység. A hajónak az a része, a hol az
éléstár van elhelyezve, óriási raktár, az eleven része pedig való
ságos állatsereglet. Libák, pulykák, kappanok, csirkék, sertések,
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bárányok és hízott marhákból egész vásárra való van szépen
sorjában elhelyezve a megfelelő' ólakban és istállókban. A jégkam
rákban egynehány mészárszéket kitöltő vágott hús- és hentesárú;
a pinczékben beláthatatlan sok a különféle italokat tartalmazó paláczk,
sőt — a minek láttára minden német utas szive feldobban —
hosszú sora a — sörös hordóknak. Jellemzésül megemlítem, hogy

OCEÁNGŐZÖS ZONGORASZOBÁJA.

az Amazonasra felhalmozott élelmiczikkek értéke mintegy 40,000
márka, az italoké pedig 10— 12 ezer márka.
A hajó berendezésén meglátszik, hogy hosszú forró-égövi
útra épült és emeli érdekességét az is, hogy egyike azon kevés
hajóknak, a melyek a világ legnagyobb folyóján, az Amazonon is
mintegy 1000 tengermérföldre haladnak fel Manaosig és ha nagyságra
nem vetekedhetik is a Hamburg-Amerika vagy a N. Deutscher Lloyd
társaságok elsőrendű hajóival, mégis határozottan imponáló nagyságú
és a választásunkkal meglehetünk elégedve.
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Kedélyes hangulatban telt el az első vacsora is, a mely rendesen
az utasok — ismerkedési estélye. Az utasok túlnyomó része német,
azután angolok és hollandiak. A mint az asztalfőn ülő kapitány
megjegyzéseiből kivehető volt, Vigóban, a spanyol kikötőben, nehány
portugál család fog a hajóra szállani, a kik már előzetesen gon
doskodtak megfelelő számú elsőosztályú kajüttekről. A németek

DOHÁNYZÓ TEREM.

között volt egy három tagból álló „tudóstársaság", a mely az amazon
menti flórát ment tanulmányozni, hogy aztán a Cordillerákon
átkelve, jussanak ki Délamerika túlsó partjára, a Csendes óceánra.
Velük volt egy „tudósné", a kinek örökké mosolygó barátságos és
nyájas arcza olyan ellenmondásban állott szikár magas termetével,
mintha az egyiket vagy a másikat kölcsönkérte volna. Elhatározott
ságát és bátorságát mutatta az, hogy férjét, a botanikust, elkísérte
a hosszú útra és a Cordillerákra. Megjegyzendő, hogy abban az
időben a vasutak még nem jártak úgy a Cordillerákon, mint például
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Budapest és Wien között, hanem egyes helyeken a rengeteg utat
szvéren vagy gyalog lehetett csak megtenni.
Két német mérnök Rio-de Janeiroba volt meghiva egy villamos
üzemre berendezett nagyobb szabású gyárnak vezetésére. Az
egyiknek bájos fiatal teremtés volt a kíséretében, egy 18—20
.-sztendős leány, a ki már az első estén vetélytársnélküli királynővé

TÁRSALGÓ TEREM.

proklamáltatott hangosan és titokban. A hajó két fiatalabb tisztje
gépiesen húzgálta a különben is jól illő tengerészzubbonyt és vál
lalkozóig sodorította a szőke bajuszt, a mikor megpillantották az
asztalnál a fiatal útitársnőt.
A kereskedő-csoport, értsd: a német kiviteli kereskedelemnek
::ehány kiválóbb férfia — Brazília és Argentína különböző piaczain
szándékszik lerakodóhelyet létesíteni gyáraik termékei számára.
Rokonszenves arczú, intelligens kinézésű úri emberek, kitűnően
öltözve és olyan modorral, a minőt a nagyvárosok előkelő szál
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lodáinak éttermeiben és előcsarnokában megjelenő idegeneknél
szoktunk észlelni. Egy öt tagból álló angol család egész külön coloniát alkotott, míg egy idősebb hollandi házaspár egészen beleolvadt
a germán közösségbe. A fiatalabb kereskedő nemzedék, három vagy
négy fiatal ember, tiszteletteljesen vonult a háttérbe és szerényen
sütkérezett a napfényben, az említett nagygyárosok környezetében.
Ezek fiatal kezdők, most kezdik a pályájukat. Délamerika partjai
lesznek működési terük, a hol még „gazdátlanul hevernek a
milliók“, a melyeknek a felszedése nem is nagy munka. Csak
pár éven át kell egy kicsit kitartó szorgalommal és fáradhatatlan
buzgalommal dolgozni, meg egy kicsit merésznek, bátornak kell
lenni; a sárgaláztól meg más tropikus betegségtől nem szabad
magát elpusztíttatni és akkor rövid évtized alatt az ügy el van
intézve. Az ember kimegy mint 27— 28 éves vagyontalan fiatal
ember és hazajön mint 40 éves vagyonos úr.
Az egész társaságtól egészen különvált kis csoportot alkotott
öt-hat német katonatiszt. A Nyűgöt-Afrika partjain állomásozó
gyarmat-ezredhez voltak beosztva. Úgy viselkedtek a hajón, mintha
már most is szolgálatban lettek volna. Magatartásuk és viselkedésük
olyan feszes volt, mint az egyenruha, a melyet viseltek és a melyet
a hajón sem cseréltek fel a kényelmesebb polgári öltözettel. (Isten
őrizzen; hiszen akkor az emberek esetleg képesek lettek volna őket
szintén közönséges— polgároknak nézni!) Csak Teneriffaig marad
nak a hajón; ott át fognak szállani egy angol hajóra, a mely
Nyűgöt-Afrika partjaival tartja fenn a közlekedést.
Érdekes útitársat kaptunk egy magányos úrnőben. Mintegy
50 éves lehetett, erősen megbámult arczczal, rövidre nyírott hajjal.
Valóságos vérbeli úriasszony lehetett; komoly, nyugodt és előkelő.
Meglátszott rajta, hogy valóságos „globe-trotter“, a ki megszokta
a saját lábán járni és ügyeit minden férfi-beleavatkozás nélkül
maga szokta elintézni. Naphosszat elrajzolgatott a mappájába, vagy
olvasgatott; mások társaságát soha sem kereste, de készséggel
válaszolt a hozzá intézett kérdésekre. Jelenleg Délamerikát szándé
kozik körülutazni, még pedig az argentínai pampákon keresztül.

v
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A fiatal lányka mellé egy .elevenképű rokonszenves fiatal ember
került szomszédnak. Egyike volt azoknak az embereknek, a kik az
első fellépésnél rohammal nyerik meg a társaságot és aztán viszik
a szót. A kiejtése egy tengeri mértföldre elárulta a berlinit. Példátlan
humorral beszélte el, hogy milyen viszontagságokon ment keresztül
azon rövid idő alatt, a míg az Amazonasra került. így pl. a múlt
'hó 22-én hagyta el Baselt a 213-as számú „Droschkén“, és a vas-

„VALAMI LÁTSZIK A LÁTHATÁRON

úti kocsi, a melybe szállt, a 13013. számú volt; Heidelbergben, a
hol kocsin hajtatott a szállodába, a bérkocsi 13-as számú volt;
Heidelbergtől Hamburgig 13 órát fartott az utazás; útközben a 13-ik
számú ágyat kapta a hálófülkében Frankfurtban és a Hamburger Hof
szállodában a 3 13-ik számú szobát kapta. Tizenhárom napig tart az
út Genuáig (t. i. a vigó-i átszállással) és minthogy október 1-én
hagytuk el Hamburgot, nyilvánvaló, hogy 13-án fog Genuába érkezni.
„És ugyan hányadik számú széken ül Ön e perczben?“ kérdi
egyik szomszédja.
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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A berlini megfordul, megnézi a szék támláján a számot és
ijedten ugrik fel helyéről. A szék a — 13-as számú volt. Minden
babonamentesség mellett, az ominózus tizenhármas számnak ilyen
mesébe illő halmozódása, éppen egy hosszúra tervezett tengeri út
kezdetén, éppenséggel nem lehetett kellemes. A berlini útitárs kedély
hangulat barométere azonban nem sülyedt; kedélyesen tréfálkozott
tovább és az egészséges fiatal ember étvágyával pusztított a dúsan
terített asztal minden fogásában.
Hogy mindezen adatok nem mindjárt az első estén kerültek
köztudomásra, hanem csak ú g y :
Mert jóllehet,

hogy

az

„by and b y “ , az nyilvánvaló.

emberek sehol sem oly közlékenyek és

hozzáférhetőek, mint egy óceáni hajón, azért a társalgás, különösen
az út elején, átlag közérdekű dolgok körül forog. Később aztán,
különösen

az első tengeri betegségen való átesés után, a mely

állapot tudvalevőleg roppant amalgamáló hatással van az emberre,
apránként kerülnek elő a személyes dolgok és a magánügyek. Mire
egy hosszabb tengeri út véget ér, az emberek annyit tudnak egy
másról, mintha hónapokig éltek volna együtt. — --------Eközben az angol partok közelébe értünk. Kár, hogy a beállott
sötétség miatt nem láthattunk belőle egyebet, mint a meglehetősen
sűrű világító pontokat. A Thames torkolatát csak sejteni lehetett.
A torkolat két partján — mintegy 16 kilométer területen — ugyanis
legsűrűbben állanak a világító jelzések, a melyek nagy távolságra —
20 tengermérföldre is

—

mutatják a világ legelső

kikötőjének

bejáratát.
A Pás de Calais-n
láthatóvá lett.

a hajóforgalom

Gyors egymásutánban

nagyobbodása szemmel

tűntek fel a láthatáron

a

velünk szembejövő hajók lámpái. Dover és Calais közzé jutva,
ugyanegy időben pillantjuk meg jobbról a doveri hatalmas kettős
világító fényt és balról a grisnez-i világító torony fényét, a mely
erősségre nézve messze felülmúlja a calais-it. A csak 33 kilométer
széles csatornán (mintegy 18 tengerimérföld), a melynek az angol
part felé eső harmadában halad az Amazonas, csaknem negyed
óránként találkozunk hajóval, olyan sűrű rajta a forgalom. Egy
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két nagyobb hajó meg is előz bennünket; így pl. a Norddeutscher
Lloyd „Bayern“ -je, a mely óriási hajó Bremenből indult ki kelet
ázsiai útjára. A Bayern abban az időben egyike volt az oceánhajók leggyorsabbjainak. Olyan közel haladt el mellettünk, hogy
tisztán kivehettük a hajó alakját, sőt távcső segélyével a fedélzeten
tartózkodó alakok körvonalait is. A helyzet nagyon alkalmas arra,
hogy sok mindenféle és egymástól nagyon eltérő gondolat jusson

11!

„A

M IK OR

A

HAJÓK T A L Á L K O Z N A K ^ .

:.z eszünkbe. így például mindjárt ez a gyorsan száguldó hajó, a
mely daczára annak, hogy jó darabig egy irányban halad velünk
a Gibraltári-szoros vidékéig, a hol irányt változtatva, betér a Föld
közi-tengerbe, a mi úti irányunkkal éppen ellenkőző irányba), a
::ldgöm b keleti oldalára tart; másrészt a grisnez-i világító torony,

a mely körben forogva, öt másodpercznyi időközökben felénk fordítja
'agyogó sugarait, a melyekkel átvilágít a szomszédos angol partokig;
továbbá balra tőlünk, alig egy órányi távolságra fekszik Calais, a
■mnan a ,,train de lux“ segélyével rövid pár óra alatt Parisban lehet
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nénk, a mint viszont a jobboldali Doverből ugyancsak néhány óra alatt
Londonban lehetnénk, mialatt csupán néhány tengeri mérföldnyi távol
ságban e két világközponttól két olyan hajó halad el közvetlenül
egymás mellett, a melyek közül az egyiknek — a mienknek —
hosszú hetekre van

szüksége, a míg Dél-Amerikának majdnem

kultiválatlan belsejébe jut. A mellettünk elhaladó Bayernnek pedig
hónapok kellenek, a míg eléri a Csendes-oceán keleti partján ki
tűzött végállomását. Mindé tények és a tényékhez fűződő gondo
latok határozottan alkalmat adnak arra, hogy az ember elgondol
kozzék és elmélázzon.
—

,,Halló! V igyá zz!“ kiáltja e pillanatban a hajó orrán álló

őrszem. A jelzésre hangos vezényszavakkal válaszolnak a hajóhídról, a hol a kapitány, egy tiszt meg a kormányos állnak szolgá
latban és ugyanazon pillanatban jobbra térítik az Amazonast.
Ezer szerencse, hogy nem a hajó orrára őrszemnek kiállított
matróz volt az, a ki hozzánk hasonlóan volt gondolatokba elme
rülve. Akkor alig vette volna észre azt a nagy hajót, a mely alig
100 méternyire előttünk keresztezte az utunkat. Az Ostende— Dover-i
vonalnak egy nagyobb fajtájú hajója volt, a mely talán éppen az
imént elképzelt gyorsvonattal Ostendébe érkezett utasokat szállította
át Doverbe, hogy

onnan folytassák útjokat a készenálló gyors

vonattal Londonba.
Dover közelébe érve, hajónk rakétákkal adta meg az ismerte
tési jelt, a mely megfelelt egy kisebb szabású Duna-ünnepélynek.
A

hajó

orrán

ugyanis

e fehér bengáliai fényt gyújtottak meg,

a tatján pedig e zöldet, míg a hajóhídról egy rakétát bocsátottak
fel, a mely szétpattanáskor hét vörös csillagra bomlott széjjel. (Este
így jelzik a Hamburg-Délamerikai Társaság hajóit.)
A doveri sziklák legmagasabbján egy perczczel később sötét
vörös, erős bengáliai fény jelenik meg, jeléül annak, hogy meg
ismerték az Amazonast. Másnap reggel 7 órakor Hamburgban meg
Berlinben olvashatják az emberek, hogy az Amazonas este 11-kor
elhaladt Dover előtt.
Az ember nem tud megválni attól a látványtól, a melyet a

TENGERI

FÜRDŐ,
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tengeri közlekedésnek ezen legmozgalmasabb pontja minduntalan
nyújt. Áz angol parton egymásután tűnnek fel Folkstone, Lingerness
és Hastings, mind erősen világított sétaterekkel, a melyek köz
vetlenül a tenger partjain húzódnak végig. Köztük és hajónk között
óriási gőzösök siklanak végig; az orruk által felvert fehér hab egy

kissé megvilágítja az illető hajó előrészét; a hajók többi részéből
nem látszik egyéb, mint a temérdek kis hajóablak világossága.
A mint tovább haladunk, az Amazonas mozgásai kezdenek
kellemetlenebbé válni; a csatorna örökké

hullámzó vize játszva

emeli és himbálja a 4000 tonnás súlyt. Éles, csípős szél fúj az
Atlanti-oceanról és a fedélzeten foglalkozó matrózok megerősítik az
ott elhelyezett tárgyakat.

A szélfogókat elfordítják és befödik a

nyílásaikat; a darukra felvont és a fedélzetre beemelt csónakokat
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erősebben kötözik oda ászokjaikhoz, becsukják az összes ablakokat
és befödik a hajólépcsők

nyílásait. Előkerítik a gummiköpenyt, a

viharsapkát (,,südwester“ ) és várják a történendőket. Valószínűleg
viharos időt kapunk az oceanon, mert a nyugotról jövő hullámok
ereje

fokozódik.

A La-Manche csatorna különben is hírhedt és

kellemetlen; ha azonban a helyi viharon

kívül az Atlanti-ocean

felől is kap egy kis biztatást, akkor egyszerűen kiállhatatlan.
A szél ereje egyre fokozódik; zúgva és sivítva seper végig a
fedélzeten; itt-ott felcsapja a hajó orra által felvert „orrmányhullám“ -ot.
A fedélzeten tartózkodók száma egyre fogy; az utasok gyorsan rá
jönnek a régi elvre, hogy a tenger csak addig szép, a míg síma
és nyugodt; a mint azonban goromba kezd lenni, akkor nagyon
kellemetlen,

sőt

kiállhatatlan.

Tehát

le

a

kajüttbe,

a

meleg

takaró alá.
A lépcsőn lefelé haladva, szembe találjuk a berlinit, a ki a
lépcsőn fölfelé jőve, kemény dialektusának a legropogósabb kifeje
zéseivel emlegeti a stewardot, azt a „gazember vizirablót, a ki
tönkretette az éjszakáját". A tizenhármas szám ugyanis hamar bevált.
Az történt ugyanis, hogy kajüttjének az ablakát nyitva felejtették
és hordó

számra ömlött be rajta a víz, elárasztva az ágyát, a

ruháját meg a fehérnéműjét. Most ő hol aludjon az éjjel, hol vegyen
száraz ruhát! Hogy egy fegyelmezett szolgálatú, elsőrendű személyszállító hajón, a melynek mintegy kétszáz oldalnyílása van, éppen
egyetlenegy maradjon nyitva és az az egyetlen éppen az ő kajüttjében legyen, hát erre tényleg csak a tizenhármas számnak olyan
példátlan meggyülemlése képes, a minőt a mi általánosan megsaj
nált, de nagyrészt általánosan megmosolygott útitársunk gyűjtött össze.
Quessant szigetének nyugoti csúcsához másnap este értünk, a
mely sziget az Atlanti-oceanba messze benyúló Bretagne-nak mint
egy az előőrse és ezzel kiértünk az Atlanti-oceanba. A La Manche
csatorna bejáratát tudniillik egy oldalról a franczia Quessant, a
másik oldalon az angol Landsend szegélyezi. A veszedelmes szirtek
között fekvő Quessant forgó világító fénye gyönyörűen világít ki az
oceanra. Azért ez a vidék mégis nagyon

veszedelmes. Az évnek
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csak 65 olyan napja van, a melyen nem ködös; a part pedig roppant
szakgatott, teleszórva alacsony szirtekkel.
Nincs az a nyűgöt felé járó hajóskapitány, a ki ezen a vidéken
való jártában nem forgott volna valamilyen veszedelemben; legalább
nincs olyan kapitány, a ki ezt nem mondaná.
Csak nehány órára esik ide Brest, Francziaország legnagyobb
hadi kikötője, a mely úgy meg van védve a körülfekvő szirtek és

Gap

L A N D S -E N D .

A N G L IA

DÉLNYUGATI

C SÚ C SA .

zátonyok által, mintha ugyanannyi pánczélozott erőd venné körül. Még
béke idején is kiválóan ügyes kalauz szükséges ahhoz, hogy mély
járatú hajót ebben a labyrinthusban bevezessen a kikötőbe.
Az Atlanti-oceán

széles nagy hullámain, a melyeket nehány

ezer mérföldön végig akadálytalanul és semmi által sem tartóztatva
fel, hajt maga előtt a nyugoti szél, erősen himbálózva haladt előre
az Amazonas. Ámbár erősen lengett jobbról-balra, azért nem bántott
senkit, azaz senki sem volt tengerbeteg. A mi úgy értendő, hogy
láthatólag vagy — hallhatólag nem volt senki sem beteg. Mert ha
Dr. Gáspár F. : A föld körül. I.
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az ebédnél üresen maradt székek után lehetne ítélni, hát hallgatólag,
azaz hogy a kajüttökbe visszavonulva, többen is lehettek, a kik
még nem barátkoztak meg a hullámokkal. Később a biscaya-i öböl
ben egyszerre és hirtelen nőtt meg a tengerbetegek száma. A hajó
eddigi

egyenletes, jobbról balra himbálózása itt szabálytalan és

kellemetlenül lökdöső mozdulatokba ment át. A csípős szél fokozó
dott és az oda nem

csavart tárgyak megkezdették a szokásos

boszorkánytánczot. Pohár- és tányércsörgés az étteremben, darucsi
korgás, lánczcsörgés és kötélsuhogás a fedélzeten

mindenütt; a

deszkák síkosak a felcsapott hullámoktól és a járás, a mely most
nagy mértékben megnehezült, valóságos munka.
Ilyen viszonyok között találkoztunk nehány mérföldre északra,
a spanyol flottának nehány hajójával. A talán nyolcz

vagy tíz

nagyobb csatahajóból, czirkálóból és számos apróbb hadi jármű
ből álló flottilla széles nagy területet foglalt el a tengeren.
Az Amazonas, mint egyszerű polgári hajó, háromszor vonta be
köszöntve a lobogóját, a mely alázatos köszöntését a háromszöget
alkotó hajók csúcsán haladó „vezérhajó“

a lobogójának egyszeri

bevonásával viszonozta. Kárpótlásul azonban a visszaköszöntésben
kifejteit gőgért — a melyet különben a nemzetközi

tengerész-tör

vények írnak elő ilyen formájában — az Amazonas hatalmas és
sok időbe kerülő kitéréssel volt kénytelen helyet adni a manőverező
flottillának.
Az alárendelt helyzetű kereskedelmi hajóról nézve, ezek az óriási
füstfelhőket kibocsátó és mogorva külsejű fekete nagy hajók, impo
záns hatalom benyomását tették. Minden egyes hajó olyan volt,
mint egy-egy bevehetetlen vár, mint valami rettenetes úszó ellenség.
És minő gyászos véget értek ezek a hajók néhány évvel e találkozás
után a spanyol-amerikai háborúban! Minő gyámoltalan, tehetetlen
tömeggé törpültek ezek a félelmetes szörnyek. Egy részük elpusztult
Cuba körül, a másik a Philippini szigeteknél. És nem is dicsőén,
nem is büszkén; egyszerűen lepuskázták őket az amerikai ágyúk,
mint a vízimadarakat a vadász puskája. Sic transit glória!
Minél közelebb értünk a spanyol partokhoz, annál erősebben
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éreztük meg a Biscaya-i öblöt. Az ismert viharfészkek között, a
melyeket kellemetlen apró-cseprő viharjairól ismernek a tengerészek,
a Biscayai öböl okvetlenül az elsők közé tartozik. Ha nem ködös,
akkor viharosan hullámzó; és akár nyugati szél dühöng az oceanon,

A

C O R U N A -F E R R O L I

ÖBÖL.

akár keleti, itt csak azért is más irányú — mondhatni lokális jel
legű — szél dühöng.
Korán reggel pillantottuk meg a messze távolban a spanyol
partok körvonalait, később a szürke, komor szilieket. A mint azonban
közelebb jövünk és magasabbra száll a nap, a mogorva szirtek kör
vonalai lágyabb

alakot öltenek, a sötét szín barátságosabb lesz.

Az Amazonas közeledik a partokhoz és nehány meredek, kopár
sziklából álló szigetecske mellett halad el. A nyílt óceán hullámos
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tágas öbölbe,

a

Corunai-ba

fordul, a mely a bejáratánál háromfelé ágazva, mélyen benyúlik
a szárazföldbe. Mind a három öbölág partjai barátságos, kellemes
benyomást keltő apróbb falukkal vannak elborítva; közöttük elszórtan
álló magányos házakkal, még több klastrommal és apróbb tem
plomokkal, a mint az Spanyolországhoz illik. A mérföldekre benyúló
keskeny csatornák —

a három főágból nyíló

apróbb elágazások

— mély betekintést engednek a belsejükbe. A napok óta csak az
örökké mozgó hullámokhoz szokott szemnek igen jól eső látványt
nyújtanak a körülfekvő magas hegyek ormai és oldalaikon a fészekszerűen odatapasztott apró falvak házai, a kékvizű öblök, a zöld
mezők és a lombos fák nyugalmas, csendes képe. Az óvatosan
előrehaladó

Amazonasnak

egyik kanyarodásánál

néhány perezre

bepillanthattunk a ferrol-i öbölbe, a főöbölnek északi, tőlünk balra eső
ágába, a melyben Spanyolországnak Cadiz után a legnagyobb és leg
fontosabb hadi kikötője — Ferrol — fekszik.
Az Amazonas jobbra fordul a tágas öbölben és feltűnik előt
tünk teljes nagyságában a „Tőrre de Hercules^, Coruna kikötőjének
világító tornya. A kikötőből kinyúló földnyelv csúcsára épített torony
tényleg megérdemli a Hercules nevet. Óriási méreteivel valósággal
uralkodik a környék fölött és az ember szívesen elhiszi a fekete
monstruozus alkotmányról, hogy még a phöniciaiak építették.
Legelső, a mi Corunában szembetűnik, a mi elsősorban ad „élet
jelt “ magáról, az — a temető. A tengerparton elterülő magas dom
bon lépcsőzetesen emelkedik egymás fölé a sírkövek és emlékoszlopok
sora, a melynek a legalsója közvetlenül a tengerparton áll.
A napfénytől besugárzott fehér sírkövek között zöldelő pálmák,
meg a hantokon virító virágok olyan nyájas képet kölcsönöznek
a temetőnek, hogy éppenséggel nem alkalmas a temetőkhöz illő
komor hangulatot előidézni. Inkább más irányú gondolatokra jön az
ember. Tudniillik, vagy a temető lehet nagyon régi, vagy a város
egészségügyi viszonyai állhatnak nagyon gyenge lábon. Mert egy
harminezötezer lakosú városnak ilyen nagyméretű temetője csakis
e két ok valamelyikéből kifolyólag jöhetett létre.

LA

CO R U N A F Ő U T C Z Á J A .
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A hajóra szálló pilot bevezeti az Amazonast a kikötőbe nehány
::ai horgonyzásra, árúfelvétel czéljából. Az utasok túlnyomó része
örömmel ragadja meg a ritkán kínálkozó alkalmat, hogy nagyobb
'étát tegyen a szárazon vagy egyet-mást bevásároljon és hogy egy
általában szétnézzen az idegen földön.
Vasárnap is volt, a város az ünnepi viseletében, természetes

UTCZA

LA

CORUNÁBAN.

tehát, hogy az Amazonas elsőosztályú fedélzete meglehetősen üresen
maradt.
A város gyönyörűen fekszik; szabályos félkörben terül el a
'.rr.rer partján és a hátterét ugyancsak félkörben húzódó hegyek
:: tják. A

félkör egyik

végén,

a temetővel

ellenkező

oldalon

parányi sziklaszigeten egy erőd áll. A külseje után ítélve ma már
.:szin ű leg csak dísze vagy decorálása a városnak, mert védője
lehet. Az utczáin meglepő a tisztaság. Nem azért lep meg,
mert Coruna kikötő, hanem mert — spanyol. A széles gránitlapokkal
-::~ezett utczákat keskeny homlokzatú magas házsorok szegélyezik,
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a melyeken feltűnő a szokatlanul sok ablak. Tévedés lenne azonban
azt hinni, hogy azért a lakások szellősek és világosak. Az ablakok
tudniillik nem nyílnak közvetlenül a lakószobákba; köztük meg a
lakószobák között keskeny folyosó húzódik végig, a galleria, hogy
a napfény meg a meleg ne hatoljon közvetlenül a szobákba.
Hogy vasárnap van, azt csak a harangzúgás meg a templomok
előtti csoportok mutatják; a vasárnapi munkaszünet azonban nem
látszik kötelezőnek Spanyolországban, mert az üzletek nyitva van
nak.

A

czukrászdák

előtt

„spaniolett“ -ező . (czigarettázó) férfiak

példátlanul udvarias módon köszöntik az előttük elhaladó senorákat
és senoritákat; a senorák és senoriták pedig, kezükben a meglehetős
terjedelmes imakönyvvel, meg a róla lelógó hasonló arányú olvasó
val, olyan discrét szerénységgel és graciózus szemlesütéssel viszo
nozzák a „cavalierik“ köszöntését, hogy az idegen, a ki ezt látja,
csak bámulni tud fölötte. Komédia ez, vagy a hagyományos spanyol
etiquette-nek utolsó maradványa? A kételyt éppenséggel nem derítik
fel azok az alakok, a melyek a földgömbön immár sehol sem láthatók
olyan sűrűn, mint Spanyolországban, a széles kalapú jezsuiták, a
kik sűrűn látható alakjai Corunának. Hogy mennyien vannak Spanyolországban, azt nem tudom, de hogy itt, La-Coruna városában és
környékén sokan lehetnek, az valószínű. Ott, a hol az öböl háromfelé
ágazik és a bevonuló bajó előtt panorámaszerűleg nyílnak meg az
elágazó kisebb öblök bejáratai, a partokat szegélyező halmokon a
falvak és templomok között egészen magányosan álló nagy terjedelmű
klastromokat láttunk; régi épületeket, az időtől megfakult falakkal
és megmohosodott cseréptetővel. Kifelé, a világnak fordítva, nagyon
kevés ablakkal, a mi sajátszerűen haragos, mogorva és zárkózott
jelleget ad a nagy, rideg épületeknek. Ezeknek a klastromoknak
főképen jezsuiták a lakói.
Jóllehet La-Corunának egy része sem tudott különös érdeklődést
kelteni bennünk, azért mégis kellemes és szórakoztató volt az a nehány
■óra, a melyet barátságos utczáin és a kathedrálja előtti főtéren eltölthettünk.

Az Amazonas utasai azonban azt a benyomást tették,

mintha önmagukat megtízszerezték volna a városban. A hova lép-
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:ünk, a hova befordultunk, a hol valamit vásárolni akartunk, ott
:”.:ndig egymásra akadtunk. Az az egy-két zöld fátyolos úrnő, meg
az a nehány látcsöves utitárs, a kikkel a czukrászdában találkoztunk,
éppen úgy kötelességének tekintette félórával később a kathedrálisban
is megjelenni, mint saját magunk. S természetes, hogy a gyümölcspiaczon, a hol gyönyörű szép szőllőt vásároltunk az előttünk álló
hosszabb útra (Teneriffáig), ismét ott találtuk az egész társaságot.
B ............. w úr, a berlini utitárs, az ominozus tizenhármas szám
gyűjtője, itt sem tagadta meg

magát. Egy kis kosár gyüm ölcs

megvásárlása és az ára fölötti alkudozás berlinibe ojtott castilliai
nyelven, neki elég bő alkalmat nyújtott arra, hogy nevetésre bírja
a gyümölcsárús senorákat, a kiket La-Corunában is kofának nevez
nek. Mellékesen megjegyezve, az utasok nagyobb része örömmel
vette tudomásul, hogy Berlinből kapott sürgönyi utasítás folytán
útitervét megváltoztatta és velünk marad az Amazonas-on Teneriffáig.
La-Corunai

szabadságunk, sajnos,

hamar

lejárt;

a kapitány

tudniillik 11 órára rendelte el az indulást és tényleg 11 órakor mély
és tompa búgás — a hajósíp jelzése — szólított bennünket a hajóra.
Az öbölből kifelé tartó Amazonas, mintha maga is megpihent
volna corunai tartózkodásunk alatt, vígabb ütemben haladt ki az öböl
ből. A midőn kiértünk a sík tengerre és miután a pilot elhagyta a
hajót, nagy kerülőt tettünk, hogy távol tartsuk magunkat a száraz
földtől, a melynek különben is szakgatott, sziklás partjait mélyen
a tengerbe nyúló apró szirtek teszik bizonytalanná. Mellékesen legyen
itt megjegyezve, hogy ámbár számtalanszor volt alkalmunk látni a
pilótok hajóra jövetelét, vagy az arról való távozását, mindannyiszor
‘mponáltak e bátor, vakmerő férfiak. Tartozzanak bármely nemzeti
séghez, legyenek vén tengeri medvék, vagy vakmerő fiatalok, min
denkor különös neme a bámulatnak fogja el az utast, hogy még
künn a sík tengeren, háborgó vizen, ködben vagy sötétségben, zúgó
szélvészben és csapkodó esőben is milyen nyugodt, hidegvérű bizton
sággal kúsznak fel a hajó peremére, hogy onnan, akár egy szál
kötélén

leereszkedve, * akár

példátlan

vakmerő

ugrással

átszáll

ásiak saját parányi, apró járműveikre, a mely akárhányszor nem
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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egyéb, mint kis csónak óriási vitorlákkal; olyanok, mint

fecske a

sas szárnyaival. A tengerészek különben is nagymérvű rokonszenvvel találkoznak mindenütt: és ezt tisztán hivatásuk és foglalko
zásuk révén előlegezi nekik a szárazföldi. De a pilot a legrokon
szenvesebb alakja a tengerészeknek. Minden mástól eltekintve már
csak azért is, mert rendesen

a pilot a legelső ember, a kivel

az idegen földre érkező utas érintkezésbe jön, vagy a legutolsó, a
kinek személyében elbúcsúzik. attól a helytől, a melyet legtöbbször
utoljára érintett életében. A Coruna-i pilotra is rokonszenves bámulat
tal nézett vissza az Amazonas utazótársasága, a midőn a hatalmas
vitorláktól mélyen megdűtött kis csónakjával nekiment a fehértarajú
hullámoktól korbácsolt fekete szikláknak.
—

Fixer Junge, jegyezte meg egy tenyérmagas gallérba dugott

lenszőke fiatal Moltke, a kinek egy tuczat szál szőr volt — az orra alatt.
— „Sprung war piramidal“ . Jellemzőbbet az ugrás merészségére
felesleges volna fölemlíteni.
Délután 2 óra lehetett, a mikor oldalt maradt tőlünk Cap-Finisterre,
a spanyol szárazföldnek az Atlanti-óceánba legmesszebb benyúló
előfoka. Az előfoknak, a melynek neve még a gymnasiumi osztályok
ban szerzett földrajzi tudományunkban a legjellemzetesebb, ezúttal
csak az elmosódott halvány körvonalai voltak kivehetők. Az Ama
zonas, épp úgy mint valamennyi hozzá hasonló irányban haladó
hajó, sokkal jobban tiszteli Cap-Finisterre-t, meg a közelében fekvő
tengeralatti szirteket, semhogy olyan láttávolba merészkedne köze
ledni, a honnan jobban kivehető az alakja.
Az ibériai félszigetnek ez a része, tudniillik az északnyugoti
spanyol part, különben is egész hosszában veszedelmes jellemű. Az
Atlanti-oceán nyugoti viharjaiban, a mikor ez a sziklás part a szél
alatti oldalra esik és az Óceán felől jövő vihar meg az áramlások által
a partok és sziklák közelébe jutott hajónak nincs kitérése, már számos
hajó ment tönkre ezen aránylag kicsiny területen. így például emlé
kezetes lesz még talán a bremeni Lloyd-társaság „Salier“ hajójának
tragédiája, a mely hajó teneriffai útja alkalmával Cap-Finisterre köze
lében ment tönkre négyszáz utasával együtt.
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Naplementével értünk Vigo-ba, Spanyolországnak egyik jelen
tékeny kikötőjébe, a mely hosszú időkig egyik főbb hadikikötője is
volt. A várost a nagy öböltől, a mintegy harmincz kilométer hosszú
Rio de Vigo-tól, magas bérczekből álló kis szigetek zárják el, — a
Cies-szigetek — a melyeknek egyikén, a legmagasabbon, világítótorony áll, összekötve egy — templommal. Lehet különben, hogy
annak a melléképületnek csak az alakja templomszerű

G Ő ZC SÓ N A K TÓ L

VONT

és hogy

P IL O T C S Ó N A K .

rendeltetésére nézve csak raktár. De tekintettel a spanyol viszo
nyokra, meg arra a körülményre, hogy köröskörül az öbölben, még
'egmagasabb hegycsúcsokon is, félreismerhetetlenül templomok lát
hatók és ezeknek közelében a ldastromok, az ember nagyon haj
landó azt hinni, hogy a világítótornyot is templommal kötötték össze.
Yigo gyönyörű, megkapóan szép képet nyújt. A dombra épült
város fölött, a melynek egyes részei lombos fák közé vannak elrejtve
és a melynek tetszetős külsejű háztömegeiből magasra nyúlnak ki
. napsugártól megaranyozott tornyok, egész sort alkotnak egy még
"ágasabb dombon az elegáns szép villák. Az éppen búcsúzó naptól
.világítva, tüneményes látványt nyújtanak ezek a villák a hegy
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ormon. Ugyancsak a város fölött, annál jóval magasabban, fekszik
egy régi erőd, a mely nem szakértő szemmel is nézve, azt a benyo
mást kelti, hogy sokkal inkább tudna egy festőnek megtetszeni, mint
egy vezérkari tisztnek.
A város tulajdonképen két egymástól egészen különálló részből
áll; az új város szép, egyenes és sűrűn befásított utczáival a part
sík területére épült, míg az ó-város szűk, görbe és sötét utczáival
a San-Sebastian és a Del-Castello által koronázott dombokon épült.
Az ó-városnak egyik magasan fekvő piaczárói gyönyörű kilátás nyí
lik a mélyebben fekvő új városra, a kikötőre, meg a köralakban
meredő hegycsúcsokra. Az alantabb álló házak piros cserépfedele, a
melyek előnyösen különböznek grotesk formáikkal a sablonos háztetők
két lejtőjétől, köztük a sűrű lombú terebélyes fák sötét zöldje, még
odább az öböl kék vize, a melyet nagy területen sötét feketére árnyé
kolnak a meredek hegyek és szirtek, továbbá az a mozgalmas élet,
a melyet a ki- és befutó apró járművek, többnyire vitorlás halász
bárkák hoznak létre — órákon át képesek a nézőt lebilincselni és
gyönyörködtetni.
Az utczák közönsége — Vigo-nak az időtájt mintegy 15,000
lakosa lehetett és székhelye volt Pontevedra spanyol tartománynak
— (a mi azonban nem mond többet, mint nálunk például egy
megyei székhely), hamisítatlan

spanyol,

a mely jellegéből még

a kikötővárosok mindent assimiláló nemzetközi ereje sem tudta
kivetkőztetni. Hogy miből él az a temérdek ember, a ki a kikötő
körül meg az utczákon tétlenül lézeng, hogy ki műveli itt a híres
szőllőket, ki foglalkozik a híres vigoi szardínia-halászattal, azt nehéz
kitalálni. Százával láthatók a tétlen emberek, tarkóra csapott sap
kával a fejükön, a kik csak akkor veszik ki kezüket a zsebükből,
ha czigarettát sodornak maguknak. Legfeljebb csak viseletben és
nyelvben

különböznek az olasz kikötők lézengőitől, a kikről leg

alább köztudomású, hogy a dolce far niente-ből élnek. Hogy a spa
nyol büszke, az csak egyike azoknak a meséknek, a melyek valaha
valahol, valamilyen okból szárnyra keltek és valósággal szálló igékké
váltak és a melyeknek ugyanannyi az alapja, mint annak, hogy mi

V IG O . K ISZÁLLÓHELY.

Vi g o

lá tk é p e

.
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magyarok

„lovagiasak és vendégszeretők vagyunk

Ezek a spa

nyolok nem büszkék; csak lusták és neveletlenek. Egynehánya,
a kikhez jobb kinézésük, vagy jobb öltözetük által fölbátorítva ille
delmes hangon egy-két kérdést intéztünk, azzal feleltek, hogy ki sem
véve kezüket a zsebükből, vagy a czigarettát a szájukból, egysze
rűen hátat fordítottak és gúnyosan nevetve tettek megjegyzéseket.
Ez bizony nem spanyol büszkeség, de nem is spanyol neveletlen
ség; hanem csak annyit jelent, hogy a vigoi kikötő lépcsőjén vagy
utczáin egynehány lézengő neveletlenül viselkedett. Az emlékezet
ben azonban nem ez a nehány

neveletlen ember maradt

meg,

hanem a Vigoban nyert benyomás. Hogy azonban az egyik csó
nakos,

a kit felszólítottunk,

hogy

vigyen

bennünket a „német

hajóra “ (az Amazonas-ra), azzal válaszolt, hogy az evezőjével tagadólag loccsantott egyet a vizen, a mely tagadó intéstől vizesek let
tünk tetőtől talpig, a másik csónakos pedig olyan horribilis árt kért
a pár percznyi útért, a minőhöz hasonló .arányút egy budapesti fiakkeres szokott kérni tavaszi lóverseny-napon, az már a spanyol kikötő
rendőrséget dicséri. A követelt díjat azonban meg kellett adnunk,
mert nemcsak mi utasok, hanem a ravasz spanyol is tudta, hogy
az Amazonas búgó jelzése a hajó azonnali indulására vonatkozik.
Az idegenek zsarolásához korán szoktatják az embert. így pél
dául mindjárt Vigoban történt, hogy egy nagyon közepes kinézésű
étteremben, Vigonak azonban a legelegánsabb szállodáinak egyiké
ben, egy rosszul sikerült roastbeef-ből és egy-két darabka sütemény
ből, sajtból meg kevés gyümölcsből álló vacsoráért hét pezetát és
ötven centimot kellett fizetnünk. (Egy pezeta körülbelől annyi, mint
egy korona; pontosan 95 fillér).
Vigo kikötőjének az iszapos fenekén temérdek sok kincs fekszik
és már számos spanyol fejben villant meg a gondolat, hogy ezt a
temérdek kincset— ezüstben és aranyban —• valamiképen a felszínre
kellene hozni. Itt sülyedt el tudniillik 1585-ben az „Ezüst flotta“ .
Amikor még a spanyolok Közép- és Dél-Amerikának egy részét gyar
matképen bírták,

évenként egész flottákat küldöttek ki, a meghó

dított új földrész kizsákmányolására. A csupán drágafémek rabláDr. Gáspár F . : A föld körül I.
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sára szánt flottát „Ezüst-flottának“

nevezték, holott megérdemelte

volna az Arany-flotta elnevezést is, olyan nagyértékű kincseket
hozott haza. Természetes, hogy az angolok, hollandok és francziák
fölháborodva — persze az irigységtől fölháborodva —- nézték ezt
a tömeges rablást és adandó alkalommal — így például az angol
spanyol háborúk

alkalmával is —- több ízben támadták meg egy

vagy más ürügy alatt a kincseket hozó spanyol hajókat. Egy alka
lommal az angolok Vigoig üldözték az Ezüst-flottát; a spanyolok
bemenekültek

a kikötőbe,

az

angolok

pedig

utánuk

és

addig

bombázták az elhorgonyzott hajókat, a míg egy sem maradt a víz
színén. Elsülyesztették valamennyit és a hajókkal együtt a milliókat
érő drága rakományt is. Most is ott feküsznek Vigo

kikötőjének

az iszapjában.
Mintha ennek a nagy kincsnek legalább a kamatjait akarták volna
a vigoiak behajtani az Amazonas-on, olyan vásárt csaptak körü
lötte. Tuczatjával állottak a csónakok a hajó körül, a mely körül
belül úgy vette ki magát közöttük, mint a gyolcsárús tót ekhós sze
kere országos vásárkor a sok gyalogjáró között. A csónakosok enniés innivalót kínáltak, zsemlyéket, vajat, tojást, gyümölcsöt, levél
papírt, czipőket, játékszert, legyezőket, bikaviadal-festményeket, castagnettákat és mandolinokat és számtalan apróbb czikket, a mit pén
zért kínálni egyáltalában lehetséges. A

konkurrenczia igen nagy

lehetett, mert a kiabálás, tolongás, az árú dicséretében és az ár cse
kélységében egymást való túlliczitálás már-már parlamenti jelleget
kezdett ölteni.

A

zajt, lármát és zsibongást

cseppet

sem eny

hítette az a körülmény, hogy az Amazonas itt látta el magát utol
jára az Atlanti-oceánon átkelő nagy útjára

élelmiszerekkel.

Száz

meg száz ládát raktak be a hajóra, meg temérdek apró hordót;
egynéhány eleven ökröt, két fejős tehenet, néhány borjút, féltucat
hízott sertést és nagy tömeg hápogó és gágogó baromfit. A szénkészletét
is ugyanitt és ugyanezen időben egészítette ki az Amazonas, meg a
250 kivándorló is most szállott a hajóra. A tisztek hangos intézkedése,
a vásárosok kínáló kiabálása, a daruk nyikorgása meg a lánczok
csörgése, a bevándorlók rendkívül élénk és temperamentumos búcsú-

A

K IV Á N D O R LÓ TE LE P
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zása, a behajózott eleven állatok bőgése és röfögése, a matrózok
ide-oda futkosása és kiabálása és mindez együtt és egyszerre, iga
zán kábító hatással volt az emberre. Az elsőségi díjat ebben a konczertben határozottan a kivándorlók csoportjának kellett volna oda
ítélnünk, ha a dolog díjkiosztásra került volna. Kétszázötven kiván
dorló szállott Vigoban az Amazonasra, nagyobbára spanyolok; a
nehány portugál és olasz család elenyészett a spanyolok tömegében.
Az Amazonasnak ugyanis még Hamburgban be volt jelentve,
hogy Vigoban kétszázötven kivándorló fog a hajóra,szállani; ennek a
bejelentésnek megfelelően már Hamburgban gondoskodtak az elhe
lyezésükről

és

tekintettel arra a nagy nemzetiségi és közismert

különbözőségre, a mely egyrészt a már Hamburgban fölszálló mint
egy 800 német, lengyel, orosz, orosz-zsidó és szláv kivándorló, meg
másrészt a Vigoban fölszállt spanyol kivándorlók között áll fenn,
az elhelyezésüknél gondoskodtak arról is, hogy esetleges súrlódások,
viszályok, vagy

más kellemetlen incidensek ne forduljanak

elő.

Hiszen azokon a hajókon, a melyeken ugyanegy nemzetiségű kiván
dorlókat szállítanak tömegesen, azokon

is

akárhányszor kikerül

hetetlen az összeütközés. Hát még akkor, a midőn a kemény és
nyers északi a cholerikus és temperamentumos dél-európaival kerül
közvetlen tőszomszédságba. A Hamburgban beszállásolt kivándorlók
nagyobb része Dél-Braziliába és Argentínába szándékozott, a vigoi
spanyolok pedig Eszak-Braziliában és az amazonmenti városokban
keresett új otthont.
A kivándorlók tragédiája többnyire indokolatlan túlzás. A leírá
sokban olyan megragadó képét és szentimentális leírását találjuk
a

vándorlás drámájának, hogy szinte sajnáljuk ezeket a szeren

csétlen „hontalanokat44.
A hajóra jövő spanyol kivándorlók a regényeket meg a novel
lákat csakúgy meghazudtolták,

mint a Hamburgban

felszállók;

tudniillik éppenséggel nem fogták föl tragikusan a dolgot; csep
pet

sem

szomorkodtak

és

egynek

az

arcza

sem mutatta,

a

„hontalanul bujdosódnak kétségbeejtő szomorúságát. Ellenkezőleg,
nagyon vigan voltak; tréfás tolongással kúsztak föl a hajólépcsőn és
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kedélyük könnyebb volt, mint a batyujok. De hát mit is búsulna
a kivándorló,

miért gyászolna?

Mit hagy itt? Többnyire, vagy

talán mindig, mostoha viszonyokat,
teljes életet;

az övéhez hasonló

szűk keresetet, nélkülözéssel

viszonyok között tengődő rossz

kedvű, házsártos szomszédokat. És mit fog az új-hazában találni,
vagy legalább mit remél tőle? Jobb viszonyokat, több kenyeret,
nyugodtabb életmódot, emberileg nagyobb megbecsülést; szóval:
eddigi nyomasztó helyzetének minden tekintetben előnyös változá
sát. És hogy nem fáj-e a szíve a —- hazáért ? Bizony nem fá j;
először nem fáj azért, mert —

az ő felfogása

szerint —

vajmi

kevés esik reá abból a hazából. Földje a legkevesebbnek van, tehát
a röghözkötöttség, a legerősebb láncz,

elesik; a kivándorló túlnyo

móan munkás, napszámos, vagy kis mesterember. Nos, munkát,
napszámot és mesterséget kap másutt is. Az „idegen föld“

pedig

ma már aL'g létezik. Az angol, német, olasz, spanyol, portugál,
hollandi ma már a földgömbnek számos olyan pontjára mehet, a
hol nem idegen. Számos olyan helyet talál, a hol földijei vannak,
a hol az ő nyelvén beszélnek, a hol ő ismét otthon van.
Európában csakis egy nemzet van, a melynek a kivándorlás
tényleg keserű falat; a kit igazán csak a nyomor meg az ebből
eredő elkeseredés képes arra a szörnyen elhatározó lépésre rávenni,
hogy elhagyja hazáját és másutt boldoguljon, hogy idegen helyen
keresse a kenyerét. Ez a nemzet a magyar. A magyarnak nincs
rokona az egész világon sehol sem. Sehol a világon nem talál a
magyar tömegesen együttélő honfitársakat, (az a nehány amerikai
város vagy telep, a hol ezrével élnek együtt a kivándorlott magyarok,
az nem számít ; azért, mert sok magyar van együtt New-Yorkban,
vagy Pittsburgban, azért sem New-York, sem Pittsburg nem magyar).
Ha a magyar elhagyja a hazáját, sehol ezen a kerek földgömbön
többé otthonra nem talál. Már a szomszéd Ausztria vagy Oláh
ország olyan idegen neki, mint az Amazon partja, vagy Tasmania.
Sem rokonnyelvre, sem rokoniélekre, sem rokongondolkozású elv
társra nem talál sehol. Ha a magyar elhagyja hazáját, ő igazán
hontalan és idegen, akárhova megyen is. Aztán a magyar a föld-
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hoz van kötve;

ő

„röghöz kötött'4. Az az egy-két láncz föld a

falu határán, vagy csak akkora darab föld, a mennyi az apa vagy
az anya sírját födi, olyan hatalmas kötelék a magyarnak, a mely
a horgonyláncznál is erősebben köti a hazához.
Ezért kivétel a magyar kivándorló a világ valamennyi nem
zete között. Ezért van elborúlva az ő arcza, ha a messze idegen
földre vivő hajóra száll, azért szomorú az ő lelke, ha el kell menni.

’

KONYHA

A

K IV Á N D O R L Ó K

BA RA K JÁ B A N .

És hogy a szívét facsarja az a szomorú mély búgás, a melylyel
a hajó az indulását jelzi,

ha köny jelenik

meg

szemében az

indulás nehéz perczében, higyjük el neki, hogy azok a könyek
meg a bánata őszinték. A magyar kivándorló az ő egyenes, tiszta
és becsületes jellemének megfelelően, becsületesen és őszintén fáj
lalja a haza elhagyását.
Mivelhogy hosszúra tervezett utazásunk alatt gyakran lesz még
alkalmunk a kivándorlók nagy csapatával találkozni és többször
fogunk velük együtt ugyanegy hajón utazni, ez okból nem lesz
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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érdektelen, ha ezen alkalommal kissé behatóbban, de egyszersmind
véglegesen beszámolunk azzal, hogy miként utaznak a kivándorlók,
mily módon gondoskodnak róluk a hajókon és hogy miképen folyik
az életük azon nehány nap alatt, a míg a hajón élnek.
A kivándorlók, természetesen, csaknem kivétel nélkül a har
madik osztályon utaznak (azon a helyen, a melyet mi magyarul
is nagyon helytelenül „fedélzetköznek" nevezünk, minden egyéb ok
nélkül, csupán azért, mert németül ezt a helyet
nek“ nevezik.)

Bátran állítható, hogy

„Zwischen-Deck-

nehány évtizeddel

niég a legvagyonosabb utas sem utazott olyan

ezelőtt

kényelemben és

ellátásban, a minőben ma a harmadosztályú hajóutasok utaznak.
Az elhelyezésük és az ellátásuk, sőt a velük való bánásmód olyan
kitűnő, hogy

egész

életükön át talán sohasem éltek olyan jól,

mint a hajón töltött néhány nap alatt, holott az ellátásért meg az
utazásért együtt aránylag csekély összeget fizetnek. így például egy
kivándorló Hamburgtól Páráig csak 150— 160 koronát fizet, holott
az elsőosztályú utas ugyanezért 1400 koronát fizet. (Hogy azonban
az „üzlet" mégis nagyon jövedelmező lehet a kivándorlást eszközlő
hajóstársaságok számára —

tekintettel a tömegre —

azt tisztán

láthattuk, a nemrég történt makacs vetélkedésben, a melynek a
fiumei kivándorlási ügy volt a tárgya). A kivándorlás ténye, nem a
hazulról való szabadulást értem, hanem a hajórajutás lehetőségét,
nem olyan könnyű, a mint azt általában hisszük. Az illetékes ható
ságok, a melyek a kivándorlás ügyét intézik,

minden

államban

a legmesszebbmenő ellenőrzést fejtik ki és szigorú óvintézkedéseket
tesznek a betegségek behurczolása ellen. Ezek az intézkedések nem
csak az indulás helyén vannak foganatosítva, hanem a megérkezés
helyén is, a hol az ellenőrzés talán még szigorúbb. így például
köztudomású dolog, hogy Eszak-Amerikában partra sem bocsájtják
azt, a ki testileg és szellemileg nem kifogástalan, a kinek nincs
legalább annyi pénze, hogy a kikötőből tovább utazhasson az ország
belsejébe, vagy hogy az első időben az ínségnek ne legyen kitéve.
Mielőtt a kivándorlók hajóra szállanának, két ízben szigorú
orvosi vizsgálat alá véttetnek, a mely alkalommal mindazokat vissza
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utasítják, a kik betegek, legyen az valamely acut bántalom, vagy
chronikus betegség,

de

ragályozó természetű,

feltétlenül.

Sőt a

német kikötőkön át induló kivándorlók, hajóra jövetelük előtt köte
lesek megfürdeni (némely esetben talán a legkeserűbb falat az egész
kivándorlási ügyben) és a ruháikat, batyuikat alapos fertőtlenítésnek
alávetni. (Mindezen eljárások természetesen a hajótársulatoknak erre
a czélra berendezett helyiségeiben díjtalanul történnek.) A hajóra
jőve, mindenkinek kijelölik a maga helyét, a mely az út tartamára az
ő kizárólagos tulajdona. A harmadosztály, felülről, a fedélzettől lefelé
számítva, a harmadik emeleten van, a mely végighúzódik a hajó
orrától a hajó hátuljáig. Ennek a helyiségnek a középső részén, ott
a hol a gépek vannak elhelyezve, a kazánok és a széntartók fölött,
a harmadosztály nem terjed ki a hajó egész szélességére, mint például
elől és hátul, hanem két széles korridort alkot a hajó jobb- és bal
oldalán. A hajó nagysága szerint ez a hely különböző számú apró
fülkékre van beosztva. A mi hajónkon csak 800 harmadosztályú utas
nak van helye; de vannak olyanok is, mint például a Fiúméból induló
Cunard-Line egyes hajói, a melyek kétezer harmadosztályú utast
is fölvehetnek. A hajó előrészére eső harmadosztályú hely közvetlen
az első osztály szalonja és a tisztek kajütjei alatt van. Ez alatt van
viszont elhelyezve az éléstár, a posta és az elsőrendű nagy hajókon
itt van a „jégverem". A hajó tatján lévő harmadosztály a másodosztály kajütjei alá esik. A két rész közötti helyen a gépeket körül
vevő folyosókon nincsenek kajütök. Ez a hely tisztán a szabad
mozgásra van fentartva és nem zárt folyosó, hanem éppen olyan
nyitott,

szellős veranda,

mint a fölötte levő

elsőosztályú

hely,

a II. emelet. Az efölé elhelyezett teljesen nyitott fedélzet, a hajó
nagy „sétatere".
Ez a nyitott hely, a folyosó, a melynek tetejét az elsőosz
tályú folyosó alkotja, védve van az időjárás viszontagságai ellen.
A legháborgóbb, a legviharosabb időben is elég alkalmas tartózkodási
helyet nyújt és csak az a hátránya, hogy miután, jóval közelebb esik
a víz színéhez, mint a fölötte levő, hát sokkal könnyebben csap be
rajta a víz-hullám, mint amabba, a melyen azonban a sétáló vagy
11*
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heverő utas szintén éppenséggel nem ment a nyakonöntéstől, ha
a hajó kissé élénkebben hánykolódik.
Az első osztályú fedélzet fölötti egészen nyitott hely szintén
a harmadosztályú utasok számára van fentartva, a melyet alaposan
igénybe is vesznek. Napközben, kedvező időjárásnál, cseng ez a hely
a vidám gyerekzajtól, a kiknek az ott elhelyezett csónakok, hatal
mas arányú szellőztető csövek, meg a kürtők közötti zugok és szög
letek kitűnő „bujósdi“ helyül szolgálnak és a „tengeri rablósdi“ játékhoz is igen alkalmasak. Az asszonyok is ide gyülekeznek a
kézimunkáikkal, olvasmányaikkal; itt nevelik a gyermekeiket szóval
vagy vesszővel. Az egész terület meglehetősen hasonlít egy nagy
városi parkhoz, a melyben egész nap játszhatnak a gyermekek a
mamák vagy bonneok felügyelete mellett. Leginkább hasonlítanak
a budapesti parkokhoz. Tudniillik a hajó fedélzetén sincsenek fák.
Akivándorlók kajütjei tiszták és világosak. Igaz, hogy nem valami
túlságosan nagyok, szalonnak a rágalom sem mondhatná azokat,
de az egymás fölött kettős sorokban elhelyezett kis szobácskák leg
alább is akkorák, mint egy-egy ágy. A bútorzat sem gazdag, de
egy gömbölyűre

megtöltött szalmazsák,

egy pokrócztakaró

meg

egy szecskavánkos mindegyikben van. Az áthuzatok azonban olyan
szép tiszták, a minő tisztákon akárhány kivándorló nemcsak hogy
sohasem feküdt, de aminőről még csak nem is álmodott. Az ágy
nemű, az utazás végén a kajüt-tulajdonos birtokában marad a szal
mával együtt; annyiban az övé, a mennyiben érkezés előtt a „beatus
possidens“ köteles azt a vízbe dobni. Minden párna alá egy-egy parafa
mellényt helyeznek, felcsatolható szíjakkal. Valljuk meg, hogy ez
a parafa mellény igen megnyugtató érzés; minden ember a hajón
tudja, hogy végveszély idején ott van a kezeügyében egy mentőeszköz,
a melynek segélyével legvégső szükségben órákig fentarthatja magát
a vizen.
Gondoskodnak továbbá egész

családoknak

közös

lakóhefyé-

ről; kapnak tisztességes evőeszközt, mosdóhelyet, sőt mosókonyhát
is „kis- és nagymosáshoz“ , a mely alkalommal a kis gyermekek
mamái pazarul pocsékolhatják a jó forró vizet. Még a ruhák szá-
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rításáról is gondoskodnak a forró levegőjű kabinokban, a melyeket
azonban rheumatismus gyógyítására felhasználni nem szabad. De
nem is kell. Az utazás tartama alatt bárki jogot formálhat beteges
kedni, mert nemcsak kórházról, hanem ingyen

doktorról és ingyen

patikáról is gondoskodva: mindezzel bőven ellátják. No, ennél pazarabbul szegény ember már igazán nem élhet!
Hát még az ellátás! Valósággal „fejedelmi". Ahhoz képest, a
hogyan a kivándorlók túlnyomó nagy része eddigi életében táplál
kozott,

bizonyára az.

Reggelire kávét

vagy teát kapnak vajas

kenyérrel; délben jó levest, nagy adag sült húst, jóízű főzelékkel;
ozsonnára ismét teát vagy kávét, vacsorára pedig felváltva hol
hideg, hol meleg étket. A kinek az éhségét ez nem elégíti ki, az a
nap bármely szakában tetszés szerinti mennyiségben kaphat annyi
vajaskenyeret, a mennyit csak kiván. Italt is kaphatnak, de csak
pénzért és csak kis mennyiségben. Hogy valamelyik utas — a
harmadosztályúak között —

berúghasson, ki van zárva. Lerésze-

gedni csak a kiváltságosak osztályának szabad és illik.
A Vigoban fölszállt spanyol kivándorlók mint „megrendelt árú“
szálltak a hajóra, a mennyiben a brazíliai kormány e czélra kiküldött
ügynökei szedték őket össze Spanyolország különböző

vidékein.

A brazíliai kormány nagy mértékben lévén ráutalva a kívülről jövő
munkásokra, nagyban támogatja a beván dorlást, a mennyiben részint
földet ad a bevándorlóknak, részben pedig munkát és azonkívül
fizeti is az átkelési díjnak egy részét.
Hogy milyen sors vár ezekre a, szegény megtévesztett embe
rekre, a brazíliai kormány „gondoskodó"

támogatása után, arról

lesz alkalmunk később személyesen meggyőződni. E helyen csak
annyi legyen előzetesen és jellemzésül megemlítve, hogy a magyar
kormány a Brazíliába való kivándorlást egyszerűen nem engedi meg.
A mit a magyar kormány nagyon helyesen cselekszik. Hogy miért,
azt majd meglátjuk Brazíliában.
Egyelőre azonban a kivándorlók új csapata rögtön egészen más
jelleget adott a hajónak, különösen az előrészének, a hol az oroszok
és

az

orosz

zsidóknak

mintegy

70— 80

tagból

álló

csapatja
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helyeződött el. (Az Amazonas kapitánya — a ki mellékesen meg
jegyezve már az utazás első napjaiban rohammal nyerte meg az utasok
rokonszenvét — nagy humorista lehetett. Mert hogy azt a nehány
orosz zsidó családot éppen az oroszok, meg a spanyolok közé
helyezte el, hát ez — ha nem furcsa játéka a véletlennek, akkor
határozottan nagy humorra Vall.)
Kezdetben, a míg az egyes családok s azok gyermekei elhe
lyezkedtek, elrendeződtek,

s a míg beleszoktak a hajóhelyiségek

szokatlan és sajátszerű viszonyaiból származó nehézségeibe, addig
bizony elég zűrzavaros volt az élet, sőt akárhányszor túlhangos
is.

Csakhamar beállott az újonnan hajóraszállottak

hajóélet
fázis

csapatában

a

második fázisa: a tengeri betegségen való átesés. Ez a

azonban

mértékben

részben

igen

hozzájárult ahhoz,

jó

hatással

hogy

volt;

tudniillik

nagy

a kedélyek lecsillapuljanak.

Azon idő alatt ugyanis, a míg az emberek tengerbetegek, annyira
el vannak foglalva önmagukkal, hogy rajtuk kívül ezen a világon
nem létezik semmi más. A meddig az ember tengerbeteg, addig
nincs

hajófegyelem,

nincs kapitány, nincs kellemetlen szomszéd;

egyáltalában nincs senki, semmi; csak ketten vannak: ő maga, meg
a tengeri betegség. (Erről a tárgyról különben még bőven lesz szó.)
Sűrű köd feküdt a tengeren és szennyes-barna lomha felhők
borították az égboltot, a mikor körülbelül a gibraltári szoros tájé
kán jártunk.
A köd-tülök és a hajóharang jelzése, a ködös tengeren nemzet
közileg előírt jelzések, kellemetlen hatást gyakorolnak az utasra.
Az előbbinek sajátszerű, mondhatni melancholikus hatása van, a
harangjelzés pedig valósággal ijesztget. Az ember azt hiszi, hogy
állandóan veszélyben forog. És ebben nem is téved, mert tényleg
sehol másutt és soha máskor nincs a tengeri hajó nagyobb veszély
nek kitéve, mint éppen

köd alkalmával. Kellemetlenül hat már

azért is, mert az ember semmit sem lát, de mindentől fél. Külö
nösen olyan helyeken, a hol a hajóforgalom a helyi viszonyoknál
fogva nagyon élénk, m int' például a mi esetünkben is, a hol a
gibraltári szoros felé tartó és az abból kijövő hajók sűrűn követik
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egymást. A hullámzás is nagy volt. Valahol lent délen erős vihar
dühönghetett és ezek a nagy, széles hullámok annak a viharnak
lehettek vagy az előfutárai vagy a hátra hagyott nyomai. Lassan
és óvatosan, mint a sötétben tapogatódzó ember, haladt előre az
Amazonas. Legszívesebben vettük volna, ha egészen megállóit volna,
de a hullámos tengeren mozdulatlanul álló hajó talán még kelle
metlenebb.
Déltájt felszállott és eloszlott a köd, a hullámzás is enyhébb
lett. Általánosan megkönnyebbült kedélyhangulattal folytattuk utun
kat. A mint kiderült az idő, kisütött a nap és elült a hullámzás,
derűs napok következtek a hajóra. A kedélyek emelkedettek voltak, a
hangulat kitűnő, az étvágy pedig pompás. Bámulatos volt azt nézni,
hogy mennyit tud egy spanyol kivándorló munkásnak a gyermeke
— enni. Az elevenszemű, göndörfürtű spanyol apróságok szívesen
látott vendégek voltak a hajó aristokratáinál, az első osztályon. Kár,
hogy a szappan meg a fésű még most is oly kevéssé fontos sze
repet játszik a spanyol köznép háztartásában.
Az utazás második napján kis gyász érte a spam^ol koloniát,
-a mely gyász a szűk területre szorított összes utasokra is kiterjedt.
Hiába, az oceánon

úszó

hajó

mégsem egyéb, mint parányi kis

mikrokosmus. Az történt ugyanis, hogy egy négyéves kis fiúcska
játékközben a legfelső fedélzeten — a promenádon — megcsúszott,
legurult a lépcsőn, agyrázkódást szenvedett és nehány órával később
meghalt.

Elképzelhető, hogy az ártatlan kis gyermek tragédiája

mennyire meghatott mindenkit. Az óceáni hajón, a hol a figyelmet
-a legcsekélyebb körülmény is képes magára vonni, a hol a legjelen
téktelenebb epizód is órákra terjedő megbeszélés thémája, termé
szetes, hogy a spanyol fiúcska halála mélyen megindító mozzanat volt.
Késő este temettük el a kis apróságot a végtelen nagy sír
gödörbe, az óceánba.

A

kis holttestet bevarrta a vitorlamester,

meg egy betegápoló matróz, egy ócska vitorlavászondarabba; a
lábacskáira aránytalanul súlyos vasdarabot kötöttek, kiterítették egy
■deszkára és befödték egy hajólobogóval. A temetés perczében odaállott a parancsnok a hajólépcső közelében felállított ravatalhoz,
Dr. Gáspár F. : A föld körül I.
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elmondott egy rövid imát és aztán megkezdődött a temetés. Egy
néhány matróz felemelte a ravatalt ábrázoló deszkát, odavitték a
hajólépcsőt elzáró vasajtóhoz, erre ráfektették a holttestet, lábaival
kifelé és lassan megemelték a deszka másik végét. Egy másodperczczel később a kis holttest meg a nagy vasgömb hangos czuppanással zuhantak a tengerbe. A víz magasan fölcsapott a függélyesen
eső test körül, utána még egy-két hullámzó vízgyűrű és a dráma
befejeződött. A

hajót

beállították

előbbi kurzusába és

csavarok egyhangú búgásán kívül egy hang sem

a

hajó

hallatszott az

egész hajón. Nekimentünk a sötét éjnek. A hajó orra meg csavarja
által felvert vízben kigyúlt az infusóriák miriádjának foszforeszkáló
fehér fénye. Ez a fényes, villogó fehér csík még jó darabig mutatta
azt a helyet, a hol a kis fiúcskát eltemettük. Ez a villanyos csík
volt szegénykének a fejfája; a sírköve pedig az az írás, a melyet
a kapitánytól kaptak másnap a szülők, a melyben meg volt írva,
hogy a kis X . Y.-t a szélesség meg a hosszúság ennyi meg ennyi
foka és percze alatt temették el hivatalosan és törvényesen.
A hajó utasa könnyen felejt. Már másnap este vígan folyt
a mulatság a spanyol kolóniában, a hol különben is egész nap
folyt a zene, ének és játék. Nagyon szerettek tánczolni. Volt egy
ügyesen összeállított tánczkaruk és orchesterük, a melyben az összes
hangszereket egy fuvola, egy-két tamburin meg nehány castagnette
képviselte. Sajátszerűen hangzott ez a zene. Az elején bánatos,
szomorú, néha melancholikus. Aztán hirtelen, minden átmenet nélkül
vad, szilaj és csapongó. Ilyen volt a táncz is; vad, szilaj és túl
áradó. A leányok pedig, meg a fiatal nők, a kik között különben
csak kivételesen volt egy-egy szép arczú, határozottan bájosak voltak
így tánczközben. Mozdulataik, taglejtésük talán kissé túlmerész, de
leírhatatlan sok báj és kellem élt bennük. Ezek a spanyol nők, ámbár
csak kivételesen voltak szépek, azaz szép arczúak, mégis szépeknek
láttuk őket. A viseletűk teszi-e, vagy a termet arányossága, vagy
a mozdulataik kecsessége, azt nehéz eldönteni; de tény, hogy a
fiatalja határozottan bájos. A koromfekete, többnyire borzas dús
hajban rikító színű nagy művirágot viseltek; a sokfodrú szoknya
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szintén nagy mintájú, élénkszínű; a fehér vagy fekete nagykendő,
a mely egyiken sem hiányzott, szép fedőkben tapad a testhez és
formás idomokat mutat. Ez a nagykendő nagyon hízeleg; még akkor
is formásnak mutatja a termetet, ha a valóságban talán nem is az.
A hosszúkás arcz, a melynek halványbarna színéhez kitűnően illenek
a mélytüzű bársonyos tekintetű szemek, ha nem is szép, de okvet
lenül magára vonja a figyelmet

. . .

A hogy mélyebben haladunk dél felé és közeledünk a Kanári
szigetekhez, mind inkább érezzük a délibb régiók lágy és szelíd
éghajlatát. Esténkint a hold tündérszép fényben világítja meg a környe
zetet; sápadt, fehér fénye, a mely világít, de nem meleg, olyan érzést
kelt lágy sugaraival, mint a kellemes, langyos zuhany. A sötétkék
égboltozat olyan magasnak tűnik föl és a csillagok olyan tündöklők,
olyan ragyogók, hogy nekünk, a mérsékelt égalj éjszaki részéhez
szokottaknak, teljesen újnak és elragadó szépnek tűnik fel a szokatlan
tünemény. A fedélzetén tartózkodó utasok késő éjfélig élvezik a
gyönyörű természeti játékokat és a napi munkát befejező tea után
még sokáig fenmaradnak. Különösen nehezen válunk meg a fedél
zettől, a mióta a kapitány kilátásba helyezte, hogy nemsokára láttávolba kapjuk a Kanári-szigetek egyik legnagyobb hírességét, a
Pico de Teydét, azt a kolosszális hegycsúcsot, a mely tiszta idő
járásnál száz-száztíz tengerimérföldről is látható.
Nehány vállalkozóbb útitárs meg is kötötte a szokásos foga
dásokat, hogy ki fogja elsőnek megpillantani a hóval fedett hegy
csúcsot. Akadtak nehányan, a kik ezen okból az egész éjszakát a
fedélzeten töltötték, ami később haszontalan időfecserlésnek bizo
nyult. Másnap reggel tudniillik már valamenyien megpillantottuk,
úgyszólván ugyanegy pillanatban s messzi-messzi láttávolból. És
kezdtük bámulni. Pedig közvetlenül a tengerből kiemelkedő fehéres
szürke kúpon éppenséggel semmi sem volt bámulni való. De az a
tudat, hogy az a parányi kis kúp egy 3790 méter magas hegynek
%

a csúcsa és hogy mi még mintegy 9 0 — 100 mérföldre, azaz 160— 170
kilométerre vagyunk tőle és máris látjuk, elég érdekessé tette.
Néhány órával azután, hogy a hegycsúcsot megpillantottuk,
12 *
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benn voltunk a kikötőben. Santa Cruz de Santjago, vagy a mint
általánosan röviden nevezik: Teneriffa, igen kellemes benyomást
kelt. Egészen keleti jellegű; fehér, lapostetejű

házak,

a melyek

a távolról hófehérek, de a közelről nézve bizony kevésbbé fehérek.
A csaknem köralakú város, a melynek csupán az öböl felé eső része
nyitott, felhúzódik a hegyek oldalára, a melyek egészen beárnyékolódnak a szubtropikus vidékekre emlékeztető pálmaligetek által.
A növényzet, a mely a dombokat és hegyeket borítja, több helyen
van megszakítva apróbb kis hegyipatakok által, a melyek a különben
vulkanikus jellegű sovány talajon örökzölden tartják a növényzetet.
Az utczák egy része meredeken húzódik föl a domb hátára. Nyíl
egyenesek és gondozottan tiszták. A házak széles erkélye, a lapos
fedél, az árnyékos, verandás udvar, — a spanyol családok életében
és háztartásában olyan fontos helyiség (a patio) — élénken emlé
keztet az andalusiai utczai képekre.
Mint minden kikötővárosban, -itt is legélénkebb, sőt zajos és
lármás a kikötő előtti rész, míg a város belsőbb részében jóleső
csend uralkodik. Itt-ott a földszintes ablakból egy női fej hajlik ki,
a mely
a

fej határozottan szép és kedves,

frizurája olyan

állapotban van,

hogy

daczára
az

annak, hogy

ember nem tudja,

még nincs-e rendbehozva, vagy már ismét borzas-e? Mindenesetre
kedves dolog a santa-cruziaktól, hogy csak fiatal női fejeket dugnák
ki az ablakokon. Az öregebbeket úgy látszik a házon belül tartják.
Szép utczai mozzanatok a kecskenyájak, a melyeket az utczán végig
hajtanak. Talán sehol a világon nincsenek ennél szebb kecskék. Vagy
hófehérek, vagy koromfeketék, fénylő, síma szőrrel és olyan teli a
tőgyük, hogy alig tudnak járni. Az ablakból adott intésre a nyáj
megáll, a kis kecskepásztorok, egy fiúcska meg egy leányka, átveszik
a kinyújtott poharat, egy-kettőre telefejik a kívánatosán habzó tejjel, •
benyújtják az ablakon és a senorita egy hajtásra kiüríti. Aligha
nem attól a tejtől olyan bájos, hamvas az arcza. A kecskék és a
kis pásztorok, a városok utczáin oly ritkán látott alakok, a mosolygó
senorita, a folyondárral befutott ablak, a ház előtt álló nehány
pálma által tompított napfény, meg az egész környezet, minden oly

A

PICO
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kedves és bájos, hogy festő által híven visszaadva, bizonyára igen
hatásos kép volna.
A Kanáriszigetek* fekvésüknél, múltjuknál és nehány neve
zetességüknél fogva, sokkal jelentékenyebbek, semhogy bővebben
ne foglalkozzunk velük.
Ámbár a szigetcsoportnak a szárazföldhöz legközelebb fekvő
szigete alig 50— 60 tengeri mérföldre esik az afrikai partoktól és
mintegy 350 tengeri mérföldre a gibraltári szoros forgalmától és
ámbár útjába esnek úgy a nyugot-indiai szigetekre és Afrika nyugoti partjára, valamint a Dél-Amerikába tartó hajóknak, mégis olyan
magukra hagyatott csendes életet élnek, mint valamely olyan szigetcsoporton, a mely messze félreesik az oceánokat járó hajók nagy
forgalmától.
A tizenhárom szigetből álló csoport területre nem nagyobb, mint
egy közepes nagyságú megye Magyarországon és lakosa sincs több,
mint annak (mintegy 300,000-en lakják); de a szigetek annyira
szétszórtak, hogy 550 kilométer hosszúságban terülnek el az óceán
ban. Egyrészt az egymástól: való nagy távolságra eső helyzetükből,
másrészt a lakosság csekély :számából kifolyólag ered az, hogy a
szigetek közötti közlekedés még

ma is gyér és Teneriffát meg

Pálmát kivéve, a hová hetenként kétszer jön a hivatalos posta
hajó Spanyolországból, nagyobb hajó látogatása csaknem esemény
számba ment.
Természetes, hogy manapság, a midőn nemcsak az Afrika és
az Amerika felé tartó hajók száma megháromszorozódott és a lakosság
száma is gyarapodott, a mivel együtt jár a ki- és beviteli forgalom
* „ A Kanári"

nevet

portokban kóborló kutyákra

már Plinius említi és az
vezeti

vissza. (Canis =

elnevezést a'szigeten
kutya).

Mi

nagy c s o 

persze hajlandóbbak

vagyunk azt hinni, hogy attól, a temérdek apró, zöldessárga tollazatú éneklő madaraktól
kapta, a melyeket mi egyenkint tartunk a kalitkában és a mely madarak a szigetcsoport
erdeiben egykor

nagy

Kanári-szigeteknek,

tömegekben éltek.

akkor

mért

De ha a szigeteket

neveztük el

ezeket a

nem

hívták

már

előbb

madarakat kanári madaraknak ?

Ú gy is nevezték : „B oldog -szig etek "; hogy azért voltak-e boldogok, mert évszázadokon
át alig állottak érintkezésben a nagy
természeti

szépségekkel

gazdagon

világgal, vagy az volt boldog, a ki itt élhetett a
megáldott,

gyönyörű

fekvésű,

kellemes

éghajlatú

csendes szigeteken: ez nincs eldöntve.
Dr. Gáspár F : A föld körül. I.
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emelkedése, ma Teneriffa és Palma kikötője sokkal élénkebb és
megtörténik, hogy néha egyszerre három-négy nagyobb hajó hor
gonyoz a kikötőben.
A szigetcsoport egyike, Ferro, volt annak idejében a keleti és
nyugoti hosszúságok számításának az alapja, a mennyiben az első
meridiánt Ferro-szigetén (az éjszaknyugoti csúcsán: Punta de la
Dehesán) húzták végig -—■' képzeletben. Ez a vonal volt egykoron
a portugáloknak és spanyoloknak régen — és valószínűleg örökre
v

— letűnt dicső korszakában, a mikor Európán kívül a világ vagy
spanyol vagy portugál volt, a határvonal a két ország birtokai között.
Pápai ítélet alapján ugyanis egy demarcatiós vonalat húztak a föld
gömbön s mindaz — földrész, ember, állat, növény és drága kincs
— a mi ettől az egész földgömböt körülfutó vonaltól nyugotra esett
portugál volt, a keletre eső pedig spanyol. A „linea demarcationis"
messze nyugotra, Brazilián ment keresztül, ezért lett Brazília a
portugáloké. A ferrói meridiánt azért vették kezdő-meridiánnak, mert
így ez meg a 180° hosszúság éppen kettészelte ó- és új-világra a
földet.

A két nemzet letűnt dicsőségével Ferro-szigetének ez a

kitüntetése is megszűnt. A mai födrajzi számításoknak az a meri
dián az alapja, a mely Greenwechen fut keresztül, illetőleg a London
melletti greenwechi csillagászati intézeten. Ennek az intézetnek a
kupoláján megyen át a fő délkör: a földrajzi hosszúságot attól a
ponttól számítják, a melyen ennek a csillagászati intézetnek a delet
mutató távcsöve áll.
Másik nevezetessége a Kanári-szigeteknek, hogy Santa-Cruzban vesztette el Nelson a jobb karját (meg a tengeri csatát) azon
híres csónaktámadás alkalmával, a melyet éjnek idején

intézett

csónakokra átszállított legénységével a spanyol hajóraj ellen, a mely
Mexikóból hazatérő útján temérdek ezüsttel megrakodva, Teneriffa
kikötőjében horgonyzott. Ez a flotta egyike volt azoknak az „ ezüstflottáknak “ , a minőknek az elsülyesztéséről már a vigói öbölben
megemlékeztünk.
Nevezetes híressége továbbá a Kanári szigeteknek — illetőleg
Teneriffának — a már említett hegycsúcs: a Pico de Teyde. Ennek
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a hegycsúcsnak a megmászásával kezdette meg Humboldt természettudományi kutatásait, midőn a múlt század elején, eseményekben és
tanulmányokban oly gazdag dél-amerikai útját megkezdette.

VÍZSZÁLLÍTÁS A KANÁRI-SZIGETEKEN.

A hegy valósággal csábítja az embert a kirándulásra, de a hegy
csúcs megmászása az átutazóknak csaknem lehetetlen. A hajók
tudniillik olyan rövid ideig tartózkodnak Santa-Cruzban, hogy erre

SZÁNTÁS-VETÉS A KANÁRI-SZIGETEKEN.

éppenséggel nincs idő. Állítólag a csak huszonnégy órát igénybe
vevő kirándulás sem nem fáradságos, sem nem költséges; a hegy
csúcsról magával hozott emlékezés és benyomás azonban, a mint
mondják, felejthetetlen. A Picoról való kilátás ugyanis egyike a leg
szebbeknek és a legnagyobb határúaknak,

a melyet közönséges
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halandó elérhet. A hegycsúcsról a szigetcsoportnak több szigete
egyszerre áttekinthető és az ember száztíz tengeri mérföldnyi (körül
belül

180

kilométer)

rengeteg

távolságban

látja

a

horizontot

maga körül.
A spanyol jellemű városkában kellemes változatosság nehány
villaszerű szálloda, a melyek mindegyike egy-egy tüdő- és ideg
beteg szanatóriumot ábrázol. A közeli Madeira szigetének mintájára
ugyanis, a hol tudvalevőleg vagyonos tüdőbetegek, főképen angolok
és németek nagy számmal keresnek gyógyulást, a canarióták Madeirá
val teljesen megegyező klimájú Teneriffájukat tüdőbetegek üdülőés gyógyhelyévé nevezték ki. Puerto de la Orotava, Teneriffa szige
tének a túlsó oldalán fekvő kis városka a Pico de Teyde tövében,
már ekkor erős versenytársa volt a kedvezőbb helyzetű Santa-Cruznak.
Ma már messze túlszárnyalta; Puerto de la Orotava ma már elismert
climatikus gyógyhely, a mely sok tekintetben felülmúlja a már régen
hírre vergődött gyógyhelyeket, például Cairót, Cataniát. Manapság
az orotavai kis kikötőben az előkelő angolok yachtjai egész kis
flottát alkotnak az év egyes szakában, a mely yachtoknak a tulaj
donosai az orotavai sanatoriumokban keresnek gyógyulást.
A lakott szigeteken élők sajátságos keverékét alkotják a lég-*
heterogenebb nemzetiségeknek.

Az

őslakók a guanchok voltak;

ezekkel keveredtek össze a normannok, az arabok, flandriaiak, spa
nyolok. Ma már mind fehérek — természetesen erősen barna arczszínnel — s nagy mértékben rokonszenves emberek. A canarióták,
a hogyan ezt a keveréket nevezik, a hajós nemzetek előtt, mint
teljesen

megbízható,

becsületes,

rokonszenves

ismeretesek. Csak az egyik szigeten

—

modorú emberek

Gran Canarián —

áll a

lakosság négerekből. Valósággal úgy cseppentek ide, mint a légy
a tejbe. Mivelhogy a közeli Cap-Verdi szigetek lakói úgyszólván
kizárólag négerek, valószínűleg ezek a grancanariabeliek azoknak
a rokonaik.
A

spanyol haderő

kis helyőrségből áll, a melynek a törzse

Santa-Cruzban van. Hogy milyen sivár, egyhangú, érdektelen élet
módot folytatnak itt ezek a katonák, azt csak az tudja elképzelni,

LAS PALMAS : UTCZAI JELENET.
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a ki látta az unalomtól és tétlenségtől letört tiszteket a kikötőben
vagy a kávéházban —

szórakozni, meg az elhanyagolt külsejű,

rosszul táplált, éppenséggel nem martiális fellépésű katonákat. Ilyen
nek képzelem azt a „kis garnizont“ valahol a Carolina szigetcsoport
egyik szigetén a déli-oceánban, a melyen a következő kis történet
esett meg a nemrég lezajlott spanyol-amerikai háború alatt.
A spanyol-amerikai háború már javában folyt és Cuba szigete
már rég az amerikaiak kezében volt, a midőn egy napon az egyik Garolina-szigeten egy hatalmas amerikai hadihajó jelent meg. (A Carolina
szigetcsoport akkor még spanyol gyarmat volt, mert a németek csak
1899-ben vették meg a spanyoloktól 17 millió márkáért örök áron.)
A sziget spanyol garnizonjának tisztikara teljes díszben és számban
jelent meg az amerikai hajón a ritka vendégek üdvözlésére, már előre
örvendve annak, hogy mekkorákat fog majd mulatni az amerikai
bajtársakkal. Az amerikai hajón meleg vendégszeretettel fogadták
a spanyolokat és ott is tartották őket ebédre. A pompás ebéd után
emelkedett hangulatban köszönték meg a szíves vendéglátást és
távozni akartak a hajóról. Ekkor jelentette ki nekik a hajó parancs
noka, hogy Gsak maradjanak még egy keveset a hajón, majd ő elviszi
őket Amerikába — hadifoglyoknak.
A spanyoloknak fogalmuk sem volt arról, hogy az éjszak
amerikai Egyesült-Államok és Spanyolország hónapok óta háborút
viselnek egymás ellen. . . .
Naplemente felé visszatérve a hajóra, meglepetéssel tapasztaltuk,
mennyire megélénkült a kikötő azon idő alatt, a míg a városban
és környékén kóboroltunk. A jó canarióták akár nagyzási hóbortba is
eshettek volna, látván, hogy mily óriási forgalom van a kikötőjükben.
A gyarapodás mindenek előtt egy hatalmas angol czirkálóból állott, a
mely, mint később megtudtuk, a nyugot-afrikai Fernandó-Poból jött
és mert ott állandóan készenlétben van valamely ragályos betegség,
mint például a malária, typhus vagy dysenteria, a teneriffai kikötő
hatóságok azt követelték tőle, hogy menjen előbb tíz napra a quárantinbe. Magától értetődik, hogy az angol hajó nem ment, azzal indo
kolván eljárását, hogy miután ő éppen tíz napig volt úton FernandoDr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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Potól Santa-Cruzig az oceánon és útközben négy napig gyakorolt czéllövést, ezzel a tíz nappal egyszersmind le is rótták a vesztegzári időt.
Annál inkább, mert Fernando-Po'nemcsak hogy nem inficziált vidék,
sőt ellenkezőleg: valóságos üdülőhely, a melynek kiimája messze
felülmúlja ezét a — Santa-Cruzét. (Tényleg pedig úgy áll a dolog,
hogy Fernando-Pot bátran lehet a „tömb of Europian“ -nek,

az

európaiak sírjának nevezni, olyan gyilkos a kiimája, míg ellenben
Teneriffa szigete valóságos gyógybalzsam, üdülőhely a betegeknek.)
A z angol tehát maradt.
A másik vendég volt az angol „ Germán “ , a Captown-Southampton
vonalnak egyik legújabb hajója. Ezeken kívül jött még több magányacht, természetesen ugyancsak angol lobogó alatt. Semmi sem bizo
nyíthatja élénkebben az angol világhatalmat, mint az, hogy úgy a
nyilt tengeren, mint a kikötőkben —
gömb bármely pontján —

legyen ez a kikötő a föld

a hajóknak, a melyekkel találkozunk,

túlnyomó nagy százaléka angol lobogó alatt jár. A Kanári-szige
tekre pedig majdnem ráfogható, hogy tisztán angol. Olyan érte
lemben angol, hogy az egész kereskedelem, ki- és bevitel, az idegen
forgalom, szóval mindaz, a mi egy ilyen oceánbeli szigetcsoportnak
a lüktető ereje, a fentartó eleme, az mind angol. A két yachton is
előkelő angol családok jöttek Santa-Cruzba, a hol a szelíd, egyen
letes és lágymeleg kiima miatt évenként számos angol és német
család telepszik le pár hónapra.
Képzelhető tehát, hogy ezek után minő tekintélye van az angol
nak Teneriffa szigetén. Mellékesen megjegyezve, a tekintélye meg
a súlya egy szemernyivel sem kevesebb másutt. A hova az angol
beteszi a lábát és kinyitja a markát, a melyből áldásként hull a
sovereign, ott az angolnak van tekintélye a pánczélhajók ágyú
csöve nélkül is. Hogy azonban az az ágyúcső a tekintélyének nem
árt, az nyilvánvaló.
A kikötőben horgonyzó hajók szokatlan nagy száma szokatlan
sürgést és elevenséget hozott nemcsak a kikötőre, hanem az egész
városra. És mert az Amazonas is az előtte álló hosszú óceáni útra
tett előkészületeinek a tetőfokán állott — az indulásunk esti nyolcz

MADEIRÁBÓL IMPORTÁLT JÁRMŰ.
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órára volt kitűzve —
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annak folytán a santa-cruziaiak kikötője, a

melyben néha heteken át nincs annyi hajó, mint most egyszerre,
igazán pezsgő, mozgalmas képet nyújtott. Legnagyobb volt a lárma
az Amazonason. Szén, olaj, zöldség, gyümölcs, baromfi, szarvasmarha
stb. egyszerre jött a hajóra, a melynek nemcsak a két oldala, de
az eleje és hátulja is valóságos ostromnak volt kitéve. Az árúikat
kínáló canarióták csónakjaikkal úgy körülvették az Amazonast, hogy
az odarendelt szenet és élelmiczikkeket szállító bárkák alig állhattak
a hajó oldalai alá.
. . . Este nyolczkor, rögtön vacsora után, az Amazonas meg
tette az indulást jelző három bugását, a melyet sokszorosan adott
vissza a Santa-Cruzt körülvevő hegység és lassú méltósággal kifelé
fordult az óceán felé . . .
Koromfekete volt az é j ; az alantjáró fekete felhők egy tenyér
nyit sem hagytak szabadon az égboltból és így sem a hold, sem
egyetlen csillag nem világított. Az óceán meglehetősen nyugodtan
feküdt előttünk; a hajó fölött kóválygó nehány sirályon kívül semmi
élet, semmi látni való a hajó körül. A santa-cruzi tízórai séta is
megtette a magáét és így történt, hogy este 11-kor a szokásos tea
órájában üres volt a szalon, a játszószoba és a fedélzet is. Az Amazonas
„lakosai" ma korán tértek nyugalomra, mintegy készülve az utazás
legfontosabb mozzanatára: az Atlanti-oceánon való átkelésre.

MÁSODIK FEJEZET.

ÁTKELÉS AZ ATLANTI OCEÁNON.
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„A z óceán unalmas." A szárazföldi ember ezt el sem hiszi, sőt
megütközik e kijelentésen; pedig olyanok mondják és mondották,
a kik tapasztalat útján jöttek erre a meggyőződésre. Majd meglátjuk,
hogy igaz-e, ha majd Parába érkezünk,

az óceán túlsó partján.

Örvendünk a hajó fényes berendezésének, a rafflnériával kitalált
kényelemnek, a melyet

az óceáni hajón nyújtanak; idővel azért

az ember nagyon elunja magát és 'megunja az óceánt is. Hát
még olyan körülmények között, mint az Amazonason, a mely hajó,
személy- és teherszállításra lévén berendezve, csak közepes gyorsa
sággal futott és a berendezése is csak másodrangú volt. A 12— 13
napra tervezett út első egy-két napja elég változatosságot nyújtott.
A z óceán végtelensége, a hömpölygésükben nem gátolt hullámok
egyöntetű emelkedése és sülyedése, az

óceánra száz meg száz

mértföldnyi távolságra kirepült és előttünk többnyire egészen isme
retlen tengeri madarak az első időkben elég kellemes szórakozást
nyújtanak. A

hangulat általánosan derült, az étvágy kitűnő és

a nagy séták, a melyek még az aránylag nyugodt tengeren sem
egészen mentesek az ellensúlyozástól, a mit az egyenesen járás
megkövetel, annyira fárasztók, hogy a szűk kajüt keskeny ágya
és kemény párnája is pompás fekhelynek bizonyul. A z étkezéseknél,
a melyek alatt természetesen az összes utasok együtt vannak, a
társalgás még elég élénk. A z elhagyott kikötő mindig elég tápot
nvujt, hogy az asztal felett megszakítatlan társalgás folyjon. Az első
napokban felszolgált ételek képesek a legkövetelőbb gyomrot is kielé
gíteni, a mint hogy az ellátás egyáltalán kifogástalan.
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Példaképen álljon itt egy napnak a programmja, rendes viszonyok
és körülmények között. A rendes körülmény úgy értelmezendő, hogy
a hajó óránként 13 tengeri mértföldet fut; a tenger gyengén hullámos,
az idő derült, a hőmérő ugyan árnyékban 24° C.-t mutat, de a kife
szített ernyők, meg a hajóhaladás és az ellenkező szél által létre
hozott léghuzam folytán nem hat bántóan.
Korán reggel fürdő állott rendelkezésünkre; a fürdőt úgy hoz
ták létre, hogy egy nagy vitorlát a négy végénél felkötöttek az
árboczokra és a vitorla egy négyszögű medenczét képezett, a melyet
teleszivattyúztak friss tengervízzel és elég mély volt ahhoz, hogy
szabadon úszhassunk benne. Reggeli négytől— hatig a férfiak fürödtek, hattól félnyolczig a nők. A fürdőt megismételtük délután négy
órakor zuhanyozás alakjában. Ez az óra négytől ötig volt talán a
legkellemesebb időszaka az egész napnak, végig az egész úton.
A később 50°-ig emelkedő hőségben — a szélcsend övben — a mely
rendkívül elernyesztően és deprimálóan hatott mindenkire, ez az egy
óra felfrissített és felélénkített mindnyájunkat egy kevéssé.
Fürdő után következett a dús reggeli, a mely farkasétvágyú
embert is kielégíthetett.

Kávé,

tea, csokoládé,

cacao, vaj, tejfel,

hideg húsok, étvágy ingerlő erősen fűszerezett apróságok, száraz
tészták és gyümölcs — mindez tetszés szerinti mennyiségben állott
rendelkezésünkre. Reggeli után a társaság szétoszlott és kiki tetszése
szerint üthette agyon az időt. A legtöbbjére bátran elmondható,
hogy semmit sem csinált; éppenséggel semmit.
szerű indolencia és lustaság nehezedik az

Tudniillik saját-

emberre, a míg az

oceánon utazik. Igaz, hogy az utasok legtöbbje a feltevések és
előkészületek egész tömegét hozza magával, s a legtöbbje el van
tökélve, hogy ha már egyebet nem is fog tenni, de legalább egy
nagy könyvet fog megírni az útjáról, a mely eseményekben, kalan
dok és viszontagságokban mindig nagyon gazdag. Mikor aztán a
megírandó könyvre kerül a sor, akkor az útleíró annyira lusta, hogy
még rövid jegyzetekre is képtelen. Hiszen a sok ívre tervezett levél
is rendesen megakad már a megszólításnál és az ember sajnálja,
hogy az oceánon még nem kaphatók „Ansichts-kartyák“ . lehetőleg
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jó nagy képpel és igen kevés írásra szánt szegélylyel. Komoly
munkáról tehát szó sincs.

(Hogy vannak kivételek, a kik éppen

egy óceáni úton a legnagyobb fokú szellemi munkásságra képesek,
az magától értetődik.) A társaság apróbb csoportokra oszolva, helyez
kedik el a fedélzet különböző részein. A szűk térre szorított helyen
a rokonlelkek meg a hasonló gondolkozásuak hamar egymásra akad
nak és egyes eseteken olyan kotteriákra oszlik szét az utasok társasága,
hogy az egyik csoport valósággal idegennek tekinti a másik cso
portot. Legrokonszenvesebb volt az a kis társaság, a melynek a
bájos német leányka volt a központja. A Teneriffában kiszállt berlini
barátunk hiányát nagyon sajnáltuk. Helyette egy fiatal brazíliai úrral
gyarapodott a társaság, a ki a brazíliaiak Mekkájában,

Párisban

tartózkodott egy-két évig, tanulmányainak gyarapítása végett és most
egy éltesebb franczia úrral tért vissza hazájába, tudományokban és
párisi műveltségben gazdagon. Ennek a fiatal úrnak volt a legna
gyobb parafa sisakja, a minő valaha emberi fejet borított; neki volt
a legmagasabb gallérja, a legnagyobb monoklija, neki volt a leg
hegyesebb és leghosszabb körme; neki volt az egyedüli

„ legyűr

het étien“ •nadrágja, a mennyiben az övé örökké fel volt gyűrve;
neki volt a legkevesebb

ideje,

mert őt ebéd előtt

soha senki

sem látta; neki voltak a legvastagabb bralettjei a csuklóin, neki
nem volt egyetlen perezre valamely könyv a kezében az egész
hosszú úton; neki volt a legelpusztíthatlanabb étvágya és neki nem
volt a saját francziáján kívül egyetlen-egy embere, a kivel tizen
négy nap alatt egyetlen szót váltott volna és az ő ötlete volt,
egyszer azt kérdezni

francziájától, miközben rámutatott az első

osztályú fedélzeten kiakasztott nagy barométerre:

„Mondja csak,

hogy olvassák le erről az órákat ?“
Valahogy elmúlt a napnak még hátralévő nehány órája, a midőn
újra megszólalt a gong ebédre hívó lármás zengése. A z ebéd rende
sen levesből, marha- vagy sertéshúsból, baromfiból, tésztából, édes
ségekből állott, tarkítva temérdek zöldséggel, kompotokkal és mártá
sokkal. Italul sört kaptunk, nem üvegből, hanem a csapról; továbbá
rajnai és spanyol borokat. (Magyar bornak sajnos, még hírét sem
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hallani ezeken a hajókon.) Körülbelül ugyanazon ételekből állott
az esti hét órakor felszolgált vacsora is. A különbség csak abban
állott, hogy a souppérhoz az urak és hölgyek estéli toiletteben jelentek
meg. A boron és sörön kívül hollandi és franczia likőröket meg
orosz pálinkaféléket is adtak.
Legkedélyesebb volt a hangulat vacsora után. A kotteriák közötti
vékony válaszfalak ilyenkor ideiglenesen lehullottak, a nemzetiségek

AZ AMAZONAS KEDVENCZE SZIMATOL VALAMIT.

egybeolvadtak és ha a hajó vízszintesen feküdt a vizen, egy kis
tánczot is rögtönöztek. Ez volt talán az egyetlen alkalom, a mikor
a Teneriffában szintén kiszállott német katonatisztek helyükön lettek
volna. Voltak műélvezeteink is, azaz ballettünk. Még az európai
partokon feltűnt a spanyol kivándorló-csapatban nehány kitűnően
tánczoló pár, a kik esténként a maguk portáján —

a harmadosz

tályon — járták a nemzeti tánczokat. Ezeket/ meghívták az elsőosz
tályra tánczolni. A tánczos párok szívesen fogadták a meghívást,
mert minden fellépésük alkalmával meglehetős bőven honorálták
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■őket. A német „marcos" iránt különösen nagy előszeretettel visel
tettek, a mint már Santa-Cruzban is úgy tapasztaltuk, hogy a német
„marco“ volt a legszívesebben fogadott pénznem, de készséggel
fogadták el a shillinget meg a frankot is.
Körülbelül így teltek el az első napok, csendesen egyhangúan,
de nem kellemetlenül. Változatosság tehát nem sok akadt; az Atlantióceánnak ez a része, az északi szélesség 20. és 30-ik foka meg
a nyugoti hosszúság 10 és 20-ik foka között, a melyen az Ama
zonas járt, a hajóforgalom nagyon csekély.
igyekvő vagy

az

Az

afrikai partokra

onnan Európába jövő hajók sokkal

közelebb

tartják magukat az afrikai partokhoz. Azok pedig, a melyek DélAmerika partjainak délibb részére tartanak, azok körülbelül az óceán
közepére mennek ki, míg amazok, a melyek Észak-Amerikába, vagy
a nyugat-indiai szigetekre tartanak, azok ettől a helytől mind messze
északra veszik a cursust. Csak hébe-korba tűnt fel a láthatáron egy-egy
gőzösnek a füstfelhője, vagy jelent meg egy árboczcsúcs a láthatáron. De
ezek a csekélységek is elegendők arra, hogy magukra vonják a figyelmet.
Esténként a déli félgömbnek a már innen is látható csillag
képletei voltak az

érdeklődés tárgyai.

Valóságos

esemény

volt,

a mikor először pillantottuk meg a „Déli keresztet*', a déli félgömb
egyik legérdekesebb csillagképletét. A hét csillagból álló csoport
ugyanis kis jóakarattal meg sok fantáziával körülbelül olyan, mint egy
kereszt. Tényleg azonban cseppet sem hasonlít jobban egy kereszthez,
mint például a „Gönczölszekere“ egy szekérhez, vagy a „Medve“
egy medvéhez. A középső csillag a keresztben

ugyanis csaknem

mindig hiányzik, azaz hogy olyan homályos, hogy nem látszik
tisztán; a többi csillag sem egyenlő fényű; de mert hagyományos
dolog a déli keresztet elragadónak találni, hát ellenmondás nélkül
elragadónak találtuk. Minél magasabbra kerül az égbolton a déli
kereszt, annál mélyebben sülyed az Északi csillag a láthatár alá és
húzza magával a közelében álló Gönczölszekeret is; míg ellenben
kárpótlásul a „Nagy kutya“ Syriusa, a mely Európából nézve csak
nehány foknyira a horizont fölött látható, most már teljes pompá
jában tűnik fel az égbolton.
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Hogy miért kellett azonban minderről a fiatal nőknek és első
sorban a német leánykának a legtöbbet tudni, — mert ezeknek
magyarázták a hozzáértő . urak a legbehatóbban és legszívesebben
— az rejtély maradt.
Nagyjában azonban tény, hogy az északi félgömb csillagos
éjszakája szebb, tündöklőbb és ragyogóbb, mint a déli félgömbé.
Talán azért van, hogy az éppen nem megkapó benyomást tevő
déli keresztnek olyan sok a bámulója. (Egy csillagos éjszakának
az elbűvölő pompáját a magyar alföldről vagy bármely más közép
európai síkságról nézve azonban meg sem közelíti.)

CSILLAGÁSZATI MAGYARÁZATOK.

Mindezen ideig az óceán olyan csendesen viselkedett, hogy
a benne lefolyó életbe is bepillanthattunk. A vizi élet annál is inkább
érdekelt bennünket, mert a hajó fölött, a levegőben, megszűnt min
den élet. A z Amazonas már olyan távolságban járt a partoktól,
a hol a szó szoros értelmében még a madár sem jár. Csak két ízben
történt, először a cap-verdei szigetek közelében, hogy egy hatalmas
viharmadár, egy albatrosz,

mintegy félóra hosszáig keringett és

kóválygott az Amazonas fölött, miközben néha olyan közel ereszkedett le a hajó fölé, hogy már azt hittük, hogy az árboczra akar
leszállani, hogy kipihenje magát. Hatalmas nagy madár vo lt; majdnem
imponálóan erőteljes. Nagy fejét még nagyobb csőrével kíváncsian
forgatta felénk, mintha csodálkozott volna a szokatlan tüneményen
vagy

mintha

kérdezni

akarna

valamit.

Rövid

lábait

behúzva
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tollai közé, csak erős, nagy testét láttuk, a

mely hosszabb lehe

tett egy méternél; fehér szárnyai pedig, a melyeket teljesen szét
terjesztve, talán két-három perczig is teljesen mozdulatlanul lebe
gett a hajó felett mintegy húsz méter magasságban, meghalad
ták a négy métert. Egynéhányszor leszállt a víz színéig, való
színűleg zsákmányt keresni és aztán hirtelen, egyetlen szárnycsapás
nélkül, csupán a kormányzójának billentésével ismét fenn volt a
magasban, ötven-hatvan méternyire a hajó kéménye fölött. Már
előre örvendettünk a szórakozásnak, a melyet ez a hatalmas madár,
az összes madarak között egyike a legkitartóbb és leggyorsabb repü
lőknek, nekünk okozni fog. A z albatroszok tudniillik száz meg száz
mértföldön át követik a hajót, hogy a hulladékkal táplálkozzanak.
(Mintha bizony a tenger az ő milliárd lakóival nem lenne nekik elég.)
Mintegy félórai szemlélgetés után azonban hirtelen felcsapott a
magasba és keleti iránynak tartva, valószínűleg vissza hazájába, a
cap-verdei szigetek valamelyik magányos sziklájára, elrepült. Olyan
volt ez a hatalmas szárnyait nesztelenül suhogtató madár, mint
egy mesebeli tünemény.
Egy nappal később, de sokkal távolabb a cap-verdei szigetektől,
egyik távoli rokona tett rövid látogatást az Amazonas körül. Ez
fregatt-madár volt; szintén nagy madár, a melynek a teste talán
egy méter, de távolról sem imponál annyira, mint az albatrosz.
A szárnyai ugyanis jelentékenyen kisebbek, kiterjesztve alig egy
méter hosszúak. És ezekkel az aránylag rövid szárnyakkal a fregattmadár szinte hihetetlenül gyorsan repül. A z egyetlen madár, a mely
gyors és kitartó repülésre az albatroszt is messze felülmúlja. Állí
tólag hetven-száz mértföldet képes megtenni egy óra alatt! Jellemzi
a repülését az az eljárás, a melyet néha a vízből kiragadott zsák
mányával szemben tanúsít. Tudniillik a vízből kiragadott hallal,
kizárólagos táplálékával, felrepül egy-két száz méter magasra. Ha
a csőrében tartott hal a lenyelésre nem fekszik elég kedvező — a
fregatt-madárra kedvező — helyzetben, akkor kibocsájtja a csőréből
és utána repül a hulló zsákmánynak, újból megragadja és ha most
se felel meg az ínyének, újból elbocsájtja, utána repül és próbálja
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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másképen megfogni a csőrével. És ezt az eljárást néha háromszornégyszer is ismétli.
Sokkal mozgalmasabb volt a tenger élete és minél közelebb
jutottunk az egyenlítőhöz, tehát minél melegebb lett a tenger vize,
annál változatosabbak voltak a szórakoztató tengeri látványosságok.
Csaknem minden éjjel gyönyörködhettünk a tengernek egyik leg
szebb tüneményében, a foszforeszkálásban, a víz villogó megvilá
gításában. Ezt a tüneményt, tudniillik a tenger vizének zöldes-fehér
fényben való izzását, az infusoriák miriádszor-miriádjai hozzák létre.
A z apró protozoák, gömbalakú apró állatkák, a melyeknek legfeljebb
egy milliméter az átmérője és számtalan parányi nyúlványokkal
bírnak, bizonyos időszakokban a foszfor villogásához hasonló fényt
bocsájtanak ki magukból, mint például a szentjánosbogár a száraz
földi rovarok között. De míg ez utóbbinál a testnek csak egy pontja
fénylik, — valamelyik mirigyében összegyűlt váladékban rejlik az
erős fényt létrehozó anyag — addig a tengeri ílagellátáknak egész
teste világít. Hogy a világítást mi indítja meg, a folyamatát mi
váltja ki, az emésztési működés-e, vagy az egyes egyedek egymás
hoz való súrlódása, vagy pedig a faj fentartásával járó folyamat,
az még nincs eldöntve. De hogy mily elképzelhetetlen számban kell
hogy létezzenek, kitűnik abból, hogy az egész láthatár, tehát nehány
ezer négyzetkilométernyi terület, az egész

felületén

egyenletesen

világít a zöldes-fehér fényben és órákon át halad a hajó ebben a
fényözönben. Legélénkebb a világítás a hajó orra által felvert hul
lámban és a hajócsavar által felzavart vízsodorban. Időnként foko
zódik a fény, ilyenkor fehérebb lesz s a zöldes színárnyalat elvész.
A z óceán olyan fehér, mint a tej és a kisugárzó fény majdnem egy
méternyire emelkedik a víz színe fölé. A hajó nem is úszik, hanem
lebegni látszik ebben a tüneményes fehérségben, mert a legélesebb
megfigyelés mellett sem vehető ki a víz felülete. A milyen hirtelen
és egyszerre gyúl ki a tenger, éppen olyan hirtelen és egyszerre
alszik el az egész láthatáron. Utána perczekig tintafeketének látszik
a tenger, mert az erősen izzó fény után csak lassanként képes a
szem a rendes sötétkék színt kivenni.
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Nem kevésbbé érdekes volt ugyancsak az Egyenlítő közelében
egy másik tünemény, a melyet szintén a tengerben élő lényeknek
óriási tömegekben élő faja idézett elő. A z Amazonas ugyanis egy
alkalommal tizenkét órán keresztül, azaz mintegy százötven tengeri
mértföldön, megszakítás nélkül haladt a tunikáták — zsákállatok —
beláthatatlan területében. Nappal a kocsonyás testű, üveges kinézésű
és fényű állatok, a melyek zsák-, harang-, gömb-, szalag- vagy

AURELIA AURITA. —

a), b ), c), d) =

AZ AURELIA AURITA FEJLŐDÉSE,
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hengeralakúak és a melyekről hosszú csápok lógnak le, csak kivé
telesen, igen szerencsés világítás mellett voltak kivehetők, miután
színük sok tekintetben megegyezik a tengervíz színével; míg azonban
éjjelenként a tenger sötétkék színét világos halványkék színűre vál
toztatták: ez a fény helyenként, ott, a hol a tunikáták nagyobb
tömegben torlódtak össze,

olyan erős volt, hogy a fény mellett

kivehettünk nehány apróbb részletet is. így például látható volt,
hogy a körülbelül tizenöt-húsz czentiméter hosszú henger- vagy
szalagalakú

állatok nyolcz-tíz méter széles csíkokban sorakoztak
16*
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egymáshoz, a mely csíkok mintegy ötven-száz

méter távolságra

állottak egymástól. A z egyes csíkok között a tenger vize sötét
maradt; a mikor aztán megjelent egy újabb tíz méter széles csík,
a víz színe halványkék színűvé változott. A csíkokat alkotó egyes
alakok azonban mindenkor olyan szorosan állottak egymás mellett,
mondhatni kisorakozva, hogy két egyed között a távolság sohasem
volt nagyobb egy fél méternél.
Azokon a példányokon, a melyek egészen közel a felszínhez
úsztak, azoknak a testén kivehettük a kissé hajlott hengeralakot,
míg ellenben azok, a melyek fényének négy-öt méter vastag víz
rétegen kellett áthátolni a víz színéig, azoknak a teste emberfej
nagyságú elmosódott körvonalú fénygolyóvá nőtt meg (valószínűleg
a sugártörés is hozzájárul a nagyság meg az alak túlzásához).
A még mélyebben úszó tunikáták testéből csak a fény szűrődött
át a vastag vízrétegen és ez is csak akkor, ha a hullámhegy és
hullámvölgy közötti viszony véletlenül úgy alakult, hogy a sugarak
a szemlélő szemébe juthattak. Egy-két ügyes matróznak sikerült
hosszú kötélre kötött vedret úgy dobni alájuk, hogy nehány példányt
kihalászhattak. A veder vizében az állat testének kékes foszforeszkálása egyszerre megszűnt; a mint azonban valamely tárgygyal,
például czeruzával hozzányúlt az

ember az üveges,

kocsonyás

testhez, azonnal világítani kezdett. Előbb csak azon a ponton, a
melyen érintették, nemsokára aztán körös-körül több sorban jelentek
meg a tojásalakú testen a világító pontok, a melyek olyan erősen
világítottak, hogy a fényben az állat teste egyetlen izzó gömbbé változott.
A fény olyan erős volt, hogy világítása mellett, huszonöt-harmincz
czentiméternyi távolságra, olvasni lehetett. Rövid idő után a fény
vonaglani, rángatózni kezdett olyanformán, mint a falon a foszforos
gyufafejjel húzott vonás ide-oda hullámzik; a nyolcz sorban álló
fénylőpontok egyenként aludtak ki, minden rendszer nélkül, míg
végre megszűnt az egész tünemény; másodszor nem tudtuk létrehozni.
Igen gyakori tünemény volt a repülő halak megjelenése; a
látvány oly gyakori volt, hogy idővel ügyet sem vetettünk rájuk.
Némely alkalommal olyan sűrű tömegekben jelentek meg, hogy a
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tenger egy darabon fekete volt tőlük. Olyan magasan repültek, hogy
egy részük a hajó alacsonyabb peremén keresztül repülve a hajó
jobboldali folyosójának első és második emeletére hullott.

Egy

néhány száz lehetett azoknak a száma, a melyek a hajón maradtak.
Képzelhető

az a nagy gaudium, a melylyel a friss zsákmányt,

egész vacsorára valót, a hajón fogadták. A hol üres edény volt
kéznél, azt mind megtöltötték az apró halakkal. Átlag harmincznegyven czentiméter hosszú, karcsú és vékony kis halak voltak.
A mell uszonyok meg a fark uszony aránytalanul nagyok és ha az
ember látja a kiterjesztett uszonyokat, könnyen értheti meg, miképen
tudnak olyan magasra ugrani a vízből és miképen tarthatják magukat
olyan sokáig a víz felett. A repülő halak, a melyeknek mintegy
negyvenöt faja él a tropikus és subtropikus tengerekben, rendesen
egy-két méterre repülnek ki a vízből, de akárhányszor négy-öt méter
magasra is. A távolság, a melyet át tudnak repülni, rendesen ötven
hatvan méter, de gyakran látni őket százötven- sőt háromszáz
méterre repülni, egyenes irányban. A

repülés távolsága függ a

mellékkörülményektől. Először is az igyekezettől, a melylyel az
ellenség elől menekülni iparkodnak; függ továbbá a szél irányától,
a mennyiben épp úgy, mint a lomhábban repülő madarak, ők is
könnyebben repülnek a szél ellen. Igen sok függ állítólag attól is,
hogy forrón süt-e a nap, vagy pedig nedvdús a levegő, mert a
repülés csak addig tart, a meddig az uszonyok nedvesek, a mi
páradús levegőben sokkal tovább áll fenn.

Rendesen az üldöző

ellenség, a nagyobb makrélák és a czápák elől szoktak ilyen módon
menekülni, a mi határozottan kellemetlen csalódást okozhat az őket
üldöző gyilkos bestiáknak. Hogyne; ez már kitátja az élesfogú száját,
hogy bekapja a szegény kis halat és a mire összecsapja, nem nyelt
egyebet, mint egy csomó sós vizet. A zsákmány pedig e közben
vígan repül a levegőben.
Jelentékenyen nagyobb feltűnést keltettek a tenger szörnyei, a
„tengeri angyalkák" — a czápák. Megjelenésükkel felvillanyozták
az egész hajót. Ezek a bestiák tudniillik olyan általános gyűlöletnek
„örvendenek",

hogy mindig és mindenütt felvillanyozzák a kedé
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lyeket. Kereskedelmi hajókon úgy, mint a hadihajókon gyűlöletes
haraggal támadják meg, azaz hogy fogják őket, ha ugyan hagyják
magukat megfogni. Még az is, a ki sohasem látta előbb ezeket az
undok szörnyeket, még az is kárörömmel látja, a mikor horogra
kerülve, irtózatosan csapkodnak kínjokban. A z Amazonas kapitánya,
a ki mindenkor igyekezett az utasainak kedvére járni, nem mulasz
totta el ezt az alkalmat sem, hogy egy kis mulatságot és szóra
kozást nyújtson az utasoknak. Elrendelte a czápavadászatot, a mi
általános halloht és hurráht eredményezett.
Hatalmas vashorogra jókora darab, talán négy-öt kilogramm
súlyú kövér disznóhúst húztak és egy hosszú kötélén lebocsájtották a vízbe. A kötél végén gyermekkarvastagságú láncz volt és
arra volt tulajdonképen kötve a horog. Ez az óvatosság azért szük
séges, mert az erős kötelet a czápák úgy kettéharapják, mint egy
ember a czérnaszálat. A horgot meglehetősen messzire, mintegy
ötven-hatvan méternyire hagyták a hajó után úszni, azért, hogy a
hajó személyzetének ideges és nyugtalan lármája valahogy el ne
zavarja a horogra csábítandó bestiát. Feszült várakozással lestük
az eredményt. De nem sokáig kellett várnunk; alig három-négy
perez múlva már látható volt egy czápa, mely hatalmas hátuszonya
és hátának a vízből kiálló része után ítélve,, jól kifejlett példány
lehetett. Nyílegyenesen és a nyíl gyorsaságával rohant a csalétekre.
Miután a czápának a szája a hasi oldalon van, csak úgy képes a
zsákmányt bekapni, ha oldalt fordul és ilyenkor, ha felületesen
úszó tárgy után kap, a feje csaknem egész nagyságában kiáll a
vízből. Hirtelen fordulattal, vad dühvei nekirohant a csaléteknek
és ugyanabban a pillanatban bekapta az egész tömeget, lánczostól,
horgonyostól. Óriási hurrah a hajón és a kötélbe kapaszkodó negyven
ötven ember, matrózok, tisztek, férfiak és nők, rohanva vonták fel
a kötelet. Egy perez alatt künn volt a gyilkos ragadozó a vízből
és a következő perezben a hajó tatja alatt rugdalódzott. Tényleg
hatalmas példány volt; több volt négy méternél. A czápa hihe
tetlen mohóságát bizonyítja az a tény, hogy daczára annak, hogy
ez az állat napok óta a repülő halak sűrű tömegének bő zsákmá
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nyában dúskálhatott, mégis olyan dühösséggel rohant a horogra,
hogy annak nem is valami nagyon hegyes vége átütötte az állkapcsát
és szabadon állott ki az undok állat szájpadlásából. Mikor az állat
feje megjelent a hajó peremével egyenlő magasságban, egy matróz
hatalmas

emelőrudat

dugott a] tátott

szájába és

egész testével

ránehezedvén a rúdra, nyomta azt be a gyomrába. A czápa irtó
zatosan csapkodott a farkával. Jaj lett volna annak, a kit egy fark
ütése ért volna. Annak vagy a csontját törte volna össze, vagy
leverte volna a tengerbe, a melyben a hajó körül még nehány
példány úszott. Mielőtt föl vonták a hajóra, ügyes dobással hur
kot dobtak a farka körül és most két kötélén húzták föl. A ki
csak tehette, ütött egyet az állaton.

Baltával, csákánynyal vagy

emelőrúddal. Egy pillanat alatt szét volt zúzva a feje, miközben
veszettül dobálódzott a farkával. A matrózok meg az utasok aligha
ismerik a czápák fiziológiáját, de azért még akkor is óvakodtak az
állat farkának a közelébe jutni, a mikor a feje már nem volt egyéb,
mint összezúzott véres tömeg. A czápa még ebben az állapotban
is hirtelenében olyat tud ütni a farkával, hogy a kit ér, azt leüti
a lábáról. A czápáknak ugyanis, legalább nehány fajnak, az idegrendszer egy része nemcsak a koponyából indul ki, vagy legalább
nem a hátgerincz mentén fut végig, hanem a test hosszában, az
oldalakon. Tehát azért, mert a koponya meg a benne levő igen
kis mennyiségű agyvelő már szét van zúzva, azért az oldali idegdúczok még működésre képesek. Ezért van, hogy a tapasztalatlan
nézők közül a felbontott czápa majdnem mindig leüt egyet-kettőt
a lábáról.
A z egész állatvilágban nincs gyűlöltebb faj a czápánál, a melyet
igazán vadászszenvedélylyel üldöznek csupán azért, hogy pusztuljon.
És éppen ezek a legeszesebb lények az összes halak között, habár
a fogásukra czélzott eljárás körül tanúsított ostoba magaviseletük
ez ellen látszik szólani. Hogy eszesek, azt mutatja tervszerű vadá
szatuk a kiszemelt zsákmányra, a rendszeresség, a melylyel bizo
nyos kikötőket és más helyeket felkeresnek, a pilot-halhoz való
viszonyuk, továbbá a makacsság, a melylyel a hajókat napokon át
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követik, abban a tudatban, hogy onnan mindig jut a számukra
valami hulladék; mutatja továbbá az a szeretet, a melylyel még
fejletlen fiaikat védik és táplálják.
A csillapíthatatlan éhességük azonban meg a hihetetlen falánk
ságuk olyan cselekményekre ösztönzik, mintha teljesen agynélküli
buta szörnyeteg lenne. A csillapíthatatlan éhesség úgy értendő, hogy
bármennyit falnak, soha sincsenek jóllakva. Legfőbb oka ennek az
éhességnek az emésztőszerveik fogyatékos berendezése; a bélhuzam
tudniillik nagyon rövid. Jóformán azt lehetne mondani, hogy az
emésztőszervei

csupán

a bárzsingból,

nagyon

tág

gyomorból,

meg a végbélből áll. Ezért van tehát szükségük folyton friss táp
anyag fölvételére. Felfalnak mindent, a mi félig-meddig ehető vagy
ha csak annak látszik. Hogy mi mindent találtak már a czápa
gyomrában, azt jellemzi a következő — és számos ehhez hasonló
— eset, a melyeket Brehm könyvében találunk. Ugyanegy czápának
a gyomrában találtak ugyanis: egy fél sonkát, nehány juhlábat, egy
sertés hátulját, egy buldog elejét, nagy tömeg lóhúst, egy zsákot
és egy [drótkefét. Bennet, a czápák életének kitűnő megfigyelője,
egy alkalommal majdnem a megpukkadásig teli találta egy czápának
kivágott gyomrát, még pedig olyan apró és rendkívül gyorsan úszó
halakkal, hogy feltűnő volt, miképen foghatott a náluknál sokkal
lassúbb úszású és kevésbbé ügyesen manőverező czápa ekkora
tömeget. Csak később figyelte meg más példányokon, hogy a rabló
tágra nyitott szájjal úszik a vízben és lenyel mindent, a mi ezen
excursióján a szájába kerül.
A mi általunk kifogott czápának a gyomra tömve volt kisebbnagyobb halakkal, a melyeknek egy része még teljesen érintetlen
volt, az emésztésnek legkisebb nyoma nélkül. Nyilvánvaló volt,
hogy nagyon rövid idővel horogra kerülése előtt még alaposan
beozsonnázhatott.

Érdekes volt továbbá ezen a példányon, hogy

nőstény volt, de —

sajnálatunkra — . újabb generácziónak nem

találtuk a nyomát. Tudvalevő dolog, hogy a czápáknak nehány
faja és éppen az emberevők, az úgynevezett „kék czápák“ , eleven
fiiakat szülnek. És éppen ezek a legveszedelmesebb fajúak nőnek
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a legnagyobbra. Fogtak már olyan példányokat, a melyek négy és
fél méter hosszúak voltak, sőt az Atlanti-oceán északi részén van
egy faj, a mely tíz méter hosszúra is megnő.
Felbontás után undorral dobták a tengerbe a feldarabolt állatot.
A

húsuk, különösen az öregebbeké, teljességgel élvezhetetlen és

undorító bűzt terjesztenek maguk körül. A helyét felmosták ugyan,
de azért még másnap is érezhető volt e helyen a szaga.
A ezápákkal szoros összefüggésben áll egy másik halfaj, a mely
érdekességénél fogva megérdemli, hogy e helyen megemlíttessék, holott
a jelen esetben ez nem játszott szerepet, vagy legalább mi nem
vettük észre. Ez a „pilot“ , vagy a kalauzhal. Sohasem látni sehol,
csupán akkor, ha czápa van a közelben.

Mikor

ezek a halak

mutatják magukat, biztosan lehet következtetni, hogy czápa van
a közelben.

Rendesen tíz-húsz

méterrel

a czápa

előtt

szoktak

úszni, vagy pedig közvetlen a czápa közelében. A pilot mintegy
harmin.cz czentiméter gyenge hal, a melynek semmi fegyvere sincs,
sem támadásra, sem védelemre, míg ellenben szövetségese, a czápa,
gyenge látó- és szaglálóérzékkel bír, a mely érzékek viszont a pilotnál vannak erősen

kifejlődve. A pilot tehát

úgyszólván a czápa

vezetője, a melyet ez kölcsönösség útján a védelemmel fizet meg.
Xehány megfigyelő szerint a pilothal a czápa ürülékével él és innen
származnék a nagy barátság. Annyi tény, hogy a pilothal mindig
a czápa közelében látható.

*

Csaknem programmszerű pontossággal értük el a passzátszelek
határát, a mely szelek gondoskodtak egy jobb mulatságról, de abban
nem volt köszönet. Maga a passzát, ha az ember már benne van,
nem kellemetlen, sőt egyenletes erőkifejtése folytán egyike a leg
kellemesebbeknek az erősebb fajtájú szelek között, de a mig a hajó
tlépi a határát, meg a mikor ismét kijut belőle, az keserves.
A passzátszelek okozója az Egyenlítő vidékének állandó forróDr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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sága. A z egyenlítő fölött ugyanis a melegebb levegő felszáll a ma
gasba és ott, mivel a súlya könnyebb, szerteárad, fel északra és
le délre, a kevésbbé meleg vidékek felé. Ugyanekkor lent, a tenger
színén, a földgömb két feléről az Egyenlítő irányába ömlik a hidegebb
éghajlatú vidékekről jövő hidegebb, tehát sűrűbb és nehezebb levegő.
A hidegebb levegőnek az Egyenlítő felé történő ez a folytonos
odaömlése a két passzátszél: az északkeleti és a délkeleti. Hogyan
lesz az északról jövő szél északkeletivé és a délről jövő délkeletivé,
továbbá, hogy milyen összefüggésben áll ez a földgömbnek saját
tengelye körül való forgásával, azt ne vegyük most tekintetbe; csak
azt említsük meg, hogy a két irányból jövő szél az Egyenlítő fölött
nem találkozik, hanem körülbelül négyszázötven-ötszáz tengeri mértföldnyi széles övét hagynak maguk között, a melynek hozzávetőleges
középvonala az Aequátor. Még lesz „szerencsénk" a szélcsendövvel
behatóbban megismerkedni.
Körülbelül az északi szélesség huszadik és a nyugoti hosszúság
huszonnyolczadik fokánál jutottunk bele az északkeleti passzátba,
a 'm e ly a várakozások ellenére és a hajótisztek

állítása

szerint

szokatlan dühvei fogadott bennünket. Estéről reggelre nagy változás
történt a hajó körül. Előttevaló nap a vacsora ideje alatt a hajó
még olyan nyugodtan feküdt, hogy az oceánon szokásos „rekeszes“
asztalterítés is feleslegesnek bizonyult. A rekeszes terítés alatt az
értendő, hogy

minden egyes teríték körül

léczekből négyszöget

húznak, a mely megakadályozza a tányérok, poharak, evőeszközök
lecsúszását. Semmi tünet sem mutatta, hogy másnap nagy napra
virradunk. Hogy a légsúlymérő nehány óra alatt nagyot esett, az
a legtöbbnek kikerülte a figyelmét. Különösen azokét, a kik különben
sem sokat törődtek vele.
Reggelre kelve, szokatlan tünetek között végeztük a mosakodást
meg az öltözködést. A hajó ablakát ugyanis perczenként néhányszor
homályosította el a felcsapó hullám, különösen azokét, a kik a hajó
jobboldali kajütjeiben laktak. A hajó olyan erőszakosan hánykolódott,
hogy az öltözködés valóságos egyensúlyozási tornászás volt. Jóllehet
a hajó erős és új szerkezetű volt, azért kellemetlenül recsegett és
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ropogott az eresztékeiben. A fedélzetre jutva, rögtön tisztában lehetett
bárki

a helyzettel: vihar az oceánon. A

láthatár csak egy-két

hullámig terjedt; a tegnap még azúrkék víz ma haragos-zöld színű
volt, egészen beborítva

a tajtékzó fehér habtól. A vihar észak

keletről jött és délnyugotnak rohant, tehát velünk egy irányban
tartott. Ennélfogva a hullámok hátulról jöttek és irtózatos erővel
hajtották az Amazonast előre.

A

vihar

óráról-órára erősbödött,

arányosan fokozva a hullámok magasságát. Déltájt a hajó mozgása
olyan erőszakos volt, hogy nemcsak a járást tette lehetetlenné,
holott kötelek voltak kifeszítve,

hogy beléjök kapaszkodhassunk,

de az ülőhelyeken is csak erős fogódzással tarthattuk magunkat.
A hajó időnként azt a benyomást keltette, hogy azonnal felfordul
a hullámok tetején, a melyek magasra emelték a veszettül himbálódzó járművet. Egy pillanatig, vagy csak egy másodpercz hányad
részéig, mintha megállóit volna ezen a szédületesnek tetsző ma
gaslaton, aztán hirtelen,

csaknem függélyesen

lefelé zuhant,

a

tátongó, forrongó, sistergő mélységbe, belefúrva magát első har
madáig a hullámvölgybe. A szél ereje irtózatos lehetett; jóllehet
a hajó fedélzetén magasan kiálló rész csak kevés volt, mint pél
dául a hatalmas kürtők, a jelzőárboczok, a nagy szelelők stb., azért
irtózatos bőgéssel és zúgással üvöltött végig a fedélzeten. Néha
perczeken át olyan erővel zúgott, hogy csaknem zengővé vált;
hangot adott. Ilyenkor a felkorbácsolt hullámok ijesztő rohamban
tolultak a hajó tatjához. Akárhányszor azt hihettük volna, hogy
a száguldó, vágtató, repülő hullámhegy utoléri a hajót, ráfekszik
egész

irtózatos tömegével

megtörtént,

hogy

és lenyomja

a mélységbe.

Többször

egy hullám a közvetlen közelünkben hirtelen

összeomlott saját súlyától; a sok ezer köbméternyi víztömegből
egyetlen fehér hab keletkezett és olyan irtózatos erővel és robajjal
zuhant a víz színére, hogy száz meg száz forrongó, zúgó, keringő,
sistergő örvény

keletkezett a szétomlás

helyén,

olyan

robajjal,

mintha az égbolton egyszerre indult volna meg tíz helyen

is

a mennydörgés. A következő másodperczben már újabb hullám
hegy nyomult erre a helyre és egyszerre eltűnt az örvény; egy
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síma, gömbölyű vízkolosszus keletkezett a helyén, a mely nehány
másodpercznyi fennállás után szintén összeomlott, hogy az utána
következőnek adjon helyet.
A szél és hullámoktól hajtva,

űzve,

az

Amazonas

vadul

száguldott előre. A gépének egész erejével kellett haladnia, hogy
versenyt haladjon a vele egy irányban tartó hullámokkal. Ha valamely
közbejött körülmény folytán a hajónak lassítani kellett volna a me
netét, vagy pedig — a mitől óvjon az Isten minden hasonló viszonyok
között létező hajót — meg kellett volna állania, szinte biztos, hogy
menthetetlenül elvész. A z utána száguldó hullámhegyek ugyanis,
a melyek majdnem azt a benyomást teszik,

hogy semmi más

czéljuk, ső t:.szigorúan kitűzött feladatuk lenne az, hogy üldözzék
és agyonnyomják az előttük makacsul futó hajót, — feltétlenül
utolérnék,

szétzúznák, vagy agyonnyomnák a szerencsétlen jár

művet.
Hogy milyen volt a mi Amazonasunk a felkorbácsolt, feldü
hödt oceánon, azt igen jól láthattuk egy másik hajón, a melyet
déltájt pillantottunk meg, velünk ellenkező irányban haladva. Nagyon
közel járhatott hozzánk; az a körülmény, hogy ebben a vízporral
telített levegőben, a mi nagyon szűkre szorítja a látkört, mégis
tisztán kivehető volt a hajó teste, ez legalább a mellett szól. A hajó
elsőrendű nágy személyszállító lehetett és úti irányából következ
tetve Braziliának északi partjairól jöhetett és vagy a Canári-szigeteknek, vagy Gibraltárnak tartott. A

szomszéd hajó eszeveszett

módon hánykolódott és dobálódzott a hullámokon. Ugyanazok a
hullámok, a melyek az Amazonast hátulról hajtották, de soha utói
nem érték, azok a hullámok a másik hajót szemtől-szembe találták.
Perczenként háromszor-négyszer csaptak végig rajta és megtörve
a vízbe furakodó hajó orrán, magasra csaptak fel fölötte és vissza
zuhanva, félig maguk

alá temették

fedélzetét.

Mikor

a hátul

jával hullámvölgybe sülyedt és magasra emelkedett ki az eleje,
akkor mint feketére fakult sziklán a vízesés, úgy ömlött végig
az oldalán a fedélzetről lefolyó hullám. A horgonylánczok számára
szolgáló két résen egy-egy külön sugár ömlött vissza a tengerre;
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mintha gygászi

emberi

alaknak a könnyei

folytak volna. Per-

czenkint tán nyolcz-tízszer dűlt át jobbról-balra; a himbálódzásai
oly nagymérvűek voltak, hogy mikor felénk dűlt át a jobb oldalára,
látcsöveinkkel kivehettük a fedélzetét. Jeruzsálem pusztulása nem
mutathatott sivárabb képet, mint annak a hajónak a fedélzete. Az
ő képéről ismertünk önmagunkra; az ő külső viszonyairól tudtuk
elképzelni, hogy nézhetünk ki mi magunk.

AZ ÉSZAKKELETI PASSZÁTBAN.

Néhány órával azután, hogy a gőzös kifutott láttávolunkból,
egy háromárboczos vitorlást értünk utói. Délnyugotnak haladt, egyirányban miveltink. A kissé baloldalra átfektetett vitorláiból csak
keveset tárt ki a hátulról jövő, tehát út irányának igen kedvező
szélnek. És ismét láthattuk, hogy némely szempontokból mennyivel
kellemesebb a vitorláshajón való utazás. A jókora nagy hajó magas
árboczaival olyan volt, mint egy kolosszális vizimadár,

a mely

félig úszik, félig lebeg a hullámokon. Mozdulatai könnyűek voltak,
csaknem gracziózusak és a vitorlás megközelítőleg sem hányko
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lódott olyan megbolondult dióhéjmódon,

mint például a miénk,

vagy az a gőzös, a melylyel előbb találkoztunk. A szél ugyanis bele
fekszik a vitorlákba, átdűti a hajót a széllel ellenkező irányba és
ebben a megdűlt helyzetben tartja. Hogy milyen lehetett az élet
e perczben a vitorláson, azt csak képzelhettük; hanem hogy látvá
nyosságnak elsőrendű érdekesség volt, az bizonyos.
Az

időnként

fokozódó

rohamok

csaknem

rendszerességgel

állottak be. Talán félóránként rettenetes erővel fokozódott a már
különben is erősen

dühöngő szél. Egy-egy roham négy-nyolcz

perczig tartott és olyan

arányban állott erőfokozatban az iménti

szélhez, mint például hét a kilenczhez vagy tízhez. Magától érte
tődik, hogy nekünk utasoknak a vihar olyan módon imponált, mintha
a viharskálának a tetőfokát is felülmúlta volna már. Szerencsére
nem úgy történt. A hajóhídon álló kapitány és az őrségen álló
tisztek teljes bizalmat és általános megnyugvást keltő módon visel
kedtek a hajóhídon. Igaz, hogy görcsösen kapaszkodtak a híd kor
látjába, hogy annak síkos, vizes deszkáiról le ne fújja őket a böm
bölő vihar, vagy le ne mossa a hídon átcsapó hullám, de a mellett
olyan kicsinylőleg nézték a körülöttünk tomboló elemet, mintha az
„alios ego vidi ventos-t“ akarták volna „ad oculos“ demonstrálni.
A z ő edzett idegzetüknek ez a vihar nem volt rendellenes tünemény;
az ő hivatásukban és kenyérkeresetükben egy-egy ilyen vihar egészen
megszokott kisebb mérvű kellemetlenség és meg lehetünk győződve,
hogy a „Beaufort“-féle szélmérő-skálán* bizonyára néhány fokkal
kevesebbre taksálták a szél erejét, mint az utasok legveteránabbja is.
* A szél erejét tudniillik skálákra osztják be és vagy a sebesség által fejezzük
ki, vagy a nyomás által, a melyet kifejt. Az első esetben úgy határozzák meg, hogy
kiszámítják annak egy másodperczben megtett útját,

a

második esetben négyzetméte

rekben jelölik meg a nyomását. Miután azonban a két módszer egyike sem alkalmas
arra, hogy pontos adatot hozzon létre, inkább csak a tapasztalatok s a megfigyelések
útján létrejött becslésekkel ítélik meg a szélerőt. Általánosan elfogadott a Beaufort-féle
szélerő mérő-skála, a mely a tengeren használtakon tizenkét fokra, a szárazföldin tíz
fokra van beosztva. Magától értetődik, hogy az egyes fokok között nincs éles határ
vonal és a fokkal való megjelölés is nagyon egyéni. A nyomásszerinti mérésnél —
a szárazföldön —

körülbelül így osztályozzák az egyes fokokat (Cholnoky J. szerint);

0. Szélcsend; a füst egészen egyenesen emelkedik. 1. Szellő; a füst már nem emel-

VITORLÁK ALATT, CSENDES PASSZÁTBAN.
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Naplementével engedett a vihar; az időnként beálló rohamok
ritkábban léptek fel, míg végre egészen kimaradtak. A tombolásában, üvöltésében is valamivel enyhébb szélvész a hullámokat nem
korbácsolta olyan erővel, a minek következtében a hajó falát csap
kodó hullámok is szelídebbé váltak. A z éj folyamán már mélyen
benne voltunk a passzátban; most már egyenletesen, de azért zúgó
erővel és magasan felcsapó hullámokkal kísérte az Amazonast.
Körülbelül 6— 7 fokra északra az egyenlítőtől rövidre megismét
lődött az előbbi erős vihar és éppen úgy, mint a passzátba belépé
sünkkor, most is, a midőn kiértünk belőle és belejutottunk a szél
csend-övbe, bántó erőszakoskodással éreztette velünk erejét.
A passzát határának átlépése nagyon megviselt bennünket. A z
erősen hánykolódó hajó, a melynek minden nyílását vízmentesen
lezárták és ezáltal a friss levegőt a hajó belsejéből kizárták, meg
követelte az oceánon való átkelésért a kötelező áldozatot. A kedé
lyek alaposan nyomottak voltak, de annál viharosabban kavarogtak
fel a —

gyomrok.

Nagyszabású

általános tengeribetegség lépett

fel, a mely nem kiméit meg senkit.
A ki még nem utazott az oceánon és nem esett keresztül
olyan arányú viharon, mint mi

a passzát szélén és a ki nem

látta ezer meggyötört, megkínzott, a végletekig elcsigázott ember
nek a tengeribetegség által okozott gyötrő

kínjait, az sohasem

fogja tudni elképzelni, hogy mi a z : tengerbetegnek lenni. A z egyes
kajütökben, vagy még ott is, a hol csak hárman-négyen laknak
együtt, ott még hagyján; sőt még az első osztályú részen is, a hol
aránylag kevesen tartózkodnak - - hiszen a legtöbbje lenn van a
kedik egjrenesen. 2. Gyenge szél; csak a leveleket mozgatja. 3. Közepes szél, a mely
megmozgatja a kisebb ágakat is. 4. Erős szél, a mely a nagj^obb ágakat is megmoz
gatja. a port felveri. 5. Igen erős szél, a mely a fát magát is mozgatja. 6. Goromba
szél, am ely a legnagyobb fákat is megrázza. 7. Erős vihar, mely már ágakat is tördel.
Erős vihar, a mely már kisebb fákat kicsavar, a tetőket megrongálja. 9. Igen nagy
vihar, a mely már erős fákat kicsavar, tetőket leszed. 10. Szélvész vagy orkán, a mely
nár igen ritkán előforduló nagy károkat okoz. A

sebesség meghatározására a Scott

£Be skálát használják, a mely méretekben fejezi ki a szélerőt. Az egytől tízig terjedő
bálánál a következő számú méterek felelnek meg a fokoknak: 3— 5, 8 — 11, 15, 19,
24. 29, 34, 40 méter másodperczenként.
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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kajütjében — nem olyan végtelenül kellemetlen a látvány. Annálinkább nem, mert a matrózok és a szolgák rendkívül szorgosan
takarítják el a betegség nyomait. De a ki odatéved a tömegbe,
ahol száz meg száz ember él együtt, öreg, fiatal, gyermek, férfi és
asszony, a kik a fegyelmezettség teljes hiányában és a szomszédra
való tekintet nélkül, minden ellenállás nélkül engedik át magukat
a tengeribetegségnek, az a hely ebben az időben igazán borzasztó.
A z erőltetett hányástól görcsösen vonagló emberek tömege, a kik
nek mindegyike más és más hangú ökröndözéssel üríti ki a gyomor
tartalmát, a mely betegségnek órákig tartó fennállása után már
csak zöldes-sárga nyálkából áll, a kísértetiesen sáppadt arezok meg
a kék ajkak, az üveges kinézésű szemek, együtt és egyszerre látva
száz meg száz változatban, hozzászámítva a kihányt gyomortarta
lom erősen savanyú kellemetlen szagát meg undorító voltát, bizony
ezek együtt olyan leírhatatlanul kellemetlen

és csúnya látványt

hoznak létre, hogy leveszik a lábáról még azt is, a ki valamely
szerencsés egyéni okoknál fogva ezúttal még nem volt tengerbeteg,
vagy már túlesett rajta. Ez a látvány okvetlen
— recidivát

képes visszaesést

előidézni.

Miután hosszú utunkon még számtalanszor lesz

alkalmunk

a tengeribetegséggel „találkozni", alkalomszerűnek tartom ezzel a
rút betegséggel már most kissé bővebben és alaposabban beszá
molni. Ha már ki van zárva a lehetősége annak, hogy még néhány
szor túl ne essünk rajta, legalább ne kelljen vele még egyszer bőveb
ben foglalkozni.
Orvosilag meghatározva a tengeribetegség részben vérelosztási
zavar az agyban és az emésztőszervekben

(gyomor,

máj, belek),

létrehozva a szokatlan mozgások, helyesebben mozgatások által,
részben pedig coordinatiós zavar, előidézve az idegdúczok vérrel
való elégtelen ellátása folytán. Coordinatio alatt értjük: komplikált
testmozdulatoknak rendezett czél- és öntudatos végrehajtását, a mely
alkalommal több mozgató szerv — izom, szálag, ízület — egyszerre
működik.
Ez azonban csak theoria; a valódi okát, a kimutatható kórtani
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okát hosszas és beható orvosi vizsgálatok után sem sikerült bebizo
nyítani, mivel —

legyen a betegség még oly kínzó, gyötrő és

a megsemmisülés érzetét létrehozó is — tengeribetegségben eihalt
ember még nem került bonczolóasztalra, a mi annyit jelent, hogy
az orvosi irodalomban nincs megemlítve eset, hogy valaki elpusztult
volna a tengeribetegségben.
Bármi legyen azonban az indító oka, vagy akár a kórtani
alapja, annyi tény, hogy a tengeribetegség czudar betegség. Ú gy
a másokon megfigyelt és tapasztalt tünetek alapján, mint a saját
énemen

észlelt

és

érzett

hatom, hogy gyötrőbb,

tünetek

alapján,

határozottan

kínzóbb és kellemetlenebb

testi

állít
állapot

aligha van. Abban a pillanatban, a mikor az utazás gyönyöreinek
reményével

eltelt utas rálép a hajó

deszkáira

és az megbillen

a talpai alatt és a mely pillanatban megüti az orrát az a sajátszerűen kellemetlen hajóbűz, abban a pillanatban tengerbeteg lesz
a gyanútlan utas.
A mint a hajó kiér a szabadabb vízre, a csak kissé hullámzó
nyilt tengerre, a fedélzet közönsége lassanként meggyérül. A hoszszúra nyúlt arczú utasok ingadozó lépésekkel, kissé támolyogva
botorkálnak le a lépcsőkön, illetékes kabinjaikba. Ebben pedig az
üdítő friss tengeri szél helyett fülledt, nyomasztó levegőt találnak.
A z utas leül a divánjára és megkezdi a tengeri utazás golgotáját:
a tulajdonképeni tengeribetegséget. A hajónak minden mozdulatára
lüktető fájdalmat érez a fejében; torka és gyomra görcsösen össze
szorulnak. Minden hang, a mely füléhez jut, legyen az kommandó
szó, kürtharsogás vagy harangjelzés, az mind egy-egy kalapácsütés
koponyájára.

A

méltóságosan

ide-oda dülöngő hajóval ő sokkal

kevésbbé méltóságos módon együttesen hánykolódik kemény és
kényelmetlen fekhelyén. A párnán nyugvó fejének minden hajszála
egy-egy gombostű. A

szomszédos kabinokból, a melyeket csak

vékony deszkafal választ el az övétől, tisztán áthallja az övéhez
hasonló kínok közt vergődők — mély sóhajait. A gyomrában pedig
egy pillanatra sem

szűnik meg a végtelenül

kínos facsarás és

émelygés. Undorral gondol az éppen megevett reggelire vagy ebédre
18*
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és vehemensül fokozódnak a kínjai, a mint akaratlanul, de folytonfolyvást csakis az undort és utálatot gerjesztő

ételekre gondol.

A hajó egyszerre egy nagyot libben, mintha feneketlen mélységes
űrbe akarna fejjel előrezuhanni és ugyanebben a pillanatban kopo
gás hallszik a görcsökben fetrengő utas kabinjának ajtaján:
— Tessék az ebédhez jönni, — szólítja kívülről a steward.
E kettős inzultusra most már hirtelen és teljes erővel beadja
a derekát a szegény szárazföldi hős. Mint egy tűzhányó, úgy önti
magából a gyomor tartalmát és végig az egész hajón nem látni
egyebet, mint fakószürke eltorzított hosszú arczokat, kék ajkakkal,
tapadós hideg izzadtsággal az arczon, üvegesedett szemekkel.
E rövid és csak nagy körvonalokban leírt néhány tünetből
ítélve is látható, hogy a tengeribetegség a legkínosabb testi érzés,
a melyet ember érezhet, a mely elől alig menekül valaki, a ki
tengerre száll. Hogy mely időben kapja meg az ember, meddig
szenved benne, milyen gyakran és milyen mértékben, az egészen
egyéni. Vannak sokan, a legtöbben, a kik megkapják abban a pil
lanatban, a midőn hajóra felszállnak és megérzik annak első moz
dulatait és bármily sokáig tartson az út, mindig megkapják a beteg
séget, ha a hajó mozgásai hevesebbek lesznek. Vannak, a kiket
lever a lábukról a hajó bukdácsolása elölről hátra, ellentétéül azok
nak, a kiket a jobbról balra való dűlöngés tesz beteggé. Sokan jól
tűrik e két mozgást külön-külön és menten beadják a derekukat,
ha e két mozdulat kombinálódik, ha beáll a lökdösés. Gyengébb
idegzetűek, különösen nők, a kik elég jól tűrték a hat-hét napos
viharos utat is, tengerbetegek lesznek a kikötőben. Több ízben
láttam olyan helyeken, a hová csak nagyon hosszú tepgeri út árán
juthat az illető, hajóval megérkező nőket tengerbetegen heverve és
nyögve, a hotelveranda divánján.
Teljes immunitás éppen olyan kevéssé lehetséges, mint teljes
megszokás. Azért, mert valaki öt-hat évet töltött tengeren, való
színűleg ismét beteg lesz, ha egy-két év után ismét tengerre száll.
Beteggé kell lennie, mert a viszonyok, a fíziologikus állapotok,
a melyek közé a hajón kerül, már magukban hordják az örökös
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és senki által le nem győzhető okokat. Orvosi megfigyelések alapján
a következők azok az okok, a melyek előidézik a tengeribetegséget.
Gyors testi mozgások, a minő a hirtelen felülés vagy lefekvés,
hirtelen öltözködés, a mosakodással járó mozgások stb., szédülést,
émelygést és általános rosszullétet idéznek elő,

de katasztrófáig

nem vezetnek minden esetben. Sok folyadék a gyomorban, legyen
az víz, bor vagy tej, határozottan elősegítő momentum. Nem kevésbbé fontos tényező az a nehéz szag, a mely a hajók belsejéből
soha ki nem irtható. E szag, a mely elégtelen szellőztetés, a konyha,
a gépek, az olaj, kőszén, ételmaradékok és átázott ruhák kipárol
gása és emberi kigőzölgésből van

összetéve,

fokozódik attól az

illattól, a mely a hajó fenékürébe beszivárgott tengervíz rothadó
bomlása által jön létre.
Hiábavaló védekezés tehát az, hogy lehetőleg sokáig tartózkod
junk a hajó fedélzetén, friss levegőn. Mert a szalont, a korridort,
az éttermet, a kabint vagy más helyiséget csak föl kell keresni
a mikor

az

ember a fedélzetről

lemegy

ezen

helyiségek bár

melyikébe, az émelyítő szag rögtön megüti az orrát és felkavarja
a gyomrát.
Ezek szerint tehát nincs gyógyszer a tengeribetegség ellen?
Nincs! Igaz, hogy a szobákban a szárazföldön megírt tudományos
orvosi könyvekben egész sorozatot tesznek ki azok a gyógyszerek,
a melyeket ajánlanak, de ezeknek még csak enyhítő hatásuk sincs.
Nem sokkal többet érnek a hazulról hozott, tapasztalt tengerészektől
nyert tanácsok sem.
„Maradjon lehetőleg sokáig a fedélzeten és lehetőleg a hajó
központja körül“ , tanácsolja az egyik. A z utas betartja a tanácsot;
mintha oda lenne czövekelve a központhoz, nem mozdul onnan
— a legelső szükséges alkalomig, a mire már be is adja a derekát.
„Tartsa üresen a gyomrát,

egyék a lehető legkevesebbet",

mondja a másik. A z első jóétvágyú ebédnél azonban véletlenül jól
megtömi a gyomrát, a mitől lassankint tényleg elszokott már; az
eredmény az, hogy a mint tele gyomorral egy kissé gyorsabban fölmegy
a fedélzetre, első útja odavezet a hajó pereméhez, vagy a — köpőládához.
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„ Egyék-igyék a mennyi belefér; ha a gyomor jól tele van,
inkább ellenáll minden eshetőségnek'4, ezt tanácsolja egy harmadik.
Nagyon bölcs tanács; a mint láttuk, az explozió és a nagyfokú
rosszullét sohasem áll be oly gyorsan, mint tele gyomornál. Ráadásul
kap az illető egy alapos gyomorkatarust, a mely hetekig gyöngéd
emlékeztető marad a tanácsadóra.
„Vegyen be naponként egy-két gramm antipyrint két-három
nappal előbb,

mielőtt hajóra száll",

tanácsolják továbbá.

Hogy

azonban ez a naponkénti két gramm antipyrin — a szárazföldön
bevéve — milyen módon használjon a tengeren, a mikor az illetőnek
szervezetéből már két nappal előbb elimitáltatott, kiküszöböltetett,
azt nehéz megfejteni.
Egy gyógyszer azonban mégis van. Ez a gyógyszer: a morális
akarat, a szilárd föltevés, hogy ő nem akar tengerbeteg lenni. Hacsak
nehány órára megy az illető, akkor annál könnyebben betarthatja;
ha pedig hosszú tengeri útra száll, akkor e morális akarattal elér
heti azt a stádiumot, a melyben beáll a végleges megszokás, a mikor
tengerálló lábaival úgy egybeforr az ingó hajó fedélzetével, mint
a huszár a lovával.

-

*

A passzátból kijutva beleestünk a szélcsend-övbe, a régi vitorlás
korszaknak ebbe a rémébe, a mely még ma is, a mikor már nem
réme a hajóknak, még mindig több a „mumusánál.
A z Egyenlítőtől északra és délre, mintegy hat-hét fokra, összesen
tizenkét-tizennégy fok szélességben, a mi megfelel mintegy nyolczszáz-kilenczszáz tengeri mértföld területnek, a passzátszelek működése
megszűnik. Ezen a széles csíkon aránylag legtöbbet szenved az
oceánon átkelő utas. A

szélcsend-öv nem azt jelenti, hogy ezen

a helyen éppenséggel nem fúj a szél, hanem csak azt, hogy a rend
szeres két nagy szél, az északkeleti meg a délkeleti passzát itt már
nem érezhető. Nagyerejű, de csak szűk területre terjedő helyi viharok,
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hirtelen keletkezett zivatarok, a legkülönbözőbb irányból jövő erős
szélrohamok, párosulva perczekig tartó villámlással meg égzengés
sel,

mindennapiak a szélcsend-övben

és

egyidejűleg

tűrhetetlen

forróság gyötri az embert. így volt az Amazonason is. Néha aprón,
finomul szemetelt az eső; a meleg vízpára belevette magát a hajó
összes helyiségeibe. Ha az ember a fedélzetről lemenekült az eső
elől az alsó helyiségekbe, úgy érezte magát, mintha egy sohasem
szellőztetett,
a

mit

túlfűtött mosókonyhába lépett volna. A kevés ruha,

viseltünk,

odatapadt

a testünkhöz.

Mire

átöltözködtünk

a fülledt levegőjű, tűrhetetlen forró kajütben, már ismét csurgott
rólunk az izzadság. Még a legelevenebbek és a legellenállóbbak is
tűrhetetlennek tartották ezt a helyzetet. Sem enni, sem aludni nem
lehetett ilyen körülmények között. Az étvágyat már nem ingerelték
többé az asztalra halmozott változatos holmik. A z út elején farkas
étvágyú

utasok

finnyásan

válogatós és

idegesen

zsémbeskedő

agglegény-vendégekké változtak. Nem kellett sem séta, sem tár
salgás. Az előbbi napokon agyonsanyargatott zongora — végrevalahára — elnémult. Általános és nagy volt a lehangoltság és
a vágyaknak egyetlen központja: bár csak vége lenne már. íme,
így bizonyul be az eleinte hihetetlennek vagy túlzásnak vélt mondás:
az óceán unalmas.
A z Amazonas kapitánya, áldott szivű, jókedélyű gentleman,
éppen ezen időben, az átkelés ezen legnehezebb óráiban, leleményesnek
és ötletesnek mutatta magát. A z előző napokban sem mulasztotta el
soha olyas valamit tanácsolni vagy kezdeményezni, a mi a társaság
mulattatására vagy szórakoztatására szolgált volna, most azonban
egyszerre kifogyhatatlan volt a tréfákban és kedélyeskedésekben.
Bámulatra méltó étvágygyal buzdította az asztaltársaságot a példa
követésére, de kevés eredménynyel.
Egyik ilyen nem nagyon lelkes hangulatú ebéd alkalmával
bejelentette, hogy délután ismét tűzi alarmot rendel el, tehát ne
ijedjünk meg a félrevert harang meg a gong lármájától.

Hogy

a közönséget akarta-e ezzel az elernyedettségből kissé kiemelni,
vagy igazán szükségesnek tartotta a tűzoltógyakorlat megismétlését,
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azt nem lehetett kivenni, de tényleg délután három óra tájt zsibongó
lárma, hangos kiabálás, eszeveszett lótás-futás keletkezett a harang
és a gong jelzésére. A

legénység

igen ügyesen begyakoroltnak

mutatkozott. Alig egy perczczel azután, hogy a jelzés elhangzott,
a hajó minden zugában készen állott egy-egy

ember,

kezében

a fecskendővel, vagy hátán az extinkteurrel. A z utasokra rendesen
megnyugtatólag hatnak ezek a gyakorlatok. Érdekes volt a gyakorlat

A KAZÁNOK TÜZELŐJE ELŐTT.

azért is, mert ilyenkor a személyzetnek olyan alakjai is kerültek
a felszínre, a melyeket különben sohasem láttunk. Ezeket ugyanis
a szolgálat a hajó hozzáférhetetlen mély üregeibe és titokzatos
helyeire száműzi, mint például a hajó gépeihez, meg a rakodó
helyiségekhez.
Egy érdekes alak tűnt föl a fűtők között már az első gyakorlat
alkalmával. A z átlag durva képű, közönséges kifejezésű és erős,
zömök fűtők között magas, nyúlánk termetű alak tűnt fel. Mint
egy

negyven éves férfiú lehetett; a szénportól feketére

mázolt
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arcz, a melyen barázdákat mosott a kazánok előtti nehéz, mond
hatni nem embernek való terhes szolgálat közben kiütött verejték,
meg a világoskék szemek, a domború magas homlok, a gyér,
szőke haj, a magasra felhúzott vállak, —
külső, nem annyira intelligenciát,

egyáltalában az egész

mint talán

inkább a daczból

történt lemondásnak, a körülötte történtek semmibevételének saját
ságos keverékét mutatta. Ez az ember, ez a szenet lapátoló, a szénpor
és izzadtság keverékétől mocskos, izzadt nyitott kék inget és fatalpú
papucsot viselő, de csaknem daliás, sőt elegáns tartású ember előbb
porosz huszártiszt volt és báró. Néhány évvel

előbb még egy

escadront parancsnokolt; az előkelő salonok legelőkelőbbjeiben sze
repet játszó gentleman volt, a ki imponált a férfiaknak és nagyon
tetszett az asszonyoknak. Aranyos sisakot hordott és ezüst sarkanytyús lakktopánt. A monokli okozta bevágások még láthatók voltak
a jobb szeme körül. Ma pedig szenet lapátol a kazán előtt; szénpor
van a fején és fapapucs a lábán. A lengő szél nem tudja meglebbenteni hátán az ingét; odatapasztja az izzadtság. A z asszonyok,
a kártya, meg a pezsgő hatalmas átváltoztató erejének klasszikus
példánya. A főgépész állítása szerint ez a fűtő volt az egyetlen,
a ki soha a legparányibb szolgálati mulasztást el nem követte.
Az egyetlen fűtő, a ki a neki dukáló napi rumadagot el nem fogadta
és a ki a kikötőkben — még a hazaiban sem — a hajót soha el
nem hagyta. Egyetlen ambiczió bántja: szeretne — elsőosztályú
fűtővé előléptettetni.
„Ez az ember imponál nekem, mondá a főgépész. Nem azért,
mert báró és mert huszártiszt volt, hanem azért, mert kitűnő fűtő!
Meglássák kérem, ez az ember még — carrierét csinál."
A kapitányon kívül a véletlen is hozzájárult, hogy az egyhangú,
ólomlábon járó időben egy kis változatosságról gondoskodás történjék.
Mintegy nyolcz-kilencz nappal Teneriffa elhagyása után a harmadosztályú utasok száma a nyilt oceánon egygyel megszaporodott.
Egy kis spanyol látta meg a napvilágot az Atlanti-óceánnak
ennyi meg ennyi szélességi meg hosszúsági fokánál. Gondolható,
hogy az esemény a nap sensátiójává emelkedett és a kis spanyol,
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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a kit a mamája Vigóból hozott magával, nemcsak a nap, hanem
több egymásután következő napnak lett a hőse. Alig volt valaki a
hajón, a ki ne törődött volna a kis spanyol meg a mamája állapotával.
Az „áldás “

szegény kivándorló

családot ért, melyet a nyomor,

a szegénység űzött el hazulról, hogy egy távoli világrészben találjon
boldogulást. A kis jövevény igazán áldás volt a családra. Valaki
gyűjtést ajánlott a kis ártatlan számára, az ajánlat rögtön és egy
hangúlag el is fogadtatott. Néhány órával később elég jelentékeny
összeget nyújtottak át a túlböldog anyának. Akkora összeget, melylyel ha otthon rendelkezik: falujában még vagyonosnak is tartot
ták volna.
Csak a kapitány meg a hajó orvosa mosolyogtak az általános
lelkesültségen. Ók ugyanis tudják, hogy a hajón való lebetegedés
régi és gyakran alkalmazott appellátió a jó emberek

nagylelkű

ségére. Ugyanis a kivándorlók között gyakran száll ‘olyan család
a hajóra, a melyben az asszony áldott állapotban, még pedig annak
nagyon előrehaladott stádiumában van. A hajóraszállás szándékosan,
előre kiszámított időben történik. Az áldott állapotban levő kivándorló
nőket ugyanis nem zárják ki a hajóra való felvételről. Hogy egy
szülés a hajón számos előnynyel jár, az nyilvánvaló. A z általános
érdeklődés, az elkülönített fekhely, a gondos ápolás, no, meg egy
kis könyörületes gyűjtés, a mi sohasem marad el, elég csábítóan
hangzanak.
A z Amazonas eközben becsületesen és német alapossággal
végezte kötelességét.

Napról-napra

hűségesen ledarálta

a

maga

pensumát és óránként tizenhárom mértföldet téve meg az oceánon,
miközben hatalmas csavarja egyetlen-egyszer sem szűnt meg perczen
ként hatvan-hatvanötször megfordulni a tengelye körül, egyszerre csak
az Egyenlítő körül jártunk. Az Aequatorhoz való közeledésünket,
amely körülmény a mi esetünkben azért volt igen kellemes, mert
újabb változatosság lepett meg bennünket. A hogy közeledtünk Brazília
partjaihoz, más színű lett a víz, az égbolt, talán még a körlég is;
óceáni madarak — a szárazföldhöz való közeledésnek ezen legelső
kedves hírnökei — jelentek meg a hajó körül. Úszó fasudarak,
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a brazíliai őserdőknek a kíváncsiságot ingerlő előjelei jelentek meg,
a melyeket az Amazon-folyam hatalmas áradata hajt ki messzire
az óceánra. A duplán lekötött csónakokat és a lelánczolt darúkat
feloldozzák kötelékeik alól; a sürgés-forgás élénkebb lett, a hangulat
általánosan emelkedett. Azzal a tudattal lépünk be a kajütjeinkbe,
ezekbe a sütőkemencze forróságú, dohos kis odúkba, hogy holnap
„meglátjuk44 az Aequatort. Holnap már a földgömb túlsó oldalán
leszünk.
A hajószemélyzet körében is szokatlanul élénk és mozgalmas
a mai egész nap. Holnap ugyanis az ő napjuk van, az egyenlítői
keresztelő és ehhez teszik meg az előkészületeket. Régi hagyományos
szokás a hajókon, hogy az Egyenlítő átlépésekor nagyszabású ünnepélylyel ülik meg ezt a pillanatot és a kik először haladnak át
az Aequatoron, azokat felavatják, azaz megkeresztelik. Az előkelőbb
személyszállító hajókon ez ma már nem divat; az utasok egyrészének, persze az otthon is finnyásaknak véleménye szerint a matrozók
ilyenkor sokat engednek meg maguknak és sok durvaság fordul elő.
A z Amazonas azonban szerencsére még nem törülte napirendjéből
ezt a régi czeremóniát és így másnap tanúi lehettünk egy valódi
tengerész-mulatságnak. Hogy nem fehér kesztyűsen folyt le a mulatság
és hogy nem egészen saloniasan viselkedtek a résztvevők, az igaz.
De mert az- ünnepély csupán a személyzetre szorítkozott, senkiben
sem történt kár.
Délelőtt kilenczkor, abban a pillanatban, a midőn a navigátiós
tiszt jelentette a kapitánynak, hogy a hajó az Aequator vonalán
van, kezdetét vette az ünnepély.
A hajó orrán megjelent Neptun,

az őt megillető kísérettel.

Földig érő óriási szakálla volt a tengerek istenének, csepűből s fel
bontott kötélszálakból sodorva. A palástja szép piros, kék és sárga
színű vászondarabokból volt összevarrva. Egyik kezében hatalmas
szigony, a másikban háromágú vasvilla, a fején pedig aranyozott
korona czukorpapirosból. A z oldalán a felesége, Amphitrite, szintén
aranyozott koronával,

papírból;

bíborpalást vörös vászonból,

az

arcza kifehérítve keményítőporral; a királynői orr azonban kar19*
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minnal volt kifestve. Neptun titkárja, szintén hivatalos

díszben,

az isteni pár mögött. A titkár úr kis-arasz átmérőjű szemüveget
viselt, a melynek az egyik üvegje zöld volt, a másik piros; (alig
hanem a hajó jelzőlámpái adták meg hozzá a modelt). A hóna alatt
egy hatalmas naplót szorongatott, azaz egy könyvformára festett
hosszú deszkát; a füléhez pedig félméter hosszú farúd volt kötve
czeruzának. A harmadik főalak Neptun ő felségének első minisztere
volt. A díszes álláshoz méltóan persze a megfelelő díszben. Ő excellentiája ugyanis piroscsíkos úszónadrágot viselt,

hozzá hosszú

szárú frakkot, a melynek a végeit uszálymódra

hurcolta maga

után. A czilindert egy méter hosszú kályhacső képviselte, rajta
arasznyi széles fehér selyemszalaggal, papírból. Kezében

a mai

ünnepélynek egyik jelentőségteljes műszere: egy beretva. A beretva
előbbi pályáján konserv-húst tartalmazó hordónak volt a pántja,
a melyet a mai nagy napra egyenesre ütöttek és staniollal bevontak.
A kíséret többi részét rendőrök, négerek, papok, borbélyok, orvosok
tették ki. Valamennyinek a mellét nagy érdemrend díszítette; tudni
illik matróztenyér nagyságú kétszersült, a mely kötélén lógott.
A mely perczben a hajó áthaladt a vonalon, megszólalt a hajó
orrán álló tengeristen:
„Ehoé! hajó!“
„Halloh-halloh“ , válaszolá a kapitány a hídról.
,,Hogy hívják a hajót ?“
„Amazonas^. (A kérdezés és felelet persze hamisítatlan hamburgi
dialektusban történt, a mely nyelvet a tengerek istene olyan jól kezelt,
hogy mi, nem hamburgiak, alig értettünk meg belőle egy szót.)
„Honnan jösztök?“
„Hamburgból.“
„Hová mentek ?“
,,Parába!“
„Mióta vagytok úton?“
„Tizenhárom napja.“
„Szabad a hajóra jönnöm?“
„Csak tessék Neptun úr!“
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Neptun úr megindult a hajó hátulsó része felé, követve kísé
rőitől. A hátsó részére érve megkínálták Neptunt és kíséretét egy-egy
pohár groggal, a melyet az exotikus kiséret épp olyan mohón hajtott
föl, mint akármelyik hamburgi matróz a rakparti csapszékekben.
Ezután a titkár felütötte a naplóját, szappanos csepűvel letörölte
a szemüvegét és lapozni kezdett a deszkából csinált jegyzőkönyv
ben, ujjait a nyelve helyett fedélzetmosó rongyon nedvesítve meg.
Csakhamar kiderítette, hogy ezek meg ezek a személyek vannak
a hajón, a kik most először lépik át az Aequatort és engedelmet
kért a kapitánytól, hogy ezeket megkeresztelhessék. A z engedély
megadatott, a policzisták, papok, négerek elindultak a hajtóvadászatra
és összeterelték a kiszemelt áldozatokat és megkezdették a keresz
telést. A papok, az orvosok, a borbélyok meg a rendőrök előhoztak
nehány vízzel teli vedret és kádat, ezeken keresztbe fektettek egyegy deszkát és ráültették a megkeresztelendőket: matrózokat, fűtőket,
pinczéreket. A borbélyok elővették a szappant, tudniillik egy nagy
fazék kátrányt, meg az „ecseteket" —
keféket —

durvasertéjű fedélzetsúrló

és beszappanozták a megkeresztelendő arczát, orrát,

homlokát. Hogy a szappan ne száradjon, közbe-közbe hatalmasan
nyakon

lendítették őket egy-egy veder vízzel.

Erre következett

a beretválás a staniollal bevont vaspánttal. Beretválás közben hirtelen
kirántották alóluk, vagy pedig válluknál fogva benyomták velük
a félig átfűrészelt ülődeszkát és egyszerre zuhant valamennyi a vízzel
telt kádba. Ezzel az ünnepély általános jelleget kezdett ölteni. Kádak
ból, csebrekből és a zuhanyokból ömlött a temérdek víz. A ki a kezük
ügyébe esett, azt vagy nyakon öntötték, vagy benyomták a tele
kádakba. Hangos kaczagás, lárma, sikoltozás kisérte a czeremóniát.
Hogy a harmadosztályú utasok asszonyi része csakhamar a nézőközönség első soraiban állott, az természetes és hogy a nyakonöntésre hangos sivalkodással menekültek, az is épp olyan természe
tes, mint a hogy megint csak visszajöttek.
A szereplőket aztán megtraktálták étellel-itallal; itt-ott egy kis
borravaló is akadt. Mire az egy óráig tartó kedélyeskedés és tréfál
kozás után az ünnepély véget ért, már odaát voltunk a földgömb
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túlsó oldalán. Még ugyanazon nap délutánján értünk Brazília part
jainak közelébe. A szárazföld felől lengő szél szokatlan illatot ho
zott a hajóra és ámbár ez az illat, a „földszag", a rothadó meg
pálló fűillatjára emlékeztet, általános örömet okozott. Hogyne: hisz
tizenhárom napi szenvedés után elértük a szárazföldet,
vágyaink netovábbját.

egyelőre

HARMADIK FEJEZET.

AZ AMAZONON.

A Pará-folyó torkolata közelében, a hol az eddigi kék víz helyett
szennyessárga folyóvízben úszott az Amazonas, pillantottuk meg
a brazíliai szárazföldet. A pilotok jelzőállomásáról egy kutter jött
elénk nehány tengeri mértföldre, hogy bevezesse a hajót a Paráfolyó torkolatába, a melynek bal partján mintegy száztíz kilométer
nyire a tengertől fekszik Pará, vagy Santa-Maria de Belem, Brazíliának
újabb idő óta egyik legjelentékenyebb városa. A hajó már mintegy
húsz-harmincz kilométert haladt a folyón, de a víz szennyessárga
színén kívül mi sem mutatta, hogy partok közé szorított „szűk“
folyón vagyunk, nem pedig a tengeren. A Rio-Pará, tulajdonképen
Rio-Tocatins, a melynek torkolatát az Amazonnal való összefolyá
sától kezdve Rio-Parának neveznek, a torkolatánál már hozzájárul
az Amazon-folyam óriási deltájának megalkotásához, helyenként
mintegy ötven kilométer széles. Kalauz nélkül, még pedig az apály és
dagály által létrehozott nagyszabású változásokkal teljesen ismerős
kalauz nélkül, a folyóba behatolni nem tanácsos és a hajó kapitányai
vagy parancsnokai nem is vállalkoznak. Ugyanis egyrészt az apály
és dagály, másrészt a folyó váltakozó vízállása folyton változtatja
a folyóban elterülő rendkívül kiterjedt homokzátonyok helyzetét és
alakját. Azon a ponton, a hol a hajó parancsnoka egy-két hónappal,
vagy csak nehány nappal ezelőtt húsz-harmincz méter mélységű
vízben vezette hajóját, mondjuk két tengeri mértföldnyi távolságban
valamely szigettől vagy zátonytól, ugyanazon a helyen ma alig találna
négy-öt méter mélységű vizet. A vízállás folyton és folyton válta
kozik, néha egyetlen nagyobbszabású apály vagy dagály a tenger
felől, vagy kiadósabb eső az Amazon mentén elegendő, hogy töké
letesen átalakítsa a hajó által használható vízi utat.
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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Fölfelé haladva a Pará-folyón, hirtelen nagyot változott fölöt
tünk és körülöttünk az ég és víz. Az eddigi tiszta kék égboltozat
hirtelen beborult; minden átmenet nélkül hirtelen és gyorsan;
a levegő pedig fülledt és tikkasztó lett. Nem sokára élveztük az
első brazíliai esőt, a melyben még sokszor lesz részünk.. Az eső
t
olyan óriási tömegekben hullott, a mint ezt az egész úton sehol sem
tapasztaltuk; nem cseppekben hullott, hanem összefolyó sugarakban.
Ne felejtsük el, hogy az Egyenlítő alatt vagyunk, az Atlanti-oceán
nyugoti partján, a hol az eső úgyszólván mindennapi jelenség.
Beljebb jutva a még mindig hatalmas folyón, közelebb tar
tottuk m agunkat a bal parthoz és először láthattuk közelből Brazíliá
nak egyik őserdejét. Sűrű Mangrove erdő borítja mind a két
partot, a melynek a széle majdnem a városig nyúlik, a Fort do
Barranál, a mely erőd csak két tengeri mértföldre esik a várostól.
A hajóforgalom meglepően élénk. Nagy oceán-gőzösök, hatalmas
vitorlások, exotikus formájú és vitorlázató nagy bárkák — az
Amazonon való közlekedésre, — evezősök által hajtott,, helyesebben
m ondva: rudakkal tolt nagy bárkák — és gyorsan iramló kis gőz
csónakok, nem remélt élénkséget idéztek elő.
Naplementével a colaresi világító torony közelében elhorgo
nyozták a hajót; sötétben tudniillik a legjáratosabb pilot sem
veszélyezteti meg a továbbhaladást a gyengén világított vizen. És
mire reggel a nap felkelt és megjelentünk a fedélzeten, előttünk
állott az első város Brazíliában: Pará. A fehér házak s a közűlök
kimagasló nehány torony kellemes látványt nyújtott a hajnali meg
világításban. A nap e pillanatban még olyan enyhe és barátságos
volt, mintha nem is tudna olyan gyilkos szúró módon perzselni,
a hogyan azt már egy-két óra múlva megtette. A várostól meg
lehetősen távol vetettünk horgonyt, mert a hajó mély járata a parthoz
való közeledést nem engedte meg. Felhúztuk a sárga lobogót,
a melylyel jeleztük, hogy kérjük az egészségügyi- meg a vám
hivatalt a vizsgálóbizottság kiküldésére. Ez a két hivatal valóságos
nagyhatalom a brazíliai partokon; a míg ez a kettő nem adja meg
az engedélyt a parttal való közlekedésre, addig senki sem léphet
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a partra. Mind a két hivatal nagy buzgalommal teljesíti köteles
ségét, de mégis úgy tetszett, hogy a vámhivatalnokok, a parti
,,finánczok“ , # egy árnyalattal mégis csak buzgóbbak. Még mielőtt
ezek megérkeztek, az Amazonast valóságos csónaktábor vette k ö rü l;
a caboclók, az eredeti indián lakosság barna ivadékai, nagy zajjal
és lármával kínálták részben a csónakjaikat, hogy a partra vigyenek
bennünket, részben a temérdek gyönyörű gyümölcsöt, meg a friss
élelmiszereket.
Mindenekelőtt az Alfandégát, a vámházat kellett meglátogat
nunk, a hol a jelentéktelen és kevés kis- podgyászt szigorú vizsgálat
alá vették. (A nagy podgyász a hajón maradt.) Hogy a sárgaláztól
félnek-e olyan túlzottan, avagy bombák beczipelésétől, vagy talán
egy kis nyugoti baksicsra számítanak, azt nem tudom, de a kímé
letlen turkálás után ítélve, alighanem ez utolsó momentum volt
a tervezett czél.
A parttal párhuzam osan futó főutczán jóformán nem is laknak
emberek. Itt csupán a raktárak vannak, a melyeknek hátsó részé
ben, rács által elválasztva, ingujjban ülnek a brazíliai fehér rab
szolgák, az üzleti hivatalnokok, a kik a fölhalmozott temérdek árú
kipárolgásától fülledt, forró helyiségekben élik le napjaikat egyetlen
törekvéstől izgatva: vagyont gyűjteni, még pedig nagyot és hamar.
Pará a nyolczvanas évek végén meg sem közelítette azokat
az arányokat, élénkséget és forgalmat, a mely a mai Párát Brazília
elsőrendű városai közé emelte. A ma talán százezer lakossal és
előkelő utczákkal meg épületekkel bíró város, akkor még csak fejlő
désben volt. A mintegy hatvanezer lakosú várost, néhány főbb
utczáján kívül, keskeny, görbe, tisztátalan utczák alkották. Kima
gasló épületei voltak közvetlenül a parton álló Kathedrále, a mely
már akkor egyike volt Brazília legszebb templomainak, továbbá
a kormányzósági és a püspöki palota, a lyceum és a múzeum.
Legszebb utczája volt a széles Estrada das Mangubeiras,
a mely a folyó mentén a Largo do Poldoraig vezetett, a hol az ugyan
csak európai külsejű Largo do Par;o és Largo do Quartel utczák
keresztezték. A Mangubeiras-utcza becsületesen megfelelt nevének:
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hatalmas kenyérfák díszítik mindkét oldalán, a melyek a széles
útnak a nagyobb részét beárnyékolják. A rakparttal párhuzamos
főút már sokkal élénkebb; ebben az utczában vannak a szállodák,
a vendéglők és a többi nyilvános helyiségek. Az utczák főközönsége
a fekete és barna fajhoz tartozik: négerek és mulattok összekeve
réséből jöttek létre. Csaknem kivétel nélkül, különbözően csíkozott
fehér vászonban és kartonban járnak; a néger nők, úgy látszik az
egyedüliek, a kik a díszre is adnak valamit, mert valamennyi
rikító színű virágot visel, gyapjas göndör hajában.
A szálloda előtt elterülő piacz a legérdekesebb része ennek
az ú tn ak : tudniillik itt még több fajjal van képviselve a lakosság, a
mely fajokat egyszersmind megannyi typusának tekinthetünk annak
a népkeveréknek, a melyet egész Brazíliában, de főkép az északi
részében Rio de Janeiroig legtöbbször fogunk találni. A városok
elrendezésében is typusnak tekintjük Párát. Minden brazíliai városnak
ugyanis, ha még oly jelentéktelen, meg van a maga főtere, a Praga,
a melyen a két domináló palota á ll: a kormányzósági palota, meg
a kathedrále. Ugyancsak Parában megismerkedhetünk a brazíliai
templomoknak is egy sajátságával; tudniillik eltérőleg az európai
templomoktól, a melyek hajnaltól estig nyitva állanak, Parában,
valamint egész Brazíliában csak a kora reggeli órákban és délután
egy-két órára állanak a hivők rendelkezésére.
Parának még egy főtere van, egy jókora nagyságú terület,
■a Praga de Republica, a melyet a hatalmas lombozató Mangrovékorí
kívül gyönyörű, karcsú sudarú és rendkívül magas királypálmák is
díszítenek, a melyek közepén egy igen közepes kivitelű szobor
áll, a szabadság szobra. (Egész Délamerikában a leggyakrabban
látható szobor ; a délamerikaiak szeretik nagyon szembetűnően
mutogatni a szabadságukat, hogy ők immár szabadok és függetlenek.)
A lapostetejű házak élénk színekre vannak festve; rózsaszínűek,
pirosak, sárgák vagy kékek és tagadhatatlan, hogy a komor, zöld
színű lombok között az élénkszínű házak nagyon kedvesek, barát
ságos, vidám jelleget adnak az utczának.
A várost gyűrű alakban veszi körül egy sűrű erdő, az Igapó.

MANGROVE ERDŐ A FOLYAM TORKOLATÁBAN.
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Még akkor is, ha a kis kirándulás nem lenne olyan kellemes a nyitott
szellős kocsiban, a melyet gyorsan röpít a két pompás öszvér, akkor
is érdemes, hogy megtekintsük. Csaknem minden utczán sűrűn
járnak a lóvasúti kocsik — a bond — a melyek bátran „öszvér ú ti“
kocsiknak nevezhetők. Akármelyikre

kapaszkodik fel az

ember,

rövid félóra alatt kiér a városból és benne van az őserdőben, habár
csak kisebb fajtájúban. Ez az erdő már némi fogalmat nyújt a tropikus

A PLAZA INDEPEDENCIA PARÁBAN.

erdőről. Igaz, hogy ez egyszersmind a botanikus kertje Parának.
Észak-Brazilia talán valamennyi pálmafaját képviselve találjuk benne,
épp úgy a lombfákat, a kúszónövényeket, a liánokat; a hatalmas
törzsek körül egyes helyeken csaknem métermagasan áll részben
a lehullott virág, falevél és gyümölcsből álló zsombék, részben pedig
a kidűlt fatörzs elkorhadt, elrothadt maradékja. Illatos, üde és friss
virág, a mint azokat gyakran látjuk a mi erdeinkben, itt ritkán
látható. Lepkét is sokkal kevesebbet láttunk, mint azt idehaza kép
zeltük, sőt a remélt pápagályrikácsolás is hiányzott. Megjegyzendő,
hogy ez az erdő sokkal közelebb fekszik a lakott helyhez, semhogy
az igazi őserdő jellegét megtarthatta volna. Láttunk egynehány
Dr. Gáspár F .: A föld körül. I.
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példányt az érdekesebb fák fajtájából; így például az északi Brazíliára
legjellegzőbb karcsú és magas assait, elegáns és gracziózus lomb
koronával, a melynek a gyümölcse kellemes, hűsítő italt ad; a popunhát,
vagy mombacát, a melynek a törzse végig tövisekkel van kirakva;
az inaját, a melynek gyönge virágkelyhét kemény héjak védik;
az ubussut, a melynek hatalmas levelei olyan szívósak, hogy a benn
szülöttek háztetőzsindelynek használják. A lombfák között érdekes

CHIPR O INDIANUS.

a cumáru, a melynek gyümölcse a kellemes illatú tonka-babot és
a sapucaja, a mely az ismeretes pará-diót adja. Ennek a diónak
az a tulajdonsága, hogy a míg éretlen, addig a héja csaknem feltör
hetetlen, de ha megérett, akkor a burok magától nyílik szét. Vala
mennyi között ha nem o is a legérdekesebb, de a leghasznosabb
és legelterjedtebb a mandioca; ennek a mérges gyökereiből a mérges
nedvek alapos kisajtolása és megszárítása után készül a „farinha“,
egy durva, szemcsés liszt, a mely egész Brazíliában a legelterjedtebb
tápszerek egyike, a mely éppen úgy nem hiányzik soha a brazíliai
asztalról, mint a miénkről a burgonya. Még lesz alkalmunk vele
bővebben megismerkedni.
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A botanikus kertben nyert tanulmányainkat bevégezve, a zoologiai ismereteinket gyarapítottuk a közelben fekvő állattani gyűjte
ményben. Miután az egyszerű utazónak a rendelkezésére álló idő
alatt aligha nyílik alkalma a rengeteg birodalom érdekes állatvilágát
csak felületesen is megismerhetni, örömmel ragadtuk meg az alkalmat,
hogy a nálunk csak névről — vagy talán még arról sem — ismert

AZ ŐSERDŐBEN PA RÁ MELLETT.

állatok egynémelyikét legalább praeparált állapotban láthassuk. így
ismertük meg többek közt a surucuru vagy a jararaca mérges kígyót,
egy roppant arányú boa constrictort, a jacarét, az Amazon folyam
egyik leghatalmasabb krokodilusát; az ocsmány kinézésű óriás nagy
teknősbékát, a mata-matát; itt láttuk először az oncát, az úgynevezett
brazíliai tigrist, Brazíliának egyetlen nagyobb ragadozóját. Láttunk
egynéhány olyan állatot, a melyek Brazíliában is ritkák; például
a sakuyt, egy hosszúfarkú majmot, a cutia pánezélöves állatot;
a coatot, egy hosszúfarkú ormányos kis medvefélét; továbbá temérdek
papagályt, száz meg száz színű madarat és ezer meg ezer bámula
tosan szép tarka lepkét.
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Naplemente felé már ismét a városban Voltunk, a hol éppen
kezdetét vette az esti elevenebb élet. A nappali forróság alatt
ugyanis csak a bennszülött színes törzsek láthatók az utczán, fehérek
kivételesen. A ki csak teheti, otthon marad a falak közt, a míg
naplementével a forróság egynehány fokkal tűrhetőbb lesz. Az utczák
közönsége ilyenkor egészen más jellegű. Ez már egy kis Európa
az őserdő, szélén... Más, mint fehér színű öltöny jóformán nem is
látható. Férfiak és nők könnyű vászonban járnak, olyan szabadal-

KEVERÉK FIATAL NŐ FARÁBAN.

makkal a ruházatban, a melyeket csak a tűrhetlen forróság szen
tesíthetett. Nemzetiségre nézve meglehetős vegyes az európai lakosság;
egyforma sűrűn hallhatni az angol, franczia és német nyelvet és
először üti meg az ember fülét egy sajátságos egészen ismeretlenül
hangzó nyelv: a brazíliai; a „lingua geral braziléira“.
A szállodában, a hova betértünk vacsorára, csendes, halk és
unalmas az élet. A szállodák éttermébe ugyanis jóformán csak az
átutazók mennek. A ki csak valamiképen a társasághoz tartozik,
az valamelyik klubnak a tagja és így nem nyílt alkalmunk, habár
csak futóíagosan is, megismerkedni a brazíliai társadalomnak egy-két
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sajátosságával. Miután az Amazonas különben is már a kora reggeli
órákra tűzte ki a továbbindulást, e miatt m ár este vissza kellett, hogy
térjünk a hajóra, hogy elkerüljük az indulás előtti tömeges beszál
lítás és hajóraszállás izgalmas lármáját.
Parában nagy „anyagcsere41 ment végbe a hajó utasaira vonat-

PIRO INDIANUS NŐK.

kozóiag. A kivándorlóknak jó nagy része itt szállott ki, valamint
az első- és másodosztályúak közül is igen sokan kiszálltak, hogy a
déli partokra folytassák útjokat. A Hamburgból elindultak közül
csak kevesen maradtunk együtt, a kik — szemben az újonnan föl
szállottakkal — úgy viselkedtünk, mint a hogy a „törzsvendégek“
szoktak viselkedni; tudniillik rátartósak voltunk és holmi szerzett
jogok felől ábrándoztunk. Másrészt azonban számos új útitársat
kaptunk, a kiknek nagyobb része a harmadosztályhoz tartozott. A
harmadosztály csupán a hajón való elhelyezésre vonatkozik, mert
társadalmilag ahhoz az osztályhoz tartoztak szegények, a kiket a
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demokraták is a legutolsó osztályba helyeznek. Tudniillik négerek
voltak, mulattok, indiánusok és ezeknek keverékei.
A „m i“ társaságunk nehány brazíliai családdal szaporodott, kik
a déli brazíliai városokból jöttek fel Parába, hogy az innen induló
hajók valamelyikével jussanak haza az Amazon mentén fekvő
otthonukba. A hajó vezetését ismét két pilot vette át, a kik felváltva
kormányozták a hajót a temérdek sziget és zátony között. Úgy
mint künn a torkolatnál, itt is folyton változik a viziút, a mely
változást e helyen többnyire a Pará folyó jobb oldalán, főképen az
óceán apálya és dagálya idéz elő. Utunk közel vezet a nagy
Marajosziget partjához, a mely sziget az Amazon két torkolata közt,
legnagyobb részt

a folyam hordalékából

épült fel.

A szigetek

dúsan benőttek, egyes helyek már a tropikus buja növényzet képét
m utatják, és csupán az apróbb tisztásokon látható faluk vagy épü
letek zavarják az őserdő benyomást. A midőn elhagytuk a Tokantins
folyó

torkolatát,

a

mely

zúgó

és

keringő

örvényekben ömlik

be baloldalról az Amazonba, egyszerre széles medenczébe jutunk.
Mintha nem is folyón tartózkodnánk, hanem széles nagy tavon.
A medenczéből számtalan csatornába ágazik el a hatalmas folyam,
a melynek szűk útjai közül nehezen választják ki a pilotok, hogy
melyiken vezessék tovább az Amazonast. A választás egy vesze
delmesen szűk és kacskaringós csatornára esett, a melynek erdőkkel
dúsan

benőtt

partjai

között óvatosan

haladtunk

előre.

Órákon

keresztül nagyon közel tartottuk m agunkat a partokhoz, még pedig
fölváltva hol a jobb, hol a bal parthoz, a szerint, a mint az örvények
meg a zátonyok megkövetelik. Ebből a közelségből beláthattunk a
partmenti erdőségek belsejébe, már a mennyire a sűrűség megen
gedte. A brazíliai hajókon mindig található egy-két botanikus, a kik
úgy ismerik ezeket az erdőket, hogy valósággal előadásokat tarthat
nak róluk és szívesen tartanak is. Feltűnő jelenség volt, hogy a
brazíliai állatvilágnak eddig nyomát sem láttuk; a Tocantinsfolyó
beömlésénél utoljára láttunk madarakat, a midőn ugyanis a széles
medencze fölött ezrével keringte körül hajónkat a sirályoknak egy
fehér-fekete fajtája.
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A hol csak parányi kis tisztás akad az erdőben, Ott már
embertelepekkel találkozhatni. A lakások, apró kunyhók, karókból
összetákolva

és pálmalevelekkel befödve. Csupa czölöpépítmény,

még azok is, a melyek a parttól elég távol állanak. A czölöpépítkezés nemcsak azért szükséges, hogy az igen nagyfokú talajned
vességtől védjék magukat, hanem hogy a többször beálló nagy
árvíz ellen is védekezzenek. Az apály és a dagály közötti vízállás-

IND IÁNUS SÁTOR AZ AMAZON MENTÉN.

különbség még mindig olyan jelentékeny, hogy nyomot sem hagyva
seper el mindent, a mi az útjában áll.
Az első napunk a folyamon, vasárnapra e se tt; ennélfogva a
falvak és czölöpépítmények lakói otthon tartózkodtak a kunyhók
közelében. A fehérruhás alakok a folyóparton gyülekezve, vagy a
házakelőtti padkákon csoportosulva, kendőlobogtatással integettek a
hajóra, ha az véletlenül a parthoz közel haladt. (Akár a m argit
szigeti sétáló közönség a bécsi hajó utasainak; a mint látható, az
emberek nagyjában mégis csak egyformák, akár amazonparti feketék,
akár dunaparti fehérek.) Vájjon miről diskurálhatnak ezek az emberek
itt a Marajoszigetén, a Pará deltájában, az őserdők czölöpfalujában? A nap eseményeiről? . Pedig bátran feltételezhetjük, hogy itt
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is adódnak napi események, a melyek éppen olyan érdekesek és
izgatok, mint a mieink minekünk.
Naplementével a jobb partról — észak felől — lengő szél
&
■
sajátságos hangokat hozott hozzánk a hajóra a partról, a melytől
alig egy kétszáz méterre lehettünk. Ha odafigyeltünk a hangokra,
kivehettük, hogy a hangok egy dal foszlányai. Milyen sajátságos
volt az a dal, milyen idegenszerű; olyan szomorú, olyan bána
tos volt, m intha csupa panasz és keserű szemrehányás volna.
Hiszen az is v o lt; a kik ezt a dalt énekelték, azok ivadékai voltak
azoknak az apák és anyáknak, kik nehány évtizeddel előbb még
véres verejtéket izzadtak a fehér ember által a nyakukra rakott
rabiga a la tt; a kiknek a bőrén végighasított a felvigyázó szíj ostora
és a kiket egykoron vérebekkel üldöztek talán éppen ezekben az
erdőkben.
Éjféltájt haladtunk el a Xingufolyó torkolata előtt, a mely
baloldalról ömlik a Farába. Hajnaltájt elértük a Gurupasziget nyugati
csúcsát és csak most jutottunk be tulajdonképen az Amazonba, a
földgömb legnagyobb folyamába.
Mielőtt megkezdenők több napra tervezett utunkat az Ama
zonon, hogy elérjük Manaost, a Rio-Negrortak, az Amazon egyik
leghatalmasabb mellékfolyójának a partján —- czélszerűnek tartom,
hogy nevezetesebb jelenségeiről egyetmást megemlítsek.
Hogy az Amazon a földgömb leghatalmasabb folyóvize, azt
már gyermekkorunkban tanuljuk; a későbbi olvasmányaink pe
dig, még a legtárgyilagosabban tartottak is, nagy mértékben
alkalmasak arra, hogy az ifjúkor eleven képzelőtehetségét nagy
' cú

mértékben izgassák.
És ha valaki férfikorában véletlenül abba a helyzetbe jut, hogy
szemtől-szembe áll ezzel a vízóriással, akkor meggyőződik róla,
hogy az összes olvasmányai megközelítőleg sem voltak képesek
halvány képet adni róla, és hogy az élénk képzelődés is hozzá képest
csak elmosódott fogalmat nyújt.
Francesco de Orellana volt az első, a ki 1540-ben hajózott
végig ezen a folyón Nápotól lefelé a torkolatig, és hogy miért
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nevezte el Amazonasnak, annak talán az az oka, hogy az odavaló
indiánok nyelvén A m aczunu annyit tesz, mint a „vizek istene". Ezt a
nevet az első utasok hozták. Később a spanyolok azt hitték, hogy
■é

amazonokkal harczolnak, a mikor karaib törzsekkel küzködtek s
ezzel vélték megmagyarázni a korábbi utasok által említett, előttük is
ismeretlen Amaczunu nevet. A spanyolok úgy értelmezték, hogy
Francesco de Orellane valószínűleg azon asszonyhadsereg után nevezte
így el, a melylyel állítólag a Trombetas mellékfolyó torkolatánál talál
kozott és a mely amazoni sereggel csatája volt. Ott, a hol az
Amazon ered, tíz és fél fokra délre az egyenlítőtől a perui Cordilerákon, ott még Marannonnak nevezik; s a mint a Cordilerák
sziklák közé szorított szűk medre átmegy az Amazonas tartomány
lapályába, egyszerre hatalmasan kiszélesedik és majdnem két kilo
méter széles mederben folytatja az útját. (Itt egy darabon Solimoesnak nevezik.) Hosszúságra nézve ugyan nem a leghosszabb folyó
a világon, mert a Missisipi valamivel hosszabb — az Amazon
tudniillik 5700 km., a Missisipi pedig 7200 — de szélességre hatal
masan fölülmúlja az összes folyók legnagyobbját is. A hol nincs
sziget a folyam közepén, ott inkább tengeröbölhöz hasonlít, mint
folyóvízhez. Még a Madeira folyó beömlése előtt számos helyen
néhány km. széles, egyes helyeken pedig, mint például Porté de
Mórnál 80 km. széles. A geográfusok az Amazon és összes mellék
folyóinak a vízmedenczéit hét millió négyzetkilométerre teszik, a
mi akkora terület, hogy huszonötszörte nagyobb, mint egész
Magyarország. Van tizennyolcz olyan mellékfolyója, a melyek közül
akárhány felülmúlja a Rheint.
A folyó szélessége változik a víz állása szerint. A felső részé
ben, a mint láttuk, már alig hétszáz kilométerre az eredete után
ezerhatszáz méter széles, de Manaos vidékén, a Rio-Negro beömlésénél már ötezer méter széles, a melynél keskenyebb nem is lesz
többé. Sőt ellenkezőleg, találni fogunk utunkon számtalan olyan
helyet, a melyen a folyam egészen a tenger benyomását teszi, a
mennyiben a partok egyike sem látható a folyó közepéről. Hoszszával és szélességével arányban áll a mélysége i s ; átlag ugyanis
Dr. Gáspár F . : A föld körül I.
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hetven méter mélységet vesznek fel, de akárhány ponton kilenczven
méternél is mélyebb. A folyása rohamos, ragadó; a rajta felfelé haladó
hajó mint hatalmas ellenáramot érzi ezt a roham ot; a lefelé folyó
víztömeg roham a olyan nagy, hogy kisebb vizi járm űvek szíve
sebben hajóznak a folyammal párhuzam osan futó mellékereken és
csatornákon, holott ezáltal nagy kerülőket tesznek. A nagy óceáni

KARAYA INDIÁNUS HADI FELSZERELÉSBEN.

hajók pedig, a melyek az Amazonon fölfelé haladnak, a horgonyzó
helyeken kénytelenek a csavarjaikat folytonos üzemben tartani,
nehogy a rohanó ár elszakítsa őket a horgonyaikról.
Elképzelhetetlen az a rengeteg víztömeg, a mi ebben a mederben
lefolyik. Rendes, azaz alacsony vízállásnál, harminezötezer köb
méterre teszik a másodperczenkint lefutó víz mennyiségét, a mielőtt
még az elsőrendű nagy mellékfolyók is hozzáadják szintén ren
geteg víztöm egüket; de már maga a Madeira harminczkilenczezer
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köbméterrel gyarapítja és mikor a Tapajos meg a Xingu is beleöntötték a vizöket, akkor már az Amazon százhúszezer köbméter
vízzel rohan tovább másodperczenként. A Xingu folyó beömlése
után, a mely az utolsó nagy mellékfolyója, az Amazon óriási torko
lati tölcsérré alakul át, a mely legalább is száz kilométer széles és
a mely tókorlatban számos kisebb-nagyobb sziget fekszik. Közvet-

TEGEZ MÉRGEZETT NYILAKKAL. BRAZÍLIA.

♦

lenül a tengerbe való beömlése előtt két nagy sziget, a Caviana
meg a Mexiana zárják el az útját és kényszerítik a most már
zabolátlanul erőszakosan rohanó áramot, hogy víztömegével köztük,
meg a szárazföld és a nagy Marajósziget között törve keresztül,
ágakra oszolva adja le vizét az óceánnak. A torkolat szélességét
jellemzi ez a nagy sziget, az Ilha de Marajó, a mely tizenkilenczezer négyzetkilométernyi területtel fekszik az Amazon tölcsérében.
Az egész delta avagy tölcsér több mint kétszázötven kilométer
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széles és ha hozzávesszük a Rio-Parát is, a melyei a legtöbb
geográfus még az Amazonhoz számít, akkor az egész delta több
mint három százhúz kilométer.
Minden leírásnál tájékoztatóbb képet nyerünk, ha összehason
lítjuk egy más, előttünk minden méreteiben közismert folyóval.
Vegyük például összehasonlításul a mi szép szőke Dunánkat és
állítsunk párhuzamot közte meg az Amazon között. T e h á t: a Duna
és összes mellékfolyóinak egész vízfelülete nyolezszázezer négyzetkilométer, az Amazoné hét m illió; a Duna átlag háromszáz méter
széles és hat-hét méter mély, az Amazon hét-nyolczezer méter
széles és csaknem száz méter m ély ; a Duna ágai a tengerbe ömlés
előtt összesen tizenöt méter mélységűek, az Amazon pedig száznyolczvan méter mély.
Az Amazon éppen olyan rendszeresen árad és apad évenként,
mint a Nílus, és szintén termékeny iszapot hagy maga után, ha
visszatér a medrébe. Ugyanegy folyamrészen csak két hónapig tart
az áradás és ugyanannyi idő telik el, a míg az Amazon vissza
nyeri eredeti és teljes vízállását. Az áradás olyan nagymérvű, hogy
egyes helyeken tizenöt méterrel magasabban áll a víz, mint rendes
vízállásnál. A parti erdők ilyenkor mértföldnyi széles területeken
vannak belevonva az Amazon felületébe és a folyón való hajózás
egyike a legnehezebb vízi műveleteknek.
Az Amazon torkolatánál nagyszabású tünem ény
az évnek több szakában. Ez a tünem ény a pororoca.
egy nagy tragédia, irtózatos küzdelem az óceán meg
között. Újholdkor áll be, a mikor az óceánnak

játszódik le
Olyan mint
az Amazon
a szokottnál

nagyobbfokú dagálya van. Tudvalevő dolog, hogy dagálykor az
óceán vize a nagyobb folyók torkolatán messzire felnyomul
a folyam medrébe, olyan erővel, hogy a víz folyását megváltoztatja;
a dagály hat órája alatt a folyó ugyanis nem lefelé, hanem felfelé
folyik. Ugyanez történik az Amazonnal is, rendes körülmények
között. És mert a torkolata rendkívül széles, ennélfogva a fölnyomuló
dagályáramnak elég széles viziutak állnak nyitva, a melyeken
a folyam medrébe felhatolhat. Az Amazonnál a dagály

felhatolása

A RIO PARANÁ ESÉSE (SALTO GUAIRÁ).

ELSŐ

KÖ TET.

AZ AMAZONON

175

rendkívül magasra nyúlik fel. Még Obidosnál is, a mely város
nyolczszáz kilométerre fekszik a torkolattól, érezhető az apály és
dagály közötti külömbség a víz magasságában és folyásában. Hold
töltekor azonban az óceán nem bánik el ilyen könnyen az Amazonnal,
különösen a megdagadt és kiáradt Amazonnal, június és július
havában. A helyzet a következő: az óceán rabszolgamódon enge
delmeskedve a fizikai törvényeknek, a dagály alatt -— a mely
tudvalevőleg hat órát tart és körülbelül a harmadik óra vége felé
éri el a tetőfokát —' elárasztja a szárazföld partjait és benyomul
mindenüvé, a hol csak rést talál. Ez a dagályáram olyan erős, hogy
a mint láttuk, megváltoztatja a folyóvizek futását is, a mennyiben
nem ezek adják le vizüket a tengerbe, hanem a tenger vize hatol
fel a folyamok medrébe. Rendesen úgy történik az Amazonnal i s ;
holdtöltekor azonban, a mikor a dagály nagyobb víztömeggel nyomul
be a torkolaton és ez a nagyobb víztömeg nem talál elég helyet
a betódulásra, torlódás jön létre. Az Amazon óriási erővel ontja
a vizét a tengerbe, az óceán pedig az ő dagályával ugyan
azon az úton akar felhatolni a folyam medrébe. A két ellenirányú
víztömeg — az Amazon szennyessárga édes vize meg az óczeán
fehértarajos sötétkék sós vize — úgy ront egymásnak, mint két
Vadállat. Az összetorlódó vizek irtózatosan zúgó és harsogó hatal
mas hullámmá tornyosulnak fe l; a kék sós víz összefolyik a
szennyessárga édes vízzel és egy pillanatra nyolcz-tíz méter magas
és egy-két kilométer hosszú eleven, mozgó vízfalat hoznak létre.
A következő pillanatban a dulakodó hullámok saját súlyuknál fogva
összeomlanak és pusztító hullámzást vernek fel m aguk körül.
A győztes mindig az óceán; az ő kék vize, szennyessárga foltok
ként vive magával az ütközet nyomait, behatol a folyam medrébe és
magával sodor mindent, a mit a vizen vagy az általa elöntött partokon
maga előtt talál.
A pororócát leginkább megszenvedi a Rio-Pará torkolata,
de legerősebb a delta északi részén, a hol a partokon időnként
szörnyű rombolást végez. Jaj annak a hajónak, a mely a pororoca
idején jár az Amazon torkolata körül. Annak is jobb lett volna
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szenet szállítani a' Viharfok körül, mint kávét vagy gyapotot kivinni
Braziliából.
*
És most folytassuk az utat az Amazonason.
A víz szennyessárga, gyengén hullámos a széltől, a mely
északról fúj, telítve a rosszul szellőzött sűrű erdőknek nem egé
szen kellemes

illatával. Sűrűn találkoztunk apróbb úszó szigetek-

PARTRÉSZLET ÉS USZÓSZIGET AZ AMAZON ALSÓ HARMADÁBAN.

kel, a melyeket a folyam itt-ott kitép a part kiszögelő széléből.
A ledöntött fasudarak között néha egyenesen állva marad egy-egy
szívósabb törzsű karcsú pálma, vagy mélyen gyökerező lombfa.
Az apró
tüzében
a kidült
az úszó

úszó szigeten olyanforma benyomást tesz, mint a csaták
állvamaradt zászlótartó, a ki utolsó pillanatig helyt áll
bajtársak között. A hajó olyan gondosan kikerüli ezeket
szigeteket, mint akár a zátonyokat, mert úgy mint ezek.

a magányosan úszó fatörzs vagy az úszó sziget is nagyon vesze
delmes lehet a hajóra. A kinyúló ágak ugyanis, vagy az úszó
folyondárok kürölfonják a hajó csavarját és vagy megakasztják azt

AZ AMAZONON

177

forgásában vagy egyszerűen letörik a csavar szárnyát. Ezen okból
az Amazont járó hajókon a csavarokat nem kovácsolt vasból
készítik, a mely törik, hanem bronzból, a mi csak hajlik.
A víz olyan széles, hogy helyenként úgy érezzük magunkat,
mint a sík tengeren; nem látunk partot se jobbra se balra. Csak
egy darabig vezet az út hegyek közt, a míg tudniillik a SerraAkiki és a Serra-Paranaguara mellett haladunk végig. Ezek az egye
düli hegyek sok száz kilométeren húzódnak végig a rengeteg folyam
partján. Számos falu és kisebb város tűnik fel a parton, a melyeket
azonban csak a távolról láthattunk; az Amazonas nem köt ki sem
Prainhában, a melyet délben érintettünk, sem Monte-Allegróban,
a mely az esti világításból ítélve, csak kisebb falu lehet. Másnap
reggel a Tapajos torkolata előtt haladtunk el, sajnálattal látva, hogy
Santarem, a Tapajos beszögelésénél szintén érintetlenül marad
mögöttünk, épp úgy mint Obidos, a melyet az út harmadik reggelén
pillantottunk meg.
Szerencsénkre a hajó túlnyomóan hol az egyik, hol a másik
part közelében haladt fölfelé, különben még távolról sem láthattuk
volna az amazonmenti városokat. A hajó azért tartja magát olyan
közel a partokhoz, [mert part mellett az ellenáram jóval kisebb,
mint a folyam közepén. Az egyhangú zöld erdők, a hatalmas
fatörzsek kezdenek kissé unalmasak len n i; a csend nyomasztó,
a forróság tikkasztó, a levegő tele van párával és napjában kétszerháromszor esik az eső. Egy-két napig nem hallottunk egyebet,
mint a hajócsavar egyhangú vízcsapkodását és a folyam szennyes
színű vizének unalmasan egyhangú mormolását. Az állatvilágból,
a brazíliai erdőknek képzeletünkben olyan tarka lármás életéből
úgyszólván semmit sem láthattunk. A folyam felsőbb részén történt
nagy esőzések következtében ugyanis a víz állása igen magas
volt, a partok el voltak árasztva és az állatok be szorítva az erdő
belsejébe.
A bal oldal kezd népesebb len n i; úgy a falvak, mint a czölöpházak mind sűrűbben lépnek fel. Az ültetvények nagy része cacao,
a mely mint a legforróbb vidék gyermeke, itt ugyancsak otthon
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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érezheti magát. A helyenként igen magas czölöpökre épített házak
olyan benyomást tesznek, mintha úsznának a vizen; a házi állatok
nagy tutajokra vannak összehajtva, még a takarmányt is canoékban
hordják oda.
A hol sok a mocsár meg a tó a víz partjához közel, ott leg
könnyebben hasít ki egy darabot az Amazon rohanó árja a partból
és ezek a kihasított földdarabok alkotják azokat az úszó szigeteket,
a melyekkel már Gurupasziget elhagyásánál találkoztunk; ezek a
„Práyák" olyan hosszúak néha, hogy hat kilométert is elérnek.
A forróság kora reggeltől késő estig rendkívüli; délelőtt tíztől
esti ötig jóformán mozdulni sem szabad, mert a legcsekélyebb
mozgás elbágyasztja az embert és elönti az izzadság. Olvasni vagy
írni egyszerűen lehetetlen; a könyvnek a kézbentartása már munka.
Az utasok a lehető — és a hajóetiquett által megengedett —
legszellősebb toilettben hevernek a fedélzeten, a hintaszékeken.
Tökéletes apáthiával várják a naplementét, a mikor a zuhany-fürdő
után némi kis enyhülés áll be. Még az egyedül álló úrnő is, a ki
mindeddig mintaképe volt a türelmességnek, az erélynek és kitar
tásnak, a ki az egész úton, Hamburgtól Páráig, talán egy órát
sem töltött tétlenül, hanem vagy könyvvel, vagy női munkával
vagy „skizzirozással" töltötte el az időt, az Amazonon szintén
letört. Úgy 'mint a [többi -— igen kis számú — nők, ő is a legabszolutabb tétlenségben heverte végig az egész napot a kényelmes
hintaszékben. A hőségkütegtől azonban általánosan szenvedtünk
mindnyájan. A rendkívüli forróságban csaknem szüntelenül izzadó
bőrön ugyanis temérdek’apró kis vörös kiütések keletkeztek, a melyek
borzasztóan viszkettek. És minél többet vakaródzik az ember, annál
jobban viszket. Nem kevésbbé kínos a temérdek szúnyogcsípés.
Egy-egy csípés helyén akkora [fehér daganat keletkezett pár perez
alatt, mint egy kisebb borsó; igaz, hogy nem viszketett, ellen
ben úgy égett, mintha egy darabka izzó parazsat nyomtak volna
e helyen az ember bőrére. Alig hiszem, hogy akadt volna egyetlen
ember a hajón — a bennszülötteket kivéve — a ki nem szenvedett
volna egy tompa nyomasztó érzéstől, olyanformától, mintha valami
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súly nehezednék az
sen „derout“ volt;
gyümölcsök voltak
asztalra tett fogások

agyvelőjére. Az
a gyönyörű és
az egyedüliek,
közül a legtöbb

étvágy és az emésztés telje
egyes esetekben pompás ízű
a mit jóízűen ehettünk; az
úgyszólván érintetlen maradt.

Lanyha és vontatott volt a társalgás is és olyan idegesség uralko
dott a hajón, mintha járványképen dühöngött volna.
A bennszülött urak, többnyire hivatalnokok, kereskedők, ültet
vényesek semmivel sem törődtek; sem a hőséggel, sem a társa
sággal, sem a práyákkal; hangos lármával s a temperaturával
semmi arányban sem álló eleven gesztikulálással lármáztak és dispu
tának a fedélzeten való találkozás első perczétől mindaddig, a míg
végre későn este visszavonultak a kajüttjeikbe. A társalgás, helye
sebben : a vitatkozás anyagát (úgy látszik a brazíliaiak társalgásának
már az első szava egy előrement heves vitának a folytatása)
kizárólag két tárgy képezte: a kávé meg a politika. A kávétermés
persze sohasem kielégítő; ha jó a minőség, akkor kevés a mennyi
ség; ha az árak jók, akkor hunczutok a kereskedők, a kik úgy
szállnak rá, mint a legyek a m ézre; ha pedig rossz is a termés
meg kevés is, akkor is hunczut a kereskedő, mert nem jön érte.
De ha a termés elsőrendű, a mennyiség pedig temérdek, az árak
■egyszerűen mesések és a kereskedők kivételesen nem hunczutok,
akkor hunczut — a kormány. Mert a kormány az mindig hunczut;
a kormány zsarol, erőszakoskodik, paktál és eladja a hazát. Hogy
kinek adja el és miért hunczut, annak a fenekére sohasem jutottak,
•de azért minden vérbeli brazíliai, hacsak nem ex offo kormánypárti és véletlenül nem hivatalnok — a mit kabátot viselő brazíliairól
jóformán nem is lehet feltételezni — megesküszik arra, hogy a
„korm ányt csal, lop és hivatásos hazaáruló.
Valamennyi brazíliai útitársunk kemény fekete kalapot visel, ha
ugyan nem kopott, fénytelen cylindert, (negyven fok Celsiusnál,
az őserdők két partja között az Amazonon, x-száz kilométerre az
óceántól, cylinder!); továbbá hosszú fekete kabátot, a melynek
zsíros a gallérja és itt-ott a kabát jobb ujjának az alsó harmada,
a mellső oldalán. A vita minden fázisánál ide-oda mozog a kalap
23*
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vagy a cylinder; többnyire azonban a tarkón ül és az izzadt homlok
tincs tánczol, ha szél fut végig a fedélzeten.
Az úrnők is különböző módon viselkednek, a szerint, a mint
európai ladyk — mert itt minden fehér arczú nő „lady“ — vagy
benszülött brazíliai. Az európai nők, a tropikus forróságnak meg
felelő könnyűséggel, de discrétül öltözve ülnek a hintaszéken.

KREOL NŐ.

A brazíliai

nők nagyon is „legere“, s néha nagyon indiscrétiil

nem ülnek, hanem hevernek a
képességük van ebben a teljes
egyetlen izom, egyetlen Ízület
telen, automatikus odaömlést a

hintaszékben. Csodálatosan kifejlett
és tökéletes odadülésben, a melyben
sincs igénybe véve. Ezt az önkén
hintaszékbe nem lehet megtanulni,

sem gyakorlatilag elsajátítani; erre valósággal születni kell, ez a
vérben van. Az egész asszonyi termet élettelen tömegként fekszik,
ül, dűl és nyugszik a hintaszékben; még a félig csukott szempillák
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is csak ritkán emelődnek fel vagy csukódnak össze. Valamennyi
úrnőnek a lábánál egy hűséges fekete komorna guggol; a néger
nő, a kinek az anyja vagy a nagyanyja még rabszolganő lehetett,
ugyanennek az úrnőnek a mamájánál. Mint hűséges kutya a gaz
dája lábánál, a kinek minden mozdulatát lesi és le nem veszi róla
a szemét, úgy guggol a fekete arczu nő a barnaarczú úrnő lábai
előtt. Szünet nélkül legyezi és megszakítás nélkül mesél neki,
egyhangú, halk mormolással. Ki tudja, vájjon nem a „Tam ás bátya
kunyhójáról" mesél-e? . . .
Nappal csak a hőségküteg bántott, de a mint a nap letűnt és
beállott a sötétség, azonnal a mosquitók légiója és más éjjeli lepkék
ezrei jelentek meg a fedélzeten és megkezdték vérszopó munkájokat.
Nehány perczczel később megkezdődik az általános vakaródzás,
dörzsölés, önarczulütés; (még sohasem láttam, hogy valaki, a ki
az arczán ülő mosquitót vagy legyet akarta ezen sajátkezű arczulütéssel agyonütni, egyebet ért volna el, mint azt, hogy saját magát
pofonütötte). A fehérarczú gentlemanek hangosan szidják a mosquitókat, a brazíliai urak pedig szidják a kormányt, a mely a helyett,
hogy a szúnyogokat pusztítaná, inkább a hazát árulgatja. Az étterem
ben, a szalonban meg a kajüttökben még tikkasztóbb a levegő és
még több a mosquitó. Pedig az ablakok nyitva, mindenütt mosquitóhálók kifeszítve; de ez mind nem használ sem m it; —- felettünk
az Aequator, alattunk az Amazon, jobbra és balra pedig brazíliai
őserdő.
A harmadik

nap

estéjén

végighaladtunk a

Serra-Parintins

mellett, a mely hegység az utolsó nagyobb emelkedés jó darabig
az Amazon partján. A mint elhagytuk a hegyeket, egyszersmind
kijutottunk Pará provinciájából és eljutottunk annak a provinciának
a határához, a melynek a nevét a mi hajónk viselte: az Amazonashoz.
Ez az egész kolosszális tartomány, a mely talán négyszerte nagyobb,
mint Németország, egyetlen lapályból áll. Az egész lapályt pedig
egyetlen erdőség borítja, a mely legnagyobb a világon.
A negyedik nap reggelén, a mint a fedélzetre jöttünk, ismét
sík tengeren képzelhettük volna magunkat. Az Amazon e helyen
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annyira kiszélesedik, hogy a partok alig láthatók. A víz tiszta kék
és felettünk tiszta azúrkék az égbolt i s ; nincs rajta tenyérnyi
felhő. A jobb parton széles és tekervényes delta látszik, a Madeira
folyó torkolata, a mely az Amazonas mellékfolyói között a leghatal
masabb. Háromezernégyszáz kilométer távolságról jön idáig ez a
mellékfolyó, a mely nagyságra nézve felülmúlja Európának bár
melyik főfolyamát. Abban az óriási medenczében, a melyet a Madeira

(Keller Leuzinger után.)

A

MADEIRA FOLYAM PHESTONIO-ESÉSE.

az Amazonnal hoz létre, fekszik az Amazon egyik legnagyobb
szigete, a Cumaru.
Estefelé értük el az Amazon egy másik hatalmas mellékfolyó
jának, a Rio-Negronak torkolatát. A Rio-Negro sötétszínű víz
tömege zúgva ömlik bele az Amazonba. A bennszülöttek az összes
folyókat kétszínű vízre osztják: a fehér és fekete folyókra, (fehér
alatt világos szín értendő) és mindegyiknek különös tulajdonságot,
előnyöset vagy hátrányosat tulajdonítanak. így például a fehér
folyók partjai állítólag lázmentesek, a feketék partjain pedig nincse
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nek mosquitók. Mi örömmel vettük tudomásul a fekete folyók e
dicséretes tulajdonságát, mert a szúnyogcsípés okozta viszketegség vakarásában kezdtünk egyszerűen kimerülni. És most, a midőn
befordulunk a „feketefolyóba“, a Rio-Negróba, hogy elérjük Manaos
városát, a hol az amazoni utunk végpontjához jutunk, reméljük,
hogy a bennszülöttek beváltják a szavukat és a mosquitók pihenni
hagynak bennünket.

*

Ezer tengeri mértföldet, vagyis ezernyolczszáz kilométernyi utat
tettünk meg az Amazonassal az Amazonon, a nélkül, hogy vala
melyik várost érintettük volna. Most m ár csak tizenhat kmt. kellett
tenni a Riro-Negron és végrevalahára pihenhetünk. Horgonyt vetettünk
Manaosban, a Brazíliai tartományok legnagyobbikának, Amazonasnak
a fővárosában. Nem remélt, meglepően kellemes képet nyújtott
az esti világításban álló város és az esti hűvösségben fellélegző
lakosság látványa, az eddigi néma csönd és sűrű sötétség után,
a mely bennünket az amazonparti erdőségek közt vett körül.
Örömmel hagytuk el a hajót, a mely különben egy hajótól kitelhető
minden kényelmet megadott a fáradságos hosszú úton, hogy a kelle
mesnek ígérkező szálloda szellős szobájában, széles ágyon pihen
hessünk, persze a megfelelő vacsora után. Sajnos, megfeledkeztünk
az — Alfandégáról s az orvosi ellenőrzésről.
A mintegy 25,000 lakossal bíró város már első pillanatra
elárulja, hogy egészen friss keletű, azaz hogy az egyszerű kis
indiánus városból most, a gőzhajók sűrűbb látogatása folytán
nagyobbszabású várossá és a brazíliai kereskedelem egyik góczpontjává készül fejlődni. Csaknem minden utczája fel volt bontva;
az egyikben a lóvasút sínjeit rakták le, a másikban a gázvezetékeknek
csináltak árkokat, a harmadikat feltöltötték, hogy egy magasságban
álljon a többivel. Magától értetődik, hogy az utczák felbontásával
tág kaput nyitottak az eddig eldugott összes mikro-organizmusnak
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és miasmáknak, a városban egyszerre dühöngött a malária, dysenteria
meg a typhus. És mert köztudomású dolog, hogy éppen a frissen
megérkezett idegen bír leginkább hajlammal az ilyen infectiósus
betegségek megszerzésére, képzelhető mily kevéssé volt örvendetes
nekünk, az Amazonassal érkezetteknek, e hír tudomásul vétele.
Mellékesen megjegyezve: Manaos ma m ár tényleg egyik leg
fontosabb góczpontja a brazíliai kereskedelemnek. Ma már mintegy
negyvenezer lakosa van, a kiknek talán egy negyede európai. A
városnak villamos világítása, előkelő szállodái vannak, a legtöbb
európai államot consulátus képviseli s milliókra rúg a kiviteli
forgalma. A mi időnkben azonban, a nyolezvanas évek végén, erről
még álmodni sem mertek volna a manaosiak.
A poros város tikkasztó forróságával, a melyet alig enyhít
itt-ott egy elhanyagolt fasornak fogyatékos árnyéka — az őserdők
tartományának a fővárosában alig volt egynehány élő fa! — különben
is barátságtalan, kellemetlen benyomást tett az idegenre már az ott
tartózkodás második napján. Az utczák szabályosan keresztezik
egym ást; nehány kiválóbb épület kivételével, mint például a
cathedrális, az épülőfélben levő kormányzósági palota, a kaszárnya,
a lyceum stb., a többi meglehetős egyhangú házsorokat alkot.
Az említettek és az egy-két nagyobb szálloda kivételével a házak
mind földszintesek, utczára nyíló keskeny homlokzattal. Legfeljebb
annyi köztük a különbség, hogy az egyik sárgára, a másik kékre
van festve.
A lakosság túlnyomó része indián, néger és különböző keverék!
Európaival az utczán csak kivételesen találkozunk. A mint kiérünk
a rakodópartok közeléből, a hol lázasan folyik a „business", a hol
az európaiak intézkednek és rendelkeznek az izzadó színeseknek,
ott még láthatók; vagy a főboulevardon, a hol a szállodák és
a clubok vannak. A mint kiérünk ezeknek a területéről, benne vagyunk
a legsötétebb Brazíliában, különösen ha a város vége felé megyünk,
a hol legsűrűbben élnek együtt a sötétfekete négerek. Az európaiak
élete, de még a bennszülötteké is rendkívül nehéz lehet ebben a nyo
masztó

atmospherájú,

tikkasztó

forróságú

városban.

Sajátszerű
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nyomott hangulat, komolysággal párosult szomorúság ül itt minden
embernek az arczán. Mintha csak ideiglenesen tartózkodnának
e helyen, olyan kényszerérzést árulnak el. Az a nehány európai,
a kikkel alkalmunk volt nehány napi itt tartózkodásunk alatt meg
ismerkedni, keserű szemrehányással vádolták magukat, hogy egy
vagy más okból, — valamennyi hajlandó, hogy szépítse a dolgát
— ide, ebbe az isten hátamegetti átkozott helyre vetődött. A közös
baj és a közös terhes életmód általános jelleget nyomott vala-

PARAGUAY MENTI INDIÁNUS LEÁNYOK.

mennyire, lett légyen német, olasz, svájczi vagy franczia. Csak
az angol maradt meg angolnak. Ez az egyetlen faj, a mely nem
enged a — 48-ból. Még a nyelvét is hűségesen megőrzi, míg a
többi többé-kevésbbé elfogadta az uralkodó nyelvet.
A portugál nyelv után ugyanis a lingua geral braziléira, a leg
elterjedtebb egész Braziliában. Mindazok a kimondhatatlan vagy
legalább is az emlékezetben megtarthatatlan nevek, a melylyel
a tartományok, városok, szigetek, folyók, tavak, hegyek, növények
és állatok bírnak, az nagyobbára a lingua geralon, a brazíliai nyelven
vannak mondva, a melyből a portugál nyelvbe is sokat átvettek.
Dr. Gáspár F .: A föld körül. I.
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Manaosban is kizárólag a brazíliai nyelven lehet az emberekkel
érintkezni. Szerencsére mindenütt található egy-egy tolmács, a ki
portugál, spanyol, olasz, franczia vagy német nyelven szívesen
vállalja el a közvetítést. Hogy a német itt is, mint mindenütt
a világon már otthon van és kezdi uralni a helyzetet, az természetes.
Hiszen jóformán nincs már olyan pontja a földgömbnek, a hol
az ember németet nem találna. És az egészséges életerős faj szívós
ságával boldogulni tud minden viszonyok között. Monaosban is

(A Martins-féle gyűjteményből.)

INDIÁNUSOK

AGYAGEDÉNYE.

úgyszólván német kézben van az egész nagykereskedelem és az a
néhány jobb külsejű üzlet, a melyben európai czikkek állanak
a vevő rendelkezésére, az nemcsak a német kereskedelem dicsősége,
hanem egyszersmind a német ipar haszna. Mert a mit itt Manaosban
mint kész árút találunk, az mind: „Made in Germ any“.
Ezek a „készárú- és díszműkereskedések“ ugyanannyi rébuszt
ábrázoltak. Tudniillik: kinek árulnak ezek az urak? Ki legyen itt
a vevő? Azindiánus, a néger, a mulatt, a kariboca? Vagy az a nehány
szál európai átutazó? A vidék tudniillik roppant népszegény része az
egész Amazonas tartománynak, a mely mint tudjuk, négyszerte akkora
m int Németország, s összesen mintegy száznegyven ezer lakosa van.
A napi beosztással nagyon takarékoskodni kell Manaosban,
ebben a typikus aequatoriális városban. Tudvalevő dolog, hogy
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az Aequator alatt a nap csak reggeli hat órától esti hatig tart. Három
negyed hatkor reggel még csaknem sötét van és negyed hétkor
este már teljes az est sötétje. A nap minden teketória nélkül jön
fel; itt nincs hajnal, nincs pitymallat, nincs pirkadás. Hirtelen, elő
jelek nélkül és a nélkül, hogy időt és alkalmat adna arra a gyönyörű
színjátékra, a mely a föld más részein annyi gyönyörűséget okoz.
(Különösen azoknak, a kik nem reggel kilenczkor kelnek fel.) Éppen
olyan hirtelen áll be az est is; a legfényesebb nappal egy-kettőre
estére válik és negyed hétkor olyan sötét van, mint például nálunk
Magyarországon egy novemberi napon este hét órakor.

(A Martins-féle gyűjteményből).

BRAZÍLIAI

INDIÁNUSOK IVÓEDÉNYE.

Erre a rövid napra való tekintettel kell beosztani a napiteen
dőket is, különösen annak, a ki csupán pár napot áldozhat az egy
helyen való tartózkodásra. Az ott lakók ennek a rövid napnak
köszönhetik, hogy egyáltalában végezhetnek valamit. A nappali
rettenetes forróság képtelenné teszi őket a nappali foglalkozásra.
Reggel kilenczkor már üresek az utczák; csak úgy lézengve, bágyadtan
hurczolja magát itt-ott egy alak, a kinek még dolga akadt és délután
négyig csaknem teljesen kihalt az egész város,.kivált az a része, a hol a
fehérek laknak. Ha m ár most az ember kirándulást tervez a várost
környékező vidék egyik vagy másik pontjára — már pedig tervezni
kell, miután úgy Manaos, mint a hozzá hasonló városok éppenséggel
semmi megnézni valót sem nyújtanak — akkor az időbeosztással
nagyon ügyesen kell takarékoskodni.
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Az egyik kora délutánon, a mikor még perzselően égetett a nap,
indultunk el a híres Cachoeira Grandéhez, a melyről még az Amazonason
volt szó. Ugyancsak lelkünkre kötötték; azok, a kik még nem látták,
magasztalóbban beszéltek róla, mint azok, a kik már szemtől-szembe
látták a Cachoeira Grande nagyszerűségét.
Tehát elindultunk; négyen béreltünk két kocsit. A kis kocsik
eléggé kényelmesek voltak és elég jó karban tartattak. A két
álmos apró lovat egy még álmosabb indiánus hajtotta, a ki olyan
arczczal ült a bakon, mintha a vesztőhelyre mennénk és ő nem a ko
csis lenne, hanem a delinquens.
Ha kacsavadászatra indultunk volna a mi Alföldünkön, nem
akadhattunk volna hitványabb útra. Minduntalan apróbb-nagyobb
gázlókon úsztattunk keresztül; pocsolya, mocsár, szennyes vizű
tavacska, nyaktörésre igen alkalmas kátyúk meglehetős rendszer
nélkül, de annál nagyobb változatossággal feküdték el az utat,
a mely mintegy másfél órát vett igénybe. A kis kocsi vászonfedele,
a mely elég tiszta állapotban jelent meg a szálloda előtt, már egy
fél óra múlva sáros víztől átázott és csepegő esernyőhöz hason
lított. A mi hófehér tropikus ruhánk — körülbelül három koronába
került egy öltöny mosatása! — a boer harczosok kaki ruhájának
a színével bátran fölvehette a versenyt. Most már értettük, hogy miért
ült az indiánus olyan delinquens arczczal a bakon, a mikor német
tolmács megmagyarázta neki, hogy hajtson a Cachoeira Grandéhez.
Cachoeira annyi, mint vízesés, Grande annyi, mint nagy; mi
tehát azt hittük, hogy először is kapunk egy vízesést, másodszor
pedig jó nagyot fogunk látni. A végeredményében aztán láttunk
egy szegényes kis vízsugarat, a melyet mesterséges úton szivattyúz
nak fel bizonyos magasságba, hogy ebből a magasságból egy sziklát
ábrázoló mesterséges kőfalon lezuhanjon. A Cachoeira Grande látja
el ugyanis a manaosiakat ivóvízzel.
A vízesésnek tehát egyszerűen felültünk; kárpótlásul egy
canoéba szálltunk s egy keskeny csatornán, inkább eren, mélyen
feleveztünk az erdőbe, bámulni a brazíliai őserdőt, a melylyel —
képzeletben — az európai szeme alig tud eltelni. A pálmák töké
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letes hiánya egészen sajátszerű jelleget adott ennek az erdőnek;
tudniillik teljesen hasonlított akármelyik erdőhöz a mi vidékünkön.
Csakhogy a mi erdeink szebbek, mint a milyen ez volt; a mi
erdeinkben az itt-ott bekukkanó napsugár végtelenül kedves benyomást
tesz; a mi erdeinkben csengő madárdal kedvesen töri meg a templomi,
ünnepi csendet. Itt pedig teljesen sötét volt, sehol egy kék csík az
égből, vagy egyetlen játszó napsugár; az apró kis kolibrik pedig,
a melyek hátraszegzett fejjel, rövid, de hihetetlen gyors repüléssel
szálltak egyik fáról a másikra, egyetlen hangot sem adtak. Egy-két
perczig is lebegnek valamely virág kelyhe fölött, mélyen benyomva
annak űrébe a finom vékony kis orrocskát, azaz a hosszú csőrüket,
a mely némelyiknél nehányszorta hosszabb, mint a gyönyörű gömbölyű
kis fejecske. A fülledt, rothadt szag, a fákról lecsepegő víz, a túlnyirkos
talaj az ember lába alatt, miközben folyton azt hiszi, hogy vagy egy
méternyire sülyed a süppedő lágy talajban, vagy hogy kígyó fog a lába
körül csavarodni — valamennyi európainak közös érzése, ha először
jár a tropikus erdőkben — szintén hozzájárul a kényelmetlen érzés
hez és éppenséggel nem teszi kellemessé’ az erdőben való tartózkodást.
Tekintettel

arra,

hogy

még számtalanszor

lesz

alkalmunk

„őserdőkkel" találkozni, végezzünk most ezzel is és ismerkedjünk
meg velük bővebben.
Ez a szó: „őserdő", Brazíliának valamennyi erdőségére illik,
mert más, mint őserdő úgy sincs rajta* Nem is lehet; mert ugyan
ki irtotta volna ki őket, vagy ki ritkította volna meg annyira, hogy
ne legyen őserdő. Talán az a maroknyi nép, a mely Brazíliában
él? Mert ne felejtsük el, hogy a nyolcz és fél milliónyi négyzetkilométer rengeteg területen csak tizennégy millió ember él és
ebből is vagy két-három millió csak az utolsó évtizedekben került
ide. Ez az aránylag maroknyi ember tehát tényleg nem lett volna
képes az erdők sűrűségén valamit is változtatni.
Jellemző az őserdőkre, hogy nem is vének; ellenkezőleg, az
őserdő mind fiatal; csak az az őserő, a mely ezekben a fiatal,
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gyümölcs, rothadó és boruló állapotban, örökké nedvesen és folyton
párologva. És mindez csak azért történik, hogy újabb termőföld
jöjjön létre, a melyben felnőjenek a később jövők és újabb fák,
liánok, kúszónövények és paraziták, a melyek éppen úgy meg
öljék azokat, mint a hogy a liánok ölték meg amazokat is.
A ki először lát ilyen őserdőt, az feltétlenül meglepődik.
Még pedig az, lepi meg, hogy a mit az őserdő „legkimagaslóbb “
és hiányozhatatlan alkatrészének tartott, tudniillik a hatalmas
vastag törzsű fát, azt hiába keresi, mert ilyen csak kivételesen
van az őserdőben. Az őserdő fái mind karcsúaknak és magasaknak
— látszanak. Hogyne, mikor a legfőbb, az egyetlen jelszó ez: csak
minél hamarabb fel a magasba! Ebben aztán kitesznek magukért,
mert a magasságuk néha kolosszális; az embernek megfájdul a nyaka,
ha sokáig nézi a fák koronáját és csak akkor, a mikor a temérdek
lecsüngő liánt, parazitát és kúszónövényeket látja, a melyek olyan
szertelenül és szabálytalan ö s s z e - y i s s z a s á g b a n lógnak le a fák
koronáiról meg sudaráról, mint vihartól megtépett hajóroncs árboczairól a felszabadult kötelek, és látja, hogy ezek a liánok nem
vékonyka kis szárak, hanem néha — gyermekkar vastag, szívós,
erős kötelek, akkor látja, hogy a fasudarak is csak azért látszottak
karcsúaknak meg vékonyaknak, mert a vastagságuk a magassággal
arányosítva egyszerűen elenyészik.
Az őserdők fáinak a sudarai mind világosak: szürkék vagy
fehérek; körülbelül azon okból, a melyből mi is világos ruhát
viselünk a nagy forróságban. A koronát alkotó levelek többnyire
bőrszerűek, hogy ellenállóbbak legyenek, s sötétzöldek; a virágzás
ban levő fák, a melyek óriási csokrokhoz hasonlítanak, néha
hófehérek, más esetben sárgák vagy élénkvörösek, de legtöbbnyire
sötét violaszínűek. Kívülről nézve, az őserdő igen szelíd benyomást
tesz; az az élet-halálharcz, a mely a belsejében játszódik le
a fatörzsek meg a beléjük vagy rájuk kapaszkodó, fojtogató, kiszívó
paraziták között, az az össze-visszakavarodás, kapaszkodás és össze
növés kívülről nem látszik meg. A fák tömkelegéből helyenként
szédítő magasan emelkednek ki egyes törzsek, a melyeknek lombDr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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koronája magasan áll a többi fák lombozata fölött. Ezek azok
a törzsek, a melyek egy darabig ellent tudnak állani a fojtogató
élősdiek gyilkos szorításainak és nedv kiszívásának és volt idejük
meg erejük a magasba törni. De az ilyen titánoknak is ugyanaz
a végzetük, mint a többieknek. A paraziták szipolyozása ugyanis
megölik és elhalnak, de azért még állnak és magasan hordják
koronájukat, mert támogatják és tartják ugyanazok, a kik megölték
és a kiknek még most is, így holtukban szükségük van reájuk,
a kik összebogozták, összeszőtték a körülötte még élő törzsekkel.
És akkor jön egyszerre a pamperó, a mely épp úgy felkavarja az
őserdők belsejét, mint a tayfun az óceán mélyét és kidönti a holt
faóriást és vele mindazt, a mi körülötte van, a mi vele össze van
nőve, szőve, bogozva. Tuczatszám ra dönti magával a fiatalabb
sudarakat és aztán ott fekszik a nedves talajon mint a növényi
organizmusnak kibetűzhetetlen, megfejthetetlen rejtvénye. Tudós
kellene ahhoz, hogy megmondja, hogy miből áll ez a növényi conglomerátum és romhalmaz; melyik rész az övé, melyik az idegen,
melyik az ága, a levele, gyökere, a mely táplálta és melyik a fojtogató
parazita, a melyik megölte.
Az őserdő belsejébe behatolni vagy rajta keresztül jutni nehéz
dolog. Egy helyen például a fák lombozatától meg a rajtuk élős
ködő növények indáiból összeálló sűrű mennyezet lóg le ; a fasudárak
közötti bambusz pedig felfut eddig a mennyezetig és összenő vele
a magasban élő gyökértelen indák és más kúszónövények segítsé
gével. És ha az ember ezen a falon keresztül fejszével vagy késsel
utat nyitva, beljebb jut, akkor tikkasztóan fülledt, melegpárás levegő
csapja meg. A fák koronája mindenütt] összefolyik és a hol
parányi rés van, a hol napsugár hatol be az erdő belsejébe, ott
minden oldalról két-három rétegben is nyúlnak a faágak a rés felé,
hogy leveleikkel a napsugarakat felfogják. A rést aztán csakhamar
többszörös ág-, galy- és levélréteg állja el, a napsugárból pedig egyetlen
egy sem hatolhat be többé a sűrűségbe.
Örökös, néma csend uralkodik az őserdőben; csak kivétele
sen szakítja meg egy pillanatra zörej vagy susogás. A szédítő

CARICA PAPAYA.
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magasságból ugyanis a levelekhez meg az ágakhoz surlódva, zúgva
zuhan le a hatalmas érett gyümölcs, tompa ütődéssel csapódva
oda a levelekkel dúsan kipárnázott puha talajon; vagy széles nagy
pálmalevél szakad le az ágról és most himbálózva, ringatózva száll

KÓKUSZ- ÉS SZÁGO-PÁLMA.

alá a magasból. Nesztelenül és lassú libbenéssel röpkéd egy-egy
óriási lepke százszínű szárnyaival a sötétségben és aztán hirtelen
eltűnik fenn a magasban; ő is keresi a napfényt meg a levegőt.
Itt-ott gyorsan, mint a villám, röppen át egy parányi kis teremtés
és szárnyaival egyensúlyozva, lebeg a levegőben, míg finom vékony
kis csőrét belemártja egy virágkehelybe, hogy kiszívja annak édes-
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ségét, vagy felszedje a benne élő apró rovarkát; a kolibrik ezek.
Némelyik csak akkora, mint egy dongó-méh és a legnagyobb se
nagyobb a fiatal fecskénél. Valamennyi bájos, gyönyörű, mond-

KENYÉRFA (ARTOCARPUS INCISUS).

a)

VIRÁG;

b)

GYÜMÖLCS.

hatni kedves. Apró piczi lábukkal belekapaszkodnak egy vékonyka
kis indába és gracziózus mozdulattal vetik magukat hátra és úgy
lógnak, mint a denevérek vagy a papagályok, a mikor játszanak.
Ha napfény esik rájuk, akkor látszik gyönyörű, ragyogó és száz
féle színben tündöklő fényes tollazatuk. Kár, hogy ez a bájos kis

KOLIBRI AZ ÁG ON .
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teremtés nem dalol, nem csattog, nem fütyöl; a kolibrik tudniillik
csak nagy ritkán hallatnak egy definiálhatatlan rövid kis hangot.
A z őserdő minden alakjában úgyszólván nyomasztó benyomást
tesz az emberre. Ha van is némi ünnepélyes abban a csendben,
a mely benne uralkodik, azért hiányzik az összhang ebben az
irtózatos zűrzavarban, ebben a túltengő, túlburjánzó szövevényes
labyrintusban; és mégis megdöbbentő, mondhatni démonikus hatást
teszen. A levegő páradús, a járás benne fárasztó és kimerítő; tele

A BA L Á T A F A MEGCSAPOLÁSA (K A U T SU K G YÁR TÁSHO Z).

van apró rovarokkal, férgekkel és hernyókkal, a melyek ragadós
nyálkával tapadnak az emberhez vagy csípőén, égetően szúrnak.
Sehol egy talpalatnyi hely, a mely a leheverésre csábítana; a melyen
az ember hanyattfeküdve és hallgatva a lombok susogását meg
a madárdalt, elmerenghetne a beszűrődő napsugarakon vagy a lombok
között látható kék égbolt-csík azúrkékjén.
Mikor az ember egy-két óra után ismét kijut a szabadra,
a napfényre, a szabad égbolt alá, úgy érzi magát, mintha egy kórház
Dr. Gáspár F . : A föld körül. I.
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betegekkel túlzsúfolt szobájából vagy egy régen szellőzött pinczéből
jönne ismét a napfényre.

*

Manaosi

tartózkodásunk

igen kedvezőtlen

nem

volt a legkellemesebb,

mert

időre esett a nagy fáradalmakkal és temérdek

költséggel járó kirándulásunk. Négy napig utazni fel a folyón, már
egymagában is nagy vállalkozás. És éppen ebben az időben, a mikor
az Amazon alsó része ki volt áradva, a vállalkozás még kevésbbé
sikerült. A z uralkodó betegségek, a melyek a szokottnál is nagyobb
halálozással végződtek, általános depressiót hoztak létre, a melynek
nyoma meglátszott az egész városon. A mikor pedig meghallottuk,
hogy a velünk utazott németek között egy úr és felesége ugyanegy
napon betegedtek meg és betegen feklisznek a szállodában, a hangulat
még nagyobbat zökkent.
Négy napi tartózkodás után a dolog,kezdett nagyon unalmassá
válni, de várnunk kellett az Amazonasra, a melynek rendesen hét
napra volt szüksége, a míg nehány ezer mázsa teher fölvételére
berendezett gyomrát az amazonparti termékekkel megtölti. A rako
dásban szintén némi akadályok léptek fel; tudniillik az Amazon
felsőbb mellékfolyóiról a Manaosba várt hajók és velük az Amazonasra
felveendő rakomány még nem érkezett be Manaosba. Joggal tarthattunk
tehát attól, hogy a hajó visszaindulása egy-két napi késéssel fog tör
ténni. Nagyon kapóra jött tehát, a midőn meghallottuk, hogy az
Amazon felső vidékéről, illetőleg a Rio-Purasról, a mely a RioNegróhoz a legközelebb eső elsőrangú mellékfolyója az Amazonnak,
egy nagy hajó érkezett meg, a mely még a mai nap folyamán
folytatja az útját lefelé az óceánra. Az Amazonas közelében elhor
gonyzott nagy hajó, az Orellana, elég tekintélyesnek és biztatónak
mutatkozott, hogy szívesen ragadjuk meg az alkalmat, rajta tenni
meg az utat visszafelé, még pedig hamar.
A z Amazonas személyzetétől, illetőleg a vezetőitől őszintén és
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melegen

búcsúztunk el. A z

a nehány hét, a melyet körükben

eltöltöttünk (október elején indultunk el Hamburgból és ma novem
ber 2-ika volt) — miközben a biztonságunk, a közjónk, az életünk
az ő kezükben nyugodott — az emlékezetesben, gyönyörűségekben
és érdekes látnivalókban oly gazdag volt, az ő elnézésük pedig, az
ő tanácsaik meg gondosságuk olyan becsületes és őszinte volt, hogy
őszintén megható volt a búcsú is ezektől a derék németektől. Hanem
azért két órával később már az

Orellana fedélzetén

kerestünk

alkalmas helyet, hogy a három napig tartó utat Páráig lehetőleg
kényelemben tegyük meg.
Egyelőre azonban nagy zür-zavar volt a hajón. Manaos, a tar
tomány fővárosa, a mely igen élénk kereskedelmet folytat a brazíliai
partokkal

és

Európával,

gyűlhelye

az

Amazon

felsőbb

részén

összegyűlt utasoknak s főrakodóhelye a kiviteli árúknak. Miután
azonban az Orellana a főberakodást már a rio-purosmenti váro
sokban elvégezte, Manaosban csak olyan pótberakodást végzett.
Utasok azonban nagy számban voltak meggyűlve Manaosban; a
jártasabbak, a kiknek tudomásuk volt az Orellana megérkezésé
ről, sürgönyileg rendelték meg a kajüttöket,

mi többiek azon

ban, az Amazonas hűtelenjei, valósággal dulakodtunk, hogy egy
kis

odút

kaphassunk

és

boldogok

voltunk,

hogy egyáltalában

kaptunk.
Kevéssel naplemente előtt szedte fel horgonyait az Orellana.
A z egyik csavarja az egész horgonyzási idő alatt folytonosan műkö
dött, lassan előre (szembe az árral), mert az Amazon árja olyan
erős volt, hogy a két horgony nem adott teljes biztosítékot. Indulás
kor egy kis baj történt; a midőn tudniillik az egyik horgony már
fel volt húzva és a másodikat éppen meglazították, az Orellana
farolni kezdett; hajtotta az áram lefelé. Közvetlen mögötte egy gőz
bárka vontatott nehány megrakott uszályhajót; a faroló nagy gőzös
nekiment a tatjával az egyik uszálynak, a mely túlságosan meg
lévén

rakva, alig fél méternyire állott ki a vízből. A hajó tatja

óriási rést üthetett a könnyű deszkázatéi uszályon, mert nehány
perczczel az összeütközés után orrával előre bukva sülyedni kezdett
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és nehány perczczel később a szemünk előtt sülyedt el a zúgó
árban, a mely egy-két gyűrűző örvényt hozva létre,

nyomtalanul

tűnt el a sülyedés helyén.
Óriási kavarodás, lárma és szitkozódás kisérte az egész kis
tragédiát, a mely alig tartott tíz perczig. A z Orellanán valóságos
pánik keletkezett; az utasok a hajó tatjára gyülekezve kiabáltak
Európának és Braziliának néhány nyelvén; a parton álló egy-két
tüczat néger nagyobb lármát csapott, mint a többi száz meg száz
összesen.

A

kapitány harsány vezényszava, a vontató gőzbárka

embereinek ordítása, a parti munkások vészes kiabálása után ítélve,
azt hihettük volna,

hogy nem kaucsukkal vagy gyantával meg

rakott uszályhajó pusztult el, hanem utasokkal megrakott nagy
személyszállító. A z Orellanán volt ok az izgalomra; mert az össze
ütközés előtti pillanat nagyon veszedelmes volt, a hogyan a vizen
úszó két járműnek az összeütközése mindig nagyon veszedelmes.
Még csak gyanítani sem lehet, hogy minő „ eredménynyel “ fog az
összeütközés végződni és a járművek melyikére lesz végzetes.
A baleset folytán csak másnap a kora hajnali órákban indulha
tott el az Orellana. A z utazás most már valóságos száguldás volt. Jól
lehet a gépet ezúttal nem az összes kazánokkal fűtötték (az Angliából
hozott drága Cardiff-szénnel szívesen takarékoskodnak a kapitányok),
a hajó hasonlíthatatlanul gyorsabban haladt, mint fölfelé. Csaknem
rohanni látszottunk a tényleg rohanó vizen. Míg felfelé folyton a
partok közelében tartottuk magunkat, a hol a folyók árama tudva
lévőén jóval lassúbb mint a középen, most épp olyan gondosan és
folytonosan a folyam közepén tartottuk magunkat. Gyors egymás
utánban értük el a városokat, a melyekben az Orellana csak nehány
órát töltött horgony előtt, hogy utasokat vegyen fel vagy szállítson
le. A parti városok, Serpa a bal oldalon, Obidos a Trombetas folyó
torkolatánál, Paricariba, Santarem a Tapajos partján, Montallegre a
Rio-Gurupatuba torkolatánál, gyorsan következtek egymásután.
Érdekes haditengerészeti látványosságnak voltunk tanúi Santaremben, a hol a Rio-Tapajos ömlik az Amazonba. Itt tartózkodásunk
mintegy hat-hét órára terjedhetett, de éppenséggel nem volt unalmas.
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E helyen az Amazon valóságos tenger; valamivel feljebb ugyanis
a Rio-Trombetas ömlik bele hatalmas víztömegével és a három
folyó vize itt együttesen rohanó tengerré dagad. A kikötő köze
lében számos hajó, köztük nehány nagy óceáni gőzös horgony
zott. Ezektől némi távolságban két brazíliai hadihajó feküdt hor
gony előtt; egy nagy csatahajó, a Riachuelo és egy jóval kisebb
ágyúnaszád, az Inciadora. Mind a kettő hófehérre volt festve s
körülbelül olyan benyomást tettek a többi járművek között, mint
díszbe öltözött magasrangú katonatiszt a mindennapi ruhájukban
járó polgáremberek közt. A Riachuelo egyik árboczán lengő lobogó
elárulta, hogy a hajón

brazíliai altengernagy tartózkodik. Délután

négy óratájt két argentínai hajót jeleztek a kikötőben, a melyek
az Amazonon felfelé jöttek s egy órával később már a brazíliai
hadihajók közelében horgonyozták el magukat. A z . argentínai hajók
olyan közel haladtak el az Orellana mellett, hogy szabad szemmel
is leolvashattuk tatjukról az aranyos

betűkkel írott nevüket.

nagyobbik hajó az Almirante Brown volt, a kisebbik pedig,

A

egy pán-

czélos czirkáló, a Patagonia. Magától értetődik, hogy valamennyi
kereskedelmi hajó tiszteletteljesen kalapot emelt — azaz, hogy bevonta
háromszor a lobogóját — úgy a horgonyzó brazíliai, mint a most
megérkezett argentínai hadihajók előtt is. A hadihajók aristocratikus
leereszkedéssel viszonozták a köszöntést.
Még jóval a horgonyzás előtt, a midőn a hadihajók mintegy
kétezer méterre lehettek egymástól, élénk lobogójelzést váltottak
egymás között. A két argentínai hajó elhorgonyzása sok időt vett
igénybe, de a mint a hajók biztosan feküdtek horgonyaik előtt,
hirtelen megjelent az Almirante Brown árboczcsúcsán a brazíliai
hadilobogó és abban a pillanatban hatalmas ágyúlövés reszkettette
meg a levegőt. Nehány másodpercznyi időközben lövés lövésre dör
dült, talán tizenhét, mialatt az argentínai hajón a zenekar a brazíliai
néphymnust játszotta. Az utolsó lövés után bevonták a brazíliai
lobogót és ugyanekkor megjelent a brazíliai hajón az argentínai
hadilobogó, a melynek a kibontásakor eldördült az első ágyúlövés
a Riachuelón, a melyet ugyancsak igen pontos időközökben még
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tizenhat lövés követett. A látvány gyönyörű vo lt; az elég impozáns
hajók hófehér testükkel és a hatalmas fekete kürtőkkel, olyanok vol
tak a lövések alatt, mintha valami szörny öltögetné ki lángpiros
nyelvét. A z

ágyúcsövéből

ugyanis

elébb óriási

gomolygó füst

oszlop jelenik meg, a melybe a felrobbant lőpor lángja talán egy
méternyire nyúlik be. A tökéletes szélcsendben a füstgomolyag ülve
marad a vizen,

míg végre több gomolyag összefolyása folytán

egyetlen füstfelhővé egyesülve, tökéletesen eltakarják a hajót. Az
egészből nem látszik egyéb, mint a dördüléseket követő hatalmas láng
nyelv meg a vitorlarudakon hurráhzó és sapkát lengető matrózok sorai.
Mi, az Orellana utasai, hálásan fogadtuk a szórakoztató szín
játékot; brazíliai útitársaink pedig begombolták a kabátjukat, előre
húzták a tarkóról a kopott czilindert, a gombok közé dugták a
jobb kéz négy ujját és pödörgetve szénfekete göndör bajuszukat,
úg3r tettek, mintha büszkék lettek volna a hadiflottájukra. Ebben
a perczben legalább pihent a kormány — és nem árulta a drága
hazát.

*

Három nappal azután, hogy Manaosból elindultunk, ismét bele
jutottunk a Rio-Pará torkolatába. Későn este horgonyoztunk Parában
csaknem ugyanazon a ponton, a melyen tizenegy nappal ezelőtt az
Amazonassal feküdtünk horgony előtt. Tekintettel a késő időre és
a kikötő felett elterülő sötétségre — a város olyan csendes volt,
mintha minden kihalt volna belőle — az éjszakát a hajón töltöttük,
hogy csak a reggeli órákban szállásoljuk be magunkat — nem a
szállodába, hanem arra a hajóra, a melyen folytatni fogjuk az utat
lefelé, végig a brazíliai partokon.
A z Orellánával úgy jártunk Parában, mint az Amazonas-szal
Manaosban; tudniillik a hajó több napra tervezte a parti tartózko
dását, mint a mennyit a mi programmunk megengedett. Ha meg
vártuk volna az Orellanát, akkor még három-négy napot kellett
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volna maradnunk Parában és akkor is csak Rio de Janeiróig foly
tathattuk volna rajta az utat, a honnan az Orellana visszatért Euró
pába. A „Lacha“ , az „Empreza de Navegaceo Gra Para“-nak egyik
hajója, azonban már másnap volt indulandó, még pedig végig a
brazíliai partokon. Szórakozásra vagy az érdeklődés lekötésére Pará
éppenséggel nem alkalmas; a mi ennek a hirtelen keletkezett városnak
életet ad, és az egész vidékre kiterjedő nagy jelentőséget, az tisztán
a kereskedelem, ez pedig tudvalevőleg lehet alapja a meggazdago
dásnak, de hogy világkörüli utazás alatt napokra lebilincselje az
utast, arra nem alkalmas. így tehát czéltalanul barangoltunk az
utczákon, a melyek közt a rakpart rendkívül élénk hajóforgalmával
az egyedüli, a melyet talán sohasem unna meg az ember és a
szállodában, a melyet azonnal megún.
Érdekes és tanulságos volt Pará utczáinak a közönsége. Azt
hiszem, hogy az összes látnivaló érdekességek között mindig és
mindenütt mégis csak az ember az, „a mi“ minket leginkább érdekel.
És éppen Pará, valamint a többi brazíliai parti városok nyújtanak
e téren nagy változatosságot, a mennyiben talán sehol másutt ennyi
fajtája az eredeti fajoknak és e fajok keverékének mint itt, nem
fordul elő. Az Orellana orvosában becses és sokattudó vezetőre,
helyesebben magyarázóra akadtunk. Dr. L. M., ki mintegy öt-hat
év óta áll a „Navigazione Italo-Braziliana“ társaság hajóin szolgá
latban, a brazíliai partokon tett számos útjai alatt alapos ismere
teket szerzett az érdekes országról. Mint orvos természetesen leg
első sorban az emberek érdekelték és ezeket is ismerte legjobban.
Hanem meg kell vallani, hogy a ,,tárgy" tényleg érdekes és megerdemli, hogy kissé mi is bővebben foglalkozzunk vele.
Brazilia eredeti lakossága, úgy mint egész Amerikáé, tudva
levőleg az indiánusok voltak, a kik később odajövő európaiakkal
sehogy sem tudtak összeolvadni. Ellenkezőleg, a bennszülöttek mind
inkább visszaszorultak az őserdőkbe, vagy a szárazföld belseje felé.
A kik künn maradtak a fehérek között, a parti vidékeken, azokat
csakhamar pusztítani kezdette az európaiak által behurczolt „kultura“ :
- pálinka, a puska és a behurczolt számos ragályos betegség. A letele
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pedett európainak azonban szüksége lett volna a bennszülöttek munkás
kezére, a melyeket a kisszámú európai nem volt képes pótolni. És
midőn belátták, hogy az indiánusok rendezett és helyhez kötött
munkásságra rávehetők vagy rászoktathatok nem voltak, egy jámbor
lelkű lelkésznek, Las Casasnak a tanácsára az európaiak elhatározták,
hogy a részben kipusztított és részben az erdőkbe visszavonult benn
szülöttek pótlására négereket hoznak át a „ szomszéd“ Afrikából.
Hogy mikor hozták át az első emberrakományt Afrikából Brazília
partjára, azt ma már nem tudják; csak annyi bizonyos, hogy az
emberárú iránti kereslet roppant gyorsan nőtt és hogy V. Károly
már 1517-ben privilégiumokat osztogatott, illetőleg árult jó pénzért
a rabszolgakereskedéshez.
A z első négercsoportokkal most már három emberfaj volt kép
viselve Brazíliában: a portugál, az indiánus meg a néger. A z esz
tendők folyamán mindig több és több faj jött át, úgy hogy a múlt
század első tizedében

még kínaiak is csatlakoztak hozzájuk és

V. János portugál király idejében a Portugáliából kiűzött, illetőleg
áthozott czigányok is. Hogy ennyi népfaj összekeveredéséből hány
féle és mennyi faj jött létre,

az jóformán

ki sem számítható.

A brazíliaiak ugyan nagyon büszkék az ő európai származásukra
és a hol csak tehetik, erre fennen hivatkoznak is. De ez egyszerűen
lehetetlen; mert a fehér asszonyok minden időben jelentékenyen
kisebb számban voltak Brazíliában, mint a férfiak és így feltétlenül
szükséges volt, hogy á különböző fajú fekete asszonyokat vegyék
segítségül,

illetőleg feleségül. Hanem azért a brazíliai

csaknem

sértésnek veszi, ha a portugállal összetévesztik, a kit mélyen maga
alattinak tart. És már most jó előre elárulhatunk valamit: a brazíliai
nők — a legnagyobb udvariassággal fejezve ki egy pozitív tényt —
általában véve nem nagyon szépek; korrektebbül kimondva: nagyon
nem szépek. (Erről még lesz szó.)
Az eredeti három törzs: a fehér, az indiánus és a néger össze
keveredése és ezen összekeveredésnek az újabb ivadékai egy kibogoz
hatatlan minőségű emberkeveréket hoztak létre, a melynek csak a
főcsoportjait lehet kiemelni. A számos keresztezés folytán akad egy-
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egy olyan keverék is, a mely már majdnem olyan, mint az európai és
a melyben látszólag nyoma sincs a fekete vérnek. Van azonban
egy csodálatosan csalhatatlan jel, a mely nem engedi a fekete vért
letagadni ; tudniillik az ujjak körme alatti félholdnak meg a szem
fehérjének — a sclerának — a színe. A köröm alatti félhold ugyanis
kék színűvé lesz. Ezt a kékséget az európainál rózsaszínű félholdon
nem változtatja meg semmi; sem az idő, sem a más viszonyok
közé kerülés, sem az öltözködés átváltoztató tulajdonsága; ezt nem
mossa le még az Amazon sem. A szem fehérje pedig sárgás árnya
latot mutat, a mit szintén nem törülhet el semmi.
A

fehérek és négerek hozták létre a mulattot vagy pádrót;

mestizeknek nevezik azokat, a kik indiánusoktól és valamely nem
amerikai fajtól származnak, legyen az akár néger, akár európai vagy
ázsiai. Téves tehát azt hinni, hogy csak a fehér és az indiánus
ivadéka a mestiz.

(Creol

Ezeket a creolokat

nem

a Brazíliában

született néger ivadék.)

szabad összetéveszteni a nyűgöt-indiai

creolokkal, a mely névvel az ott született fehér ivadékot nevezik,
megkülönböztetésül a bevándorlott spanyoloktól, a kiket ott, NyugotIndiában, cringónak neveznek. Cabra a négertől és mulatt-tói szár
mazó ivadék; a mulatt és mestiz ivadékát, vagy a portugál har-*
madik, negyedik ivadékának egy indiánus vagy •más nem tiszta
fajnak akárhányadik keverékét, szóval a már nem pontosan kimutat
ható ivadékot egyszerűen

caribokának vagy

cafuzónak nevezik.

Brazileirónak, vagy „Filho da Terrá“-nak nevezik a Brazíliában
született portugált, megkülönböztetésül az európai portugáltól, a
kinek „Portuguez legitimo“ vagy „Filho do Reino“ a neve. Vala
mennyi keverék között legszebb a fehér és indiánus; csak az a
kár, hogy ez a faj nem tartja magát és a keresztezés már az első
generatiónál megszűnik, azaz összekeverődik más, nem ilyen nemesen
keresztezett fajokkal.
A

néger törzsek maradtak meg a legtisztábban, azaz velük

történt a legkevesebb keresztezés. Innen van, hogy csaknem vala
mennyi brazíliai városra rányomják a néger bélyeget. Ha nem lenne
náluk a férfinem sokkal számosabb a nőnemnél és ha a halálozás
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nem múlná felül a születések számát, akkor ma Brazília sokkal
nagyobb mértékben hordaná magán a néger jelleget. Különben
pedig a néger faj éppenséggel nem nagy rokonszenvnek örvend
Brazíliában, habár távolról sem olyan gyűlölt és megvetett, mint
például Észak-Amerikában. Valamennyi négernek, legyen az férfi
vagy nő, sajátságosán kellemetlen a szaga; ezt az illatát, a mely
egy különös zsírsavtól származik, Brazíliában „Catingának“ nevez
nek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 1883-ban még mintegy 600,000
néger mint rabszolga szenvedett, és hogy talán öt-hat évvel azelőtt
még mintegy 2 millió volt a rabszolga/ Hogy a két évtized alatt a
rabszolgából emberré, polgártárssá átvedlett egyén jellemében még
sok olyan vonás van, a mely alkalmas arra, hogy polgártársai előtt
ellenszenvessé tegye, az természetes. A kinek szülei, apja, anyja,
vagy talán önmaga is még barommódra istállóban lakott, s nem egyszer
érezte, hogy reped a bőre az ostor csapása alatt, abból egyhamar
nem lesz „gentleman*, még akkor sem, ha a „gentleman14 fogalmat
csak a Filho da Terra vagy akár a Filho do Reino alkotja meg.

*

A

rabszolga életről

bővebben fogunk megemlékezni,

ha

utazásunk folyamán

eljutunk Afrika nyugoti partjaira és a Rabszolparton meg Libéria néger köztársaságban
huzamosabb ideig fogunk tartózkodni.

