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Egy nemrég fennálló törvény értelmében Brazíliában a parti 

hajózás kizárólag brazíliai hajóknak van megengedve azon okos 

alapelv alapján, hogy ne mindig „az idegen szedje le a tejfölt", 
hanem jusson valami a belföldieknek is. Kétféle hajóik vannak a 
brazíliaiaknak a parti hajózásra; szép nagyméretűek, a melyek a 

közlekedést az egész partra kiterjesztik és olyanok, a melyek 
csupán a Rio de Janeiro-tól északra vagy a tőle délre eső részeken 
hajóznak.

Az előbbiek közé tartozott a Lacha, egy elég tisztán tartott, 
formás hajó, az európai hajók komfortjának és minden más czél- 

szerű berendezésének a —  kizárásával. Egyes berendezések azonban 

a tropikus éghajlatnak megfelelőek; így például a kajüttök elég 

tágasak és mind a fedélzeten kapnak helyet. Körös-körül széles 
pereme van, a mely a nagyjában mindig nyugodt óceáni úton 

kellemes sétahely. A Lacha utasai alaposan igénybe is veszik ezt 

a szabad területet. A  széles folyosót kora reggeltől a lefekvés idejéig 

igénybe veszik az utasok, a kik túlnyomóan brazíliaiak lévén, hangos 
társalgást folytatnak, még pedig szünet nélkül. Az embernek bámulnia 

kell azon, miért utaznak olyan sűrűn ezek a brazíliai urak, és ha 

már utaznak, mit beszélhetnek olyan rengeteg sokat. A brazíliai 
úrnők és mamák úgy viselkedtek, mintha ők bérelték volna ki az 

egész hajót; nem egy, de néha két hintaszéket is lefoglaltak; a 

lehető legpongyolábban öltözve, gyermekeiket az ölükben tartva, 

hevertek egész nap és a hogyan másutt az utazó úrnők könyvben 

vagy rajztömbben lapoznak szórakozásképen, úgy babráltak nap

hosszat a kis barna nebulók göndör fekete fürtjeiben.



222 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

A hajó hátulsó részén terjedelmes szabad terület állott, a mely 

tele volt papagályokkal meg apró majmokkal, a mely állatokat 

a brazíliai nők olyanformán hordanak magukkal, mint a mieink 
a kis kézitáskát vagy a boá-t a nyakukon. A  férfiak közül kevesen 

jönnek a felső fedélzetre; a legtöbb lenn marad a salonban vagy 

a folyosón; a kik nem politizálnak, azok okvetlenül kártyáznak. Ez 
utóbbiak körül a hely széles területen áthághatatlan; az urak tudni

illik nagyon sokat köpködnek, a hamu- és a szivarvégtartót pedig 

vagy nem ismerik, vagy nem vesznek tudomást a létezéséről. 

Miután a brazíliai konyháról elegendő tapasztalatgyűjtésre még 
nem volt alkalmunk, egyelőre csak egyetlen szót használhatunk a 

jellemzésére: —  miserabilis. Ezt azonban már most minden hízelgés 

nélkül lehet róla elmondani. Fél hétkor reggel csengettek az első 
reggelihez, a mely fekete kávéból állott nehány apró darabka cakes- 

szel. A  fekete kávé már megérdemli a következő bővebb megjegy
zést : Brazília a világ legnagyobb kávétermő helye; talán az egész 

világ kávétermelésének a felénél több ebben az országban terem. 

De az a fekete kávé, a melyet nekünk a Lachán föltálaltak, az 

egyszerűen ihatatlan volt; az egy langyos, édeses, definiálhatatlan 
ízű kotyvalék volt. Tíz órakor adták az almocot, a meleg reggelit, 

a mely carne seccá-ból, száraz húsból állott (bizony száraz volt a 

hús is, nemcsak a neve), továbbá farinhából, főzve és nyersen, 

„feijaos“-ból, a mely szép név alatt csúnya nagyszemű, fekete —  

bab értendő: kaptunk továbbá foghagymával meg borssal erősen 
fűszerezett ragout-t. Ragout alatt ismét csak a —  majorság csontja 
értendő. (Mindezekről lesz még alkalmunk bővebben megemlékezni.) 

Négy órakor volt az ebéd, a mi csak abban különbözött a reggeli

től, hogy a reggelit almoco-nak hívják, amazt pedig jantar-nak. 

Más külömbséget a legjobb akarat sem tudna felfedezni a kettő 

között. Este azonban teát adtak, a mi talán az egyedül élvezhető 
•czikk volt az egész étlapon.

A kiszolgálás alatta áll az ellátás minőségének; tudniillik rend- 

szertelen, lármás és hanyag. Az asztal körül ülők viselkedése pedig 

■igen messze áll attól a modortól, a melyre „a gentlemanlike" szó
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a legnagyobb elnézés mellett is alkalmazható lenne. A  férfiak a 

már használt kanalaikkal nyúltak a közös tálba; az abrosz már az 
első perczekben csupa folt és pecsét; majdnem mindenki csámcsog 

és a túlélénk kézmozdulatokkal kisért társalgás közben hirtelen 
eltűnik a jól fellapátolt kés az előadó szájában. Egyelőre ennyit az 
ellátásról meg a társaságról.

Az első estét horgony előtt töltöttük Santa-Luiz de Maran- 
honban. Ámbár a gőzös tekintélyes távolságban horgonyzott a part

tól, a mire azért volt kénytelen, mert ezen a partrészen az apály 
és dagály közötti vízállás mintegy hat-nyolcz méter különbséget 
mutat, mi pedig éppen apály idejében értünk oda, szívesen mentünk 
be a városba, csupán, hogy egy-két órára távozzunk a hajóról. A 
hajó körül csoportosan lavíroznak a csónakosok apró vitorlás jár

műveikkel. A  csónakosok indiánusok vagy mulatt-ok és olyan 
ügyesek, hogy a legenyhébb esti szellő mellett is, lengjen az bár
mely irányból, igen ügyesen lavíroznak.

Santa-Luiz ugyanis egy földnyelven fekszik, a melyet két nagy 
folyónak a torkolata hoz létre. Az egyik a Rio-Guajahu, a másik 
a Rio-Itapicuru; mind a két folyó meglehetős terjedelmes öblöt 
alkot és a két öböl között —  a Baja di Sao Marcos meg a Baya 

di S. Jósé közé beékelve fekszik Santa-Luiz. Bámulatosan jó katho- 
likusnak kell annak lenni, a ki végighajózva Brazília partjain, 

emlékezni tud arra a temérdek szentre, a ki itt útjába akad.

A Lacha orvosának társaságában, a rio de janeiro-i egyetem
ről kikerült brazíliainak protegáló kíséretében néztem meg ezt az 

igénytelen városkát, a melynek egy pontja sem ragadja meg a 
figyelmet. A  Praca azonban, egy nagy négyszögletű térség, körül

ültetve a nagy, impozáns király-pálmákkal, olyan szabású, hogy 
helyet foglalhatna bármely európai nagyvárosban; akilátás a Madonna 
de los Remedios Cathedrale erkélyéről szintén megérdemelte azt a 
csekély fáradtságot, a melylyel az odajutás jár.

A  hajóorvos szívessége folytán alkalmunk nyílott megismer

kedni egy santa-luizi előkelő polgári családdal. Brazíliai szokás 
szerint együtt élt egy házban az egész család: nagyszülők, szülők,
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gyermek és unokák. Nem kevesebb, mint nyolcz felnőtt korú úrnő 
élt együtt e házban, az illetékes férjekkel; tudniillik a nagymama, 

a mama és a három nős férfiú illetékes három felesége és 

három hajadon leány. A  fiatal asszonyok mindegyikének nehány 

gyermeke és nehány nőcselédje volt. Most tessék elképzelni, 
hogy milyen az a ház, a melyben ennyi fehércseléd él együtt. 

A  család a műveltebbekhez tartozott; a háztartás berendezése és 

egyes jelenségek legalább erre mutattak. így például a nők a 

szokásos nagyon pongyola házi viselet helyett meglehetős gondosan 

voltak öltözve; az udvar meg a szobák ki voltak seperve; a bútorok, 

már a mennyire a nehány széket, asztalt és szekrényt bútornak 
lehet nevezni, elég jókarban voltak. Sőt a szalonban, a hol mint
egy nyolcz-tíz hintaszék állott a fal mellett, vagy a szürke vászon

nal bevont diván előtt, zongora is akadt. Megjegyzendő, hogy 

az összes berendezés a Thonet-féle bécsi gyár hajlított bútorai; 
más bútort, mint például párnázott fotelleket vagy ottománokat 

Brazíliában kivételesen, csak a nagyon vagyonos házakban lehet 
találni. A nők műveltsége mellett szólott —  a zongorán kívül

—  hogy keveset francziául is beszéltek, sőt a mennyire az ablak 

párkányán látható piros kötéses Ohnet-kötet után megítélhető volt, 
olvastak is francziául. Egy brazíliai kisvárosi leánykától ennyi már 

nemcsak hogy elég, hanem a közepes műveltségen már felülálló 

valami. Brazíliában ugyanis a nők műveltsége igen felesleges beren

dezés lenne. Ugyan miért és kinek lennének műveltek ? A  férj 
nem reflektál reá, látogatók nincsenek, társas élet a legtöbb helyen 
ismeretlen fogalom és hozzá ez a rettenetes forróság! Hát nem 

sokkal egyszerűbb és kényelmesebb a napot elheverni a szellős 

hintaszékben vagy kikönyökölni az ablakon, naplemente után ? így 

legalább nem kell felöltözni, sőt még a hajból sem kell kiszedni a 

„vukni“-kat, a mi úgy látszik egyik kiegészítő része, ha ugyan 

nem dísze a legtöbb brazíliai kislánynak, még akkor is, ha már 
asszony.

A Lacha indulására kitűzött idő előtt visszatértünk a hajóra, 

holott erősen kellett igyekeznünk, hogy valamikép le ne maradjunk,
Dr. Gáspár F . : A  föld körül. I. 29
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A Lacha azonban olyan nyugodtan feküdt még órákig horgonya 

előtt, mintha eszébe sem jutott volna a továbbutazás, vagy .hogy 

van időhöz kötött indulás is. Tudniillik várnia kellett a postára, 
a melyet Santa-Luizból kellett volna hajóra hozni. A  brazíliai hajók 
ebben a tekintetben is mélyen alatta állanak az európai hajóknak; 
a berendezésük, menetrendjük, a gép kezelése, szóval: a hajózás 

egész lényege magán viseli azt a sajátságos lanyha, renyhe, 

fegyelmezetlen jelleget, a melynek a kifejezésére nekünk magya

roknak nincs más szavunk, mint a —  „slendrián".
De azért mégis elindultunk. Utunk majdnem mindenütt a par

tokhoz közel vezetett. Itt már elég meredek a part és elég mély 

a parti víz, hogy a hajó ilyen közel tartsa magát a szárazföldhöz. 
Másnap délben a szép kékes-zöld tengervíz hirtelen ismét szennyes- 

sárgaszínűvé változott; a Parnahyba folyó torkolatához értünk, a 
határvonalhoz a Maranhao és a Piauhy meg Ceara tartományok 

között. Ennek a folyónak a torkolata is deltát alkot, a melyből 
a víz olyan erővel ömlik a tengerbe, hogy több mértföldnyi terü

leten zavaros-sárgára festi a tenger vizét. A Ceara provincia mentén, 

más jelleget kap a part. Eleinte még erdőkkel fedett, de minél 
mélyebben jutunk dél-keletre, annál kopárabb; helyenként teljesen 

kopár homokterületek feküsznek és csak ezeknek a határán, mélyen 

benn a szárazföldön, láthatók a magas hegyek, a melyek oly dúsak 
kívül a vegetátióban, mint a belsejük drága fémekben és drága
kövekben.

Egy alkalommal a nyílt vizen állott meg hajónk; olyan távol 

a parttól, hogy még a körvonalait is nehezen vehettük ki. Utasok 
jöttek ugyanis a hajóra és a postát hozták Amarazon városából 

Három vagy négy csónak állott a hajó oldala alá, hogy átadja, az 

utasokat, a podgyászokat meg a postát. Nagyon keserves munka 
volt. A  tenger ugyan nem volt hullámos —  Brazília partján még 

az óceán is lustább, semhogy felesleges emotiókat végezzen —  

de a nagy óceáni mozgás azért nem szűnik meg egy perezre sem. 

Kelet felől széles nagy hullámok gördülnek a partok felé, a melyek 

sokkal nagyobbak, nagyobb méretűek, semhogy az ember meg-



PÁRÁTÓL PERNAMBUCOIG 227

érezné őket. Hogy léteznek, az csak a parton vehető észre, a 
hol perczenként néhányszor megtörnek és óriási zajlással, s tajté

kozással ömlenek ki a partra.
Ezen alkalommal azonban, a midőn a parányi csónakok a 

Lacha oldala alá állottak, a két különböző nagyságú és különböző 

ingási momentummal bíró jármű valóságos boszorkánytánczot végzett. 
A  mely pillanatban a hajó éppen emelkedett, ugyanabban a pilla
natban sülyedt mélyen a melléje párhuzamosan odaállított csónak 
vagy bárka, és ebből a tánczoló dióhéjból kellett átszállni az uta

soknak. A  férfiaknak kötelet kötöttek a derekuk körül vagy a hónuk 
alá és így húzták fel őket csigákon; a nőknek hintaszerű ülődesz
kát adtak, a gyermekeket pedig egyszerűen feldobták, mint egy posta
csomagot. Arra a megjegyzésre, hogy merész vállalkozás lehet ilyen 

módon szállani hajóra, felvilágosítottak, hogy ez —  gyerekjáték. 

Dél-Amerika körüli hajózásunkon számtalanszor leszünk abban a 

helyzetben, hogy a hajóraszállásnak vagy a csónakbaugrásnak ez 
a módja még nagyon sima lefolyásúnak fog tetszeni. Jönnek majd 
olyan kikötők, úgy itt a keleti parton, de még inkább odaát a csendes- 
óceáni oldalon, a mikor a hajóraszállás valóságos salto-mortale lesz.

További utunkon két ízben kötött ki a Lacha olyan városokban, 
a melyeknek a megtekintése nem érte meg azt a fáradtságot és 
veszedelmet, a melylyel a partrajutás járt. Cearában vagy Cidade 
de Fortalezza de Braganzában, a hogyan a nagyzolni szerető por

tugálok és brazíliaiak a nehány ócska ágyúval felszerelt igénytelen 
kis erőd után a várost nevezik, valóságos manőverezés akiszállás. 

Laposfenekű apróbb csónakokkal történik a kiszállás, a melyekkel 
a nagy hullámzás meg a nagyon lapos part miatt az öbölnek csak 
bizonyos pontjáig lehet jutni; ezen a ponton mezítelenre vetke

zett indiánusok meg négerek várják az utasokat, a hátukra veszik 

őket és így viszik ki a szárazra. A  várost azonban még nem értük e l; 
mintegy húsz-harmincz perczet kellett még gázolni a süppedő forró 

homokban, míg beértünk Ceara városába. Ismét egy jellemzetes 
vonás a brazíliai életre; Ceara ugyanis Santa-Luizt kivéve az egye

düli pontja az északkeleti Brazíliának, a mely elismert nyaralója
29*



228 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

és üdülőhelye az egész partrésznek. Az Amazon melletti városok, 

valamint a Cearától délre fekvő városok betegei Cearába Ij önnek 

üdülni és a reconvalescensek ide jönnek helyreállítani megrongált 
egészségüket. A  partraszállás pedig ezen az egyetlen üdülőhelyen 
valóságos életveszélyes odyssea. Megjegyzendő, hogy erről már 

igazán nem tehetnek a brazíliaiak. Mert sem az óceán physikai 
törvényeit nem voltak képesek megváltoztatni, sem pedig Ceara 

provinciájának a parti viszonyait; a mint nem tehetnek arról, hogy 

a jó Isten ebbe a provinciába teremtette a Serra-Ibiapaba-t, ezt az 
üde levegőjű, hűs temperaturájú hegységet, a melynek az egész 
tartomány a valamivel egészségesebb légkörét köszönheti, úgy nem 

tehetnek az öböl nyomorúságos volta miatt sem.
Aránylag egy brazíliai városban sem lakik annyi európai, mint 

Cearában, a mi rögtön meglátszik a városon. (Azon időben mint

egy 15— 18,000 lakosa lehetett, ma mintegy 25,000 van.) Nagy 
rend és tisztaság, gondosan ápolt parkok, vízvezeték, rendezett 

utczák és terek mutatják, hogy itt már több olyan ember él, a kiknek 

némi igényük is van. Ha a kikötő nem lenne egyike a legrosszab- 
baknak az egész parton, Ceara határozottan túlszárnyalná az utolsó 

évtizedben olyan hirtelen fellendült egészségtelen fekvésű, de jó 

kikötővel bíró városok bármelyikét.

Ugyanez áll, de még nagyobb mértékben Natál-ra, a legközelebbi 

városra, a melyben szintén nehány órára kötött ki a Lacha. A  Rio 

Grande do Norte tartomány fővárosában a partraszállás ugyanazon 
módon történt, mint a hogy Amarazon előtt láttuk. A  parthoz közel 

és vele párhuzamosan hosszú sziklazátony húzódik végig, a melyen 

az óceán hullámai megtörve, óriási torlódást; hoznak létre. A  parthoz 

való közeledés tehát igen komplikált és a csak futólag érintő hajók 
nem tartják érdemesnek *az elhorgonyzás fáradságos műveletét. Itt 

volt először alkalmam — kötélén lógni, a mely a hónom alatt volt 

megkötve és szerencsésen nem ég és föld között, hanem csak a daru 

meg a csónak között, a míg a csónakra kerültem. Az egész művelet, 
illetőleg a lebegés talán csak pár másodperczig tartott, de 'azért 

a lábam alatt legfennebb nyolcz-tíz méter mélységben ringatódzó
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csónak feneke egy —  feneketlen örvénynek tűnt fel. A  hajóra való 
visszatérés sem jár sok ceremóniával; azaz a hajó legénysége, 

a melynek az utasok ki- és beszállása alig több vagy fontosabb, 
mint az árúk ki- vagy berakása, alighanem egy kis szórakozásnak 

tekinti az utasokkal való bíbelődést. Ha simán megy a dolog, hát 

j ó ; ha azonban a csónakba szálló utas, kötéllel a derekán, nem a 
csónakba esik, hanem egy kicsit melléje a —  vízbe, hát az sem 
baj; legfeljebb még egyszer felrántják a kötelet és újból lebo- 

csájtják. Hiszen egyszer mégis csak —  eltalálják. A  felszállás pedig, 

tudniillik a csónakból a hajóra, következőképen történik: Az eve
zősök —  sötét arczú, izmos, erős ficzkók, éppenséggel nem nagyon 
biztató külsővel —  odaállítják a csónakot a hajó fara alá és két 
hosszú kampóval igyekeznek azt egyrészt kellő távolságban tartani 
a hajótól, hogy össze ne ütközzön vele, másrészt pedig tartják is 

a kampókkal, hogy a hullám el ne sodorja mellőle. A  hajóra szál- 

lani akaró a hóna alá veszi a hurkot és egy adott jelre megrántják 
fenn a kötelet. Az ember megrándul, elveszti a talajt a lába alól, 
egyet lóbál a levegőben, miközben olyan arczot vág, hogy a leg
komolyabb ember is a legkomikusabb benyomást kell hogy tegye 
(és teszi is) és egyszerre csak fenn van a daruk alatt, rendesen 
egy-két méterrel magasabban a hajó pereménél. Most egy „gyöngéd" 
fogással belódítják a lábainál fogva a fedélzetre, leveszik róla a 
kötelet és a t. ez. utas, többnyire tetőtől-talpig vizesen, ott áll a 

fedélzeten a képzelhető legbutább arczczal. Eltelik egy-két perez, 
a míg az ember ismét embernek érzi magát, és nem hiszi magáról 
azt, hogy ő egy láda portéka vagy egy behajózott —  borjú.
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Cap St. Roque-nál, Brazíliának és egész Dél-Amerikának leg

keletibb csúcsánál kezdődve, a szárazföld csaknem merőlegesen húzó

dik 250 km. hosszú területen délnek, a hol aztán ismét délnyugot 

felé hajlik el. Közel ehhez a kiszögelési ponthoz fekszik Pernambuco 

és vele majdnem ugyanegy magasságban kezdetét veszi a több 

száz mértföldnyi hosszú korallzátony, a mely délfelé húzódva, 

csaknem mindenütt párhuzamosan fut a parttal. A  hosszú korall

zátony mint összefüggő egységes fal áll az óceánban és csupán 

Pernambucoval szemben, mintegy 200 méternyi távolságban tőle 

akkora nyílás van a zátonyon, a melyen a legnagyobb hajók 

is kényelmesen keresztül haladhatnak. Ennek a korallzátonynak 

köszöni a város a tulajdonképeni nevét: Recife de Pernambuco. 

(Recife =  korallzátony, Pera =  kő, Nambuco =  átlyukgatott.) A  korall

zátony rendkívüli jelentőségű volt a város fejlődésére, mert a 

hatalmas, természetes védgát, a mely átlag mintegy száz méter 

széles, már kezdetben, a midőn költséges kikötőépítkezésekre nem 

is gondolhattak, kitűnő hullámtörőnek bizonyult. A korall záto

nyokat később erős kőből valódi védgáttá emelték. Míg ennek az 

óceán felőli oldalán néha leírhatatlan erővel zúgnak és törnek meg 

az óceáni hullámok, azalatt a gáton belül állandóan olyan síma 

a víz tűkre, mint egy tó felszíne. Egyrészt csendesvizű kikötő

jének, másrészt pedig szerencsés földrajzi fekvésének, a melynél 

fogva úgyszólván feltolja magát az északról-délre tartó hajóknak, 

köszönheti Pernambuco, vagy a mint röviden nevezik, Recife, hogy 

aránylag rövid idő alatt Brazíliának negyedik városává emelkedett.
Dr. Gáspár F . : A  fold körül I. 30
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A Lacha este érkezett a korallzátony csúcsához, a melyen a 

hatalmas világító torony mintegy húsz tengeri mértföldre jelzi a 

bejáratot. A  kapitányok rendesen nem szívesen vállalkoznak arra, 
hogy este vonuljanak be a korallzátony és a szárazföld között 

fekvő keskeny csatornán, a mit igen jól tesznek, különösen a brazíliai 

kapitányok. Mert világítás ide és csendes víz oda: az ördög nem

PERNAMBUCO.

alszik. Főképen a korallzátonyok közelében nem szabad bízni 

semmiben. Az éjszakát tehát künn töltöttük a nyílt oceánon és csak a 
kora hajnali órákban vonultunk be az élénk és nagyforgalmú kikötőbe.

Európa elhagyása óta Pernambuco volt az első kikötő, a mely

ben a partraszállás nyugodtan és erőlködés nélkül történhetett. 

Parában és Manaosban, kiszálláskor az Amazon rohanó árja ellen 

kellett küzdeni, Cearában és Natálban a hullámtörés okozott bajt; 
itt azonban tükörsima a víz, a part pedig csak ugrásnyira esik 

a horgonyzási helytől. A  csónakok a Linguettán kötnek ki, a hol 

egyszerre belecseppen az ember Pernambuco legélénkebb város

részébe, a kereskedelmi negyedbe vagy helyesebben: harmadba. 

Pernambucót ugyanis két folyócska, a Capiberibe és a Riberibe,
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a melyek rajta keresztül folynak, három szigetecskére, egymástól 
élesen elszakított városrészre osztják. Az a rész, a hova a Linguet- 

táról jutunk, a tulaj donképeni Recife, az üzletváros; óriási 

élénkségén és nagy árúforgalmán, a mely a nagy térségen - s 

parttal párhuzamos utczákon folyik, meglátszik, hogy úgy az 
Európából, mint Észak-Amerikából és Dél-Amerika déli részeiből 
jövő hajók legtöbbje felkeresi Pernambuco kikötőjét. Reciféből talán 
három-négy híd vezet keresztül a szomszédos városrészbe, Santo-

Antonioba, a melyből szintén három-négy hídon a harmadik városba, 

BoáA'lstába, Pernambuco úri negyedébe jut az ember. A három város

rész ugyanis testvériesen megosztozik a város közjóvoltán. Boa-Vista 
az előkelők meg az európaiak lakóhelye; tele villákkal, parkokkal, 

elegáns külsejű házakkal, előkelő csenddel. Santo-Antonio ugyanaz 

Pernambucónak, mint például Budapestnek a vár; az összes hivatalok, 

a kormányzóság, a tudományos intézetek és az iskolák ebben a város

részben vannak. Recife pedig a lüktető eleme, a kereskedelem és 

a forgalom központja. Magától értetődik, hogy ez a legzajosabb.
A lakosság színes elemei, tudniillik a négerek, mulattok meg 

a mestizek nagyon lármásak az utczán is meg otthon is. Öt néger, 

három mulatt meg —  egy asszony elég ahhoz, hogy piaczi

PERNAMBUGO (ALSÓ VÁROS.)

30*
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lárma keletkezzék. Hát még ott, a hol még ezrével vannak együtt. 

A kis néger gyerekek tolakodásra és makacsságra nézve felülmúlják 

a mi legszemesebb rikkancsainkat és a mi czipőfűző „árusaink44 

az Andrássy-úton szerény kis babák hozzájuk képest. A  melyik 

néger gyerek kiszemelt magának egy áldozatot, hogy valamilyen 

sorsjegyet rátukmáljon, azt nem lehet többé lerázni. Olyanok, mint 
a kullancs vagy akár a bogáncs; csak erőszakkal lehet eltávolítani. 

S mennyi rikkancs ordít itt s mennyiféle sorsjegyet! Mert már 

előre megjegyezhetünk annyit, hogy a játékszenvedély Brazíliában 
úgy a brazíliaiak, mint a feketék között rendkívül elterjedt. Nem 
kevésbbé zajosak és lármásak az eleven állatokat áruló vándor- 

bódésok, a kiknek lármájához nagy mértékben hozzájárul maga az 

„árú" is. Az árú ugyanis nagy csomó majom, papagály, kakadu 

és más rikácsoló, sivító madársereg.
A messze jövőben, egyelőre beláthatatlan távolságban, igen 

fontos szerep vár Pernambucora. Pernambuco ugyanis a délamerikai 

szárazföldnek azon pontján áll, a mely legmesszebbre nyúlik be az 

Atlanti óceánba, tehát legközelebb van Nyugot-Afrikának azon 

pontjához, a mely szintén legmélyebben nyúlik be az óceánba. Ha 
már most elérkezik valaha az az idő, hogy vasutat fognak építeni 
Afrika nyugoti partján, mondjuk csak a Senegál folyóig, Senegam- 

biának a legnagyobb folyójáig, a mely folyóhoz viszont közel esik 
Cap-Verde —  Afrikának az Atlanti-óceánba legmeszszebb benyúló 

foka — akkor a Braziliába való átkelés az oceánon a Cap-Roqueig,

— szintén a legmeszszebb benyúló földnyelvig —  a melytől Per
nambuco csak két-három foknyira fekszik délre, akkor az Atlanti- 

oceánon való átkelés egy legújabb keletű oceán-hajón nem fog 
három-négy napnál többe kerülni. Talán még annyiba sem. Mert 

mire ez a vasút kiépül —  ha ugyan egyáltalában gondolt már reá 
valaki* — addig a hajózási technika olyan magas fokon és nekünk 

ma még olyan elképzelhetetlen tökélyen fog állani, hogy az óceáni 

út még ennyi időbe sem fog kerülni.

* Lehet, hogy ez az eszme annyira képtelen, hogy az elsőséget e sorok írójától 
elvitatni, senki sem fogja akarni.
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Csak nagyon ritkán megy hajó Európából vagy keleti Észak- 

Amerikából Dél-Amerika délibb részeire, vagy át a nyugoti partra 
a nélkül, hogy Pernambucót ne érintse. Ez a forgalom pedig 

jelentékeny. Nem a nyolczvanas évek végén és a kilenezvenes 

évek elején fennállott forgalmat kell érteni, hanem azt, a mely 

ezen utolsó évtizedben keletkezett, a mely éppen úgy a három
négyszeresére emelkedett a réginek, mint a hogyan azok a városok, 

a melyek e forgalomba bevonattak, szintén össze nem hasonlítható 

módon gyarapodtak ez utolsó egy-két évtizedben. Míg Európa és 

Brazília között még a nyolczvanas évek végén is igen gyenge volt 
a forgalom, midőn még a vitorlás hajók nem csak az árúszállítás terén, 

hanem a személyszállításban is igen nagy szerepet játszottak, ma 

már úgy áll a dolog, hogy alig van nap, a melyen Európának 

valamelyik kikötőjéből ne indulna hajó Braziliába, vagy viszont 

Braziliának valamely kikötőjéből ne indulna Európa felé. És hogy 
mennyivel gyorsabb a mai forgalom, kitűnik abból, hogy vannak 

már olyan hajók, a melyek például a Liverpool és Rio de Janeiro 
közötti ötezertizennégy tmf.-nyi utat 14 nap alatt tették meg. Ez 

persze a legmagasabb rekord; átlag a gyorshajóknak is 22— 26 nap 

kell. Hiszen nekünk az Amazonassal Santa-Cruztól Páráig 13 napra 
volt szükségünk. Az átkelés díja ma már rendkívül olcsó. A  német 
hajókon, a melyek a legolcsóbbak, 650— 750 korona az átviteli díj, 

az angol, olasz és franczia gőzösökön 800— 900 korona. (A nyolcz

vanas évek végén, a mikor alig két-három társulatra szorítkozott 

a versengés, ugyanennyi forintba került.)

Ugyancsak szerencsés földrajzi fekvésének köszönheti Pernam
buco, hogy a tengeralatti kábel különböző ágainak a kiinduló pontjait 

egyesíti. Európával két kábel köti össze; San-Vincenten a Cap-Verdi 

szigeteken és Madeirán meg Lisboán (Lissabon) keresztül Cap- 

Landsendig, Anglia délnyugoti csúcsán; Észak-Amerikával pedig 

Párán keresztül Floridáig. Délamerika fontosabb kikötőibe szintén 

innen indulnak ki a kábelek. Talán ezek a rengeteg hosszú vonalak 
adták meg a kedvet Pernambuconak a villanyos berendezésekhez; 

mert valószínűleg Pernambuconak volt a legelső telefonja egész Dél-
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Amerikában. Hogy a nyolczvanas' évek végén ez mit jelentett —  

telefon Braziliában! —  az képzelhető. A  fejlődés különben minden 

téren rohamos. Annak a városnak, a melynek a mi ott időzésünk 
idejében mintegy 110— 120 ezer lakosa lehetett, ma már mintegy 

200,000 lakosa van.
Eltekintve attól, hogy a Pernambucoban letelepedett idegenek 

nehezebben és ritkábban lesznek „milliomosok", mint Brazília más, 

szerencsésebb viszonyú városaiban, Pernambuconak meg van még az a 

hátránya is, hogy egyike azon parti városoknak, a melyekben a huza

mosabb tartózkodás legkevésbbé jótékony az egészségre. Ujabb idők
ben, a mióta a város csatornázását bevezették, javultak az állapotok, 

de azért a különböző tropikus betegségek még alaposan pusztítanak, 

különösen a fehér kenyérért izzadó és szenvedő idegenek között. 

A  jobbmódúak, hacsak tehetik, nem laknak benn a városban, hanem 

a várostól mintegy háromnegyed órányira fekvő Fernandez és 

Magdaléna elővárosokban, a hol gyönyörű tropikus parkok közepén 

hollandi stylusban épült villákban pihenik ki a határozottan rendkívül 

nehéz és küzdelmes életmód fáradalmait. Egy másik villanegyed 

a város túlsó részében fekszik egy halmon, a mely kőfal mere
dekségével emelkedik ki a tengerből. Ez volt egykor a pernambucoi 

tartománynak a régi fővárosa, Olinda; hogy túlnyomóan bennszülött 

brazíliaiak lakják most is, mutatja számos kisebb-nagyobb templom; 

talán minden két lakóházra esik egy-egy kis templom. A 'nyolcz- 

vanas évek végén ide még pompás öszvér-négyestől vont „bond“-on 
kocsiztunk; ma már persze ide is villanyos vasút vezet. Hja, ma 

már oda a poézis még Brazíliában is. A  hová akkor még a regényes 

sárga döczögős ládában, a déligence-on jutott az ember, pompás 

öszvérekkel, a melyeknek kellemesen hangzó csengője jólesőleg 

hatott a kedélyre, ott ma már mindenütt a villanyos kocsik ideg
bántó harangja veri fel az utczát. \

Egy tulajdonsága van azonban Pernambuconak, a melyen nem 

változtathat sem hollandi stylusban épült villa, sem az azt környékező 

park, sem az acclimatisatio —  a mely mellesleg megjegyezve Pernam

bucoban nehezebben megy, mint Brazília bármely más városában —
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egyszerűen tűrhetlenné válnék. Téves azonban azt hinni, hogy 

az esős időszakban a hőség könnyebben elviselhető. Ellenkező

leg; habár a hőmérő kevesebb fokot is mutat, azért a vízpárával 

telített légkör valóságos gőzfürdő jellegűvé lesz; még gyötrőbb, 
kínzóbb, mint a száraz forróság. Bizony azok a szegény gazdagok, 

a kik a pernambucoi viszonyok között kénytelenek élni, éppenséggel 

nem irigylendők. .

Ezek a viszonyok azonban nem hatnak visszariasztólag. Az Euró-

tudniillik a tikkasztó, rettenetes forróság, a gyilkosán szúró napsugár. 
Kivéve a márcziustól július közepéig terjedő időszakot, a mikor 

gyakran borítják felhők az égboltot, az év többi szakában a nap 

rettenetes hőséggel tűz erre a vidékre. Ha nem lenne csaknem 

állandóan kitéve a tenger felől jövő szél áramlatának, ez a hőség

KÁVÉSZÜRET A BANANÁK ALATT.
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pából ide letelepülők száma rohamosan nő. Hiszen láttuk, hogy 

a lakossága az utolsó tíz-húsz évben majdnem megkétszereződött. 

Hja, a kávé, czukor és gyapot, meg az a számtalan más brazíliai 
termék, a mely millió és millió értékekben szállíttatik Európába, 

a melyek százezreket jövedelmeznek a velők foglalkozónak, még 

mindig felér egy kis maláriával, májtályoggal vagy sárgalázzal.*

Brazíliában, pontosabban: Santosban, 1770-ben ültették el az első 

kávécserjét és ma már évenként mintegy 10 millió métermázsát 
termelnek csupán itt. Az utolsó évtizedek idegessége okozta-e, 

hogy a kávéfogyasztás éppen az utolsó évtizedekben fokozódott, 

avagy éppen megfordítva: ez nem tudható; annyi azonban tény, hogy 

az utolsó harmincz évben a kávéfogyasztás csaknem meghárom

szorozódott. így például Közép-Európa államaiban az 1866— 68-as 

években elfogyott két millió mm., 1895— 96-ban pedig már 5 

millió 220 ezer mm.

Hogy hol van a kávé tulajdonképeni hazája, erre ma már nem 

is felelhetünk. A  kiinduló pont Mocca volt, Dél-Arábiában. Ma azonban 

már termelik a tropikus földrésznek majdnem valamennyi pontján, 
a hol egyáltalában művelik a földet és valamit termelnek. Leg

főképpen az Egyenlítő körül, harminczöt foknyira észak felé és ettől 
délre tizenöt fokra.

Míg a kávécserje vad állapotban hat méter magasra is megnő, 

művelt állapotában csak két, kettő és fél méter magasságot ér el. 

A  cserje nagyjában leginkább a mi cseresznyefánkhoz hasonlít; 
a gyümölcse, tudniillik a kávészemeket tartalmazó külső közös 

gyümölcsburok, érett korában sötét violaszínű. Minden gyümölcs

ben két kávészem van, a melyeket vékony, finom pergamentszerű 

hártya köt össze. Kávészüretkor, a mely Brazíliában évenként 

háromszor, négyszer is van, az érett gyümölcsöket leszedik és nagy

*  Utolsó időkben átlag 200 millió lcgr. czukor és 200 millió kgrm. gyapot 

kerül ki Pernambucoból évenként, míg a temérdek európai árú, a mely Pernambucon 

keresztül jut Braziliába, mint például rizs, olaj, szárított tőkehal, burgonya, kőszén, 

cement, sor, liszt, petróleum, vaj, szalonna, szárított hús, bor, eczet meg a fölsorol- 

hatatlan sokféle kézmű és használati czikk stb., talán értékben ugyanannyi.
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edényekbe hántják, a melyekben úgy megtapossák, mint nálunk a 
szőllőt; így hántják le ugyanis a kávészemekről a gyümölcsréteget. 
Ettől nagyjában megszabadítva, a mi alatt a szemeket körülvevő 
pergamentszerű hártya még érintetlen marad, belehányják vízzel 

telt nagy edényekbe, a melyek lépcsőzetesen feküsznek egymás 
alatt, oly módon, hogy a lefolyó vízzel a kávészemek tovább sodor
tatván, elvesztik a még rajtok tapadó gyümölcsmaradékot. Három
négy napi szárítás után, a napon megtisztítják a vékony hártyától is, 
olymódon, hogy előbb géppel széttépik a pergamentburkot, aztán 

nagy fúvókkal a kávészemek közül elfujtatják. A  születésűktől kezdve 
összenőtt ikertestvérek —  a két kávészem —  e művelet által egy
mástól végképen elszakíttatnak.

Második igen fontos kiviteli czikk a czukor, a melyet szintén 

óriási mennyiségben termelnek Brazíliában. A czukornád helyenként 

oly roppant sűrűn terem, hogy ki kell vágni a nádat. Úgy mint 
a kávé, szintén Ázsiából származik, de már a 16-ik század elején 

hozták át Braziliába. Csaknem egyidőben a rabszolgákkal, a kikkel 
ezt is műveltették. Jóllehet, hogy az Európában óriási mértékben 

termelt répaczukor konkurrencziája nagyban csökkentette a brazíliai 
czukorkivitelt, azért még most is évente sok millió mázsát visznek 

ki igen sok millió korona értékben.
Legjobban tenyészik a czukornád lapályos helyeken, a hol 

15— 20 évig is hasznot hajt. A német bevándorlott ültetvényesek 

a dombokra ültetik, olyan helyekre, a honnan éppen frissiben 
irtották ki az erdőt; tapasztalat szerint a czukornádnak ez a leg

kedvezőbb talaj. Az ilyen földön egy hektár (egy hektár körülbelül 
annyi mint két hold) már az első aratáskor 6000 kilogramm czukrot 

terem, de egy év múlva már 7500 kgrammot; erre persze német 

szorgalom, német kitartás és német gazdálkodás kell, mert a brazí
liaiak ilyen eredményt sohasem képesek elérni.

Az előbbi kettőnél nem kevésbbé fontos terméke Braziliának 
a gyapot, a melylyel hosszú időkön át egyedül uralta az európai 

piaczot, a mi ezen a téren is óriási versenytársat kapott az indiai 

gyapotban. A  gyapot már tisztán brazíliai bennszülött; a mikor
Dr. Gáspár F . : A  föld körül. I. 31
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az európaiak először léptek amerikai földre, már nagyjában művelték 

az indiánusok. De az európaiaktól Braziliába áthozott gyapot minő

ségre nézve messze felülmúlja a bennszülöttekét vagyis a hazait. 

Csodálatos tulajdonsága van a brazíliai termőföldnek; a külföldről 
behozott idegen ültetvény ugyanis [mindig jobban fejlődik a bel-

CZUKORÜLTETVÉNY.

földinél és a behozott ültetvény csodálatos mértékben múlja felül 
azt, a melyik Ázsiában vagy Európában maradt. Meglátjuk majd 

egy-két gyümölcsfajnál, a melyeket Európából hoztak ide, hogy 

mivé alakultak a brazíliai talajban. A  narancs, a baraczk és körte 
valóságos csodagyümölcscsé változtak és nemcsak nagyságra nézve, 

hanem zamatban és illatban is messze felülmúlják európai testvérüket, 
így történt a gyapottal is. A  mikor versenyezni kezdett vele az indiai 

gyapot, akkor Európában, a hol különben is igen magas vám volt a gya

potra kiróva, a brazíliaiak arra törekedtek, hogy odahaza dolgozzák 

föl a termelt mennyiséget. Nemcsak az egyes családoknál dolgozták 

fel szövőszéken, hanem nagy gyárakat építettek és rendeztek be, 

a melyeket természetesen — Anglia szállított; ugyanaz az Anglia,
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a mely braziljai gyapotra a beviteli vámot a legmagasabbra csigázta. 
(Tehát, mint mindig, itt is egy rókáról két bőrt húzott le Anglia.)

A  gyapottermeléshez tudvalevőleg nedves talaj és irtott erdő 

szükséges, ez a kettő pedig Braziliában, az őserdők és folyamóriások 

pár excellence hazájában bőven van. Az elvetett mag kinövéséhez 
nyolcz-kilencz hónap szükséges és úgy kezelik, hogy rendesen 
október és november hóra esik a főszüret. Kisebb arányú szüretek 
gyakrabban esnek meg az évben, mert a magburkok igen külön
böző időre érnek meg. Minden esetre egyik leghasznosabb terméke

CZUKORGYÁR GÉPHÁZA.

az országnak, a mely igen sok milliót hajt még akkor is, ha 

a pénzt nem reálokban számítjuk, hanem koronákban. A  brazíliai 
tudniillik csak úgy dobálódzik a milliókkal, a meddig csak számokról 
van szó. A brazíliai pénzegység —  a reál —  ugyanis igen alacsony 
értékű; a mi pénzünk szerint a reál (többes számban Reis) alig 
egy fél fillér; tényleg nincs is forgalomban másként, mint a nevével. 

A forgalomban levő legkisebb pénznem a tiz vagy húsz reispénz, 
a mely nemcsak hangzásra hasonlít nagyon a mi „rézpénz“-ünkhöz, 
hanem értékben is; a tiz reis annyi mint körülbelül 2‘5 fillér; 

száz reis annyi mint a testao; ezer reis a. m. a milreis; egy millió 

reis a. m. conto de reis. A mindennapi élet elszámolásaiban a 

milreis a forgalmi pénz, mint például nálunk a korona, Német-
31*
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országban a márka, vagy Francziaországban a frank, habár ezeknél 

jelentékenyen nagyobb értékű. Pontosan számítva a brazíliai milreis 

a mi pénzünk szerint két korona 69 fillér. (Portugáliában ezer reál, 

azaz a milreis öt korona 33 fillér.)
Mielőtt elhagynék Pernambucot —  még pedig hagyjuk el 

minél hamarabb, mert a forróság már tényleg tűrhetetlen —  említsünk 

meg egyetlen nevet-, a mely mi köztünk, magyarok és brazíliaiak 

között, jóformán az egyedüli kapocs: —  „Hunyady János“ . Azaz, 

hogy ne tévedjünk: nemcsak a brazíliaiak, hanem úgyszólván az 

egész távoli külföld és Magyarország között az egyetlen közösség 

vagy érintkezési pont: Hunyady János.

Ez az egyetlen terméke a gazdag, a nagy, az istenadta Magyar- 

országnak, a melyről a külföldnek fogalma van. (Van ugyan még 

egy terméke, a „Hungara“ , az eleven élő kiviteli czikke, a melyekkel 
ugyancsak kevés dicsőséget aratunk. Később még visszatérünk erre 

a „tárgyra".) Hogy újabb időben visznek tőlünk lisztet s holmi 

egyet s mást, az tény; de ez oly elenyésző arány, olyan jelenték

telen csekélység —  még akkor is, ha száz meg százezer mázsát 

visznek ki tőlünk — ahhoz képest, a mit kivinni tudnánk, a mi 
után két kézzel kapkodnának odakünn, hogy jóformán szót sem 

érdemel. Sokkal kevesebb jártasságom van e téren, semhogy merész

kednék szakszerűen hozzászólani a tárgyhoz. De fájó szívvel 

szabadjon annyit megjegyeznem, hogy szánalmasan szegényes 
■ szerepet játszunk a nagy külföld előtt, a mi a kivitelünket illeti. 

Hogy egyebet ne említsek, vegyük a mi borainkat meg a mi ásvány

vizeinket. A  mi vörös borunk az összes más vörös borokkal tartós

ságra, ízre és kellemetességre nézve egyrangú; a mi ásványvizeink 

felveszik a versenyt —  sokféleségre, ízre, gyógyerőre, hatékony

ságra nézve a földgömb bármely más országának az ásványvizeivel. 
Azért a mi borainkat sehol sem találni, a mi ásványvizeinket sehol 

sem ismerik. Kivétel az egyetlen Hunyady János, a melyet azonban 

szintén csak hitvány és rosszul sikerült hamisítvány alakjában 

találunk. Ha a mi nagy bortermelőink rászánnák magukat, hogy 
egy kis üzleti vállalkozással a világpiaczra bocsájtanák a termés
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egy részét és nem törődnének a kezdettel járó elkerülhetlen vesztesé

gekkel vagy csak a kevés haszonnal, határozottan sikert aratnának; 
nem is sejtett lendületet adhatnának a borkivitelünknek. Pernambu- 
coban például a franczia bor az uralkodó. Drága pénzen, üvegét 
két, három, négy milreissal számítva, olyan bort isznak a pernam- 

bucóiak és Délamerikában mindenütt, a minőt nálunk a szokásos 

„ kocsis-bor" névvel sem tisztelünk meg. Most tessék elképzelni, 

minő hatást érhetnénk el a mi pompás egri vagy szegzárdi vörös
borunkkal és minő hódító hadjáratot végezne a somlai, a kecskeméti, 

a neszmélyi és a többi. Hát még a mi ásványvizeink! A hol annyi 
a beteg ember, a hol annyian szenvednek a forró égövi viszonyok 

okozta emésztési zavarokban —  alig hiszem, hogy lenne egy 

acclimatizált vagy még nem acclimatizált, a ki kisebb-nagyobb 

mértékben ne szenvedne valamilyen gyomor vagy bélbántalom- 
ban —  minő jótéteményt követnénk el a mi ásványvizeinkkel. 

Mennyi pénz kerülne ezáltal mi hozzánk és mennyi tetterős munka

képes férfiú nyerne alkalmazást az ezekkel való kereskedelemben; 
mennyi fiatal ember jutna ki a külföldre és vinné széjjel a magyar 

nevet, a magyar tisztességet és a magyar becsületet!

* *

Pernambucotól Bahiáig mintegy négyszáz tengeri mértföld 

az út. A kedvező parti viszonyok folytán abban a szerencsés hely

zetben vagyunk, hogy csaknem az egész utat a partok közelében 
tehetjük meg. Kaleidoszkopszerűen vonul el előttünk a rengeteg 

nagy kép és gyönyörködtet bennünket páratlan szép látványával.
%

Teljes és tökéletes csend uralkodik, a minő csak a forró égöv 
alatt ismeretes. Az átlátszó, meleg pára bársonyosan lágygyá teszi 
a levegőt. Ennek a párának fehéres visszfénye ráfekszik a lomhán 
hullámzó óceán tükrére, a mely mozdulataiban olyan nehézkes, 

mint az olvasztott ólom. Az éppen felkelő nap fehér sugarai szélesen, 

vontatottan siklanak végig a víz tükrén. Az óceán nehezen léleg
zik, lomha, súlyos, habtalan hullámaival. Itt-ott élesen körülírt,
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vakítóan csillámló kékes fény vagy aranyos sugárban tündöklő folt 

mutatja, hogy éppen egy emelkedő hullámra tűz a nap merőleges, 

szúró sugaraival. Az alig ébredő és máris égető naptűzésre nagyokat 

nyög és sóhajt az óceán, a mint hullámaival ráborul a partra; 

mintha kábult és dermedt lenne még az éj nyomasztó mély álma 

után. Az örökös párától túltelített levegő ólomsúlylyal nehezedik 
mindenre: a vízre, a növényzet buja tömegére, a part sötétvörös 

szirtjeire, s a kékes-barna sziklákra.

Délfelé a napnak most már egészen függélyesen lecsapó sugarai 

szétoszlatják a párát és akkor a nap vagy közvetlenül rátüzel 
a földre és az óceánra izzóan perzselő sugaraival, vagy pedig hirte- 

lenében feketés-szürke vastag, lomha felhőtömegek keletkeznek, 

a melyek még tikkasztóbbá nyomják össze maguk alatt a levegőt. 

Aztán megindul belőlük vakítóan czikázó fehér villámlás közt 

a meleg eső. Ez az eső nem frissít, nem üdít, nem zúg és nem 
csapkod. Merőleges, meg nem szakított hosszú fonalakban ömlik 

le a felhőkből; sokáig, egyhangúan és végtelenül unalmasan. A víz
sugarak már esés közben kezdenek párologni a roppant forró 

levegőben. Még az úgynevezett száraz időszakban is ritkán látható 

Brazília partjain a lemenő és felkelő napnak az a gyönyörű szín

játéka, a melyet a mérsékelt égöv .alatt a búcsúzó vagy a felkelő 
nap sugarai hoznak létre. Brazília partjain a nap nem szeszélyes; 

itt nem játszik a napsugár. Itt komoly, zord és mogorva. És ez 

meglátszik az erdőn, a vizen meg a sziklán. Minden szenved 

a tropikus nap bántóan szúró és perzselő sugarai alatt, a melyek 
kiszívják az utolsó csepp nedvet néha még a sziklából is.

A  kép azonban, a melyet a part nyújt, lebilincselően szép, 

érdekes és nagyszabású. Egyfelől, a bal oldalon, a végtelen óceán 

fehér fényben tündöklő, mozdulatlan síma felülete; jobb felől pedig 

beláthatatlan hosszúságban fantasztikus és bizar formájú hegyek 

óriási tömege. Itt hegyes csúcsban végződő meredek oldalú hegyek, 
amott pedig magas kúpok, a melyeknek teteje olyan lapos, mintha 

késsel vágták volna le. Mind e hegyek gömbölyű hátaikkal össze

vissza fekíisznek a legrendetlenebb, legszabálytalanabb módon;
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majd egymásra tornyosulnak, egymásnak mennek; majd ismét 

hirtelen szétválnak, mélyre vált szakadékokat, szédületesen tátongó 

mélyedéseket és szeszélyesen kanyarodó völgyeket hagyva maguk 

között. A  szakadásokban és völgyekben lomhán gomolyog a fehéres

szürke reggeli pára és köd; mintha felfelé kúsznának a hegyeken, 

a melyek sűrűn és buján vannak benőve az áthatolhatatlan erdő
rengetegekkel. Ez a számtalan változatosságú, de ugyanazon kép 

mered az ember szeme előtt, végig a brazíliai partokon.

Sajátszerű érzés fogja el az embert, a mikor először pillantja 

meg ezt a képet az Atlanti-oceán nyugoti partján. Az idegen 
világrészek természeti szépségei általában üdítőleg és szórakoztatóan 

kellemesen hatnak az emberre. Az Alpesek például egymásra tor

nyosuló hegycsúcsai és tátongó szakadékai megdöbbentik a szemlélőt: 
imponálnak; Olaszország bájos tájképei gyönyörködtetnek; India 

szépségei és szertelenségei a legnagyobb mértékben érdekesek; Japán 

gyönyörűségei egyszerűen elbájolok. A  tropikus Brazilia partjai 

azonban határozottan nyomasztó érzést keltenek az első pillanatra. 
Az erdők, a hegyek, a partok számtalan változatai itt is csodálatosan 

szépek, de itt minden nagy. hatalmas, tömör és kolosszális. Itt 

minden annyira nyomasztóan tömör és nehéz, itt minden olyan 

túlbuja és túltengő a duzzadó élettől, hogy az ember ezzel a ter
mészettel . szemben idegennek, kicsinynek elenyészőnek érzi magát. 

Ez a természet nemcsak megdöbbent, de agyonnyom; ezek a szép

ségek nem gyönyörködtetik a szemet és a lelket, hanem kápráz
tatják, kifárasztják. Meglátszik rajta, hogy a természeti életnek ez 

az alakja és módja csupán arra van hivatva, hogy majmokat, 

papagályokat tenyésszen, fát és folyondárt termeljen; meglátszik 

rajta, hogy még nincs annyira kifejlődve rendeződve és kiegyen

lítődve, hogy egy olyan fejlettebb összetételű lénynek, a minő az 
ember, az életéhez és fejlődéséhez szükséges talajul szolgálhasson

Nincs a világon még egy akkora földterület, a melyet - oly 

áthatolhatatlan sűrű erdőség borítana, mint Brazilia partja és a 
melyben annyira túltengő és túlbuja lenne az állati és növényi élet. 
íme az okok, a melyek ezt létrehozták.
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folyondár. Minden kúszik, kapaszkodik, terjed és törekszik egymáson 
keresztül-kasul a mint azt már az őserdőkben láttuk. Egymás hátán 
igyekszik fel minden a magasba, hogy a fojtogató és nyomasztó 

szorultságból a napfényre jusson. A  tropikus élet túltengésének ez
Dr. Gáspár F . : A föld körül. 1. 32

A nagy meleg és a nedvesség okozza, hogy a mállékony. laza- 
talajban túlliczitálja egymást a fű. fa cserje, bokor parazita és

KIRÁLYPÁLMÁK A RIO DE JANEIROI BOTANIKUS KERTBŐL.
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a buja varázsa száz meg száz mértföldön keresztül nem szakad 
meg sehol. A kép idővel egyhangúvá lesz ugyan de sohasem 
unalmas. így például egy helyen, kilométerekre terjedő hosszú 
területen, hatalmas gránithegyek meredek falai emelkednek előttünk, 
szakadékoktól barázdákká tépve és hófehéren habzó zúgó vízesésektől 
tarkítva. Minden talpalatnyi helyet sűrű erdőség borít, a mely 
hol sötétzöld, hol barnás, hol pedig vöröses. Ebből a sűrűségből 
merészen emelkednek ki a forró égö-v faóriásai, nyílegyenes sudárral, 
ernyős lombozattal, a melyek teljesen egyenlő magasságban össze
folynak, egymásba kapaszkodnak és végtelen nagy zöld kupolát 
alkotnak. Valamivel lejebb kókuszpálmáktól borított homokzátony 
nyúlik mélyen be a tengerbe. A pálmák görbe törzsei elcsavarodnak 
és kereszteződnek; a koronájuk pedig összefolyik úgy, hogy nem 
lehet megítélni, melyik korona melyik törzshöz tartozik. A törzseiken 
és ágaikon felkapaszkodó kúszónövények nyúlványa pedig, a mely 
olyan lenge és könnyű, mint az ökörnyál és göndör, mint a strucz- 
toll, reszket, libben, zizeg és susog a legenyhébb szellőre is. Unalmas, 
egyhangú azonban a körlégnek, a levegőnek az élete. Miután csak
nem folytonosan túl van telítve párával és mindig idegbénítóan 
forró, ennek folytán a levegő is kevéssé áttetsző és a rajta áthatoló 
napsugár elveszíti színeit. Az égboltozatot csaknem mindig be
borítják az elmosódott szélű, lomhán szálló felhők. Különösen 
csúnya az ég az esős időszakban; színtelen, homályos, szürke, 
élettelen. Az eső lassan hull belőle, de folytonosan olyan egyen
letesen és függélyesen, mintha gépezet szabályozná tömegét 
s esését. A levegőben nincs egy lehelet, a mely csak parányi 
változatosságot hozna a nyomasztóan egyhangú szürkeségbe, az 
esőfonalak hullásába. A partmelletti tenger, a melyen a viharok 
csak kivételesen fordulnak elő, nem egyéb, mint széles, hatalmas, 
élettelen hullám, a melyet szemmel észre nem vesz az ember és csak 
a hajón érzi meg, mint lusta, lomha himbálódzást. Ezt azonban mindig 
érzi még a legabszolutabb szélcsendben is. Ezek a passzát kigör
dülő hullámai. A víz színe egyhangú, unalmas; a hullámaival játszó 
tenger, a száz meg száz színváltozást mutató játék itt ismeretlen.
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ez volt egykor a teljes czíme Bahiának; hivatalosan még ma is 
így hívják. Hogy a régi portugálok az összes szentekre hivatkoztak 
akkor, a mikor ezt a helyet a bennszülöttektől elfoglalták, az — tekin
tettel a portugálok és a szentek közötti benső viszonyra — valószínű. 
A mai „portugál", ha mindjárt angol, olasz vagy magyar, valószínűleg 
akkor fohászkodik az összes szentekhez, ha megérkezvén a hajóval az 
öbölbe és csónakkal a partra jutva, meglátja maga előtt azt az elevátort 
vagy liftet, a melybe szállania kell, ha a tenger partján elvonuló 
lármás, piszkos, forró és túltömött alsóvárosból, Cidade-baixából fel 
akar jutni a felsővárosba, Cidade-altába.

32*

Ha süt a nap, akkor vakítóan fehér a tenger; ha esik, akkor ólom
szürke és fénytelen. A brazíliai partokon az óceán nemcsak komoly, 
zord és mogorva hanem nehézkes, unalmas elernyedt. Mintha 
folyton álmos lenne és nyomott hangulatú

Ebben az elragadó érdekes és sajátságos környezetben fekszik 
az a város a melynek kikötője felé tartunk

„La Cidade de San-Salvador da Bahia do Todos os Santos",

BAHIA.
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Bahia tudniillik két nagy városrészből á l l ; az alsóvárosból, 
a mely csupán nehány a rakparttal párhuzamosan futó utczából 
áll és a felsővárosból, a mely egy meredek domb tetején épült 
Az alsó- vagy régi város az üzleti rész; úgy a Rua Praya, a főút, 
valamint a Rua Nova de Commerceio csupa raktár, magtár iroda, 
piacz és korcsma. A felsővárosba gyalog csak egy-két meredek, szűk 
sikátoron vagy két szélesebb lépcsőn lehet feljutni. 35— 38 fok 
Celsiusnál határozottan nem csábító feladat és a helyzetnek saját
szerű újdonsága sem bír elég csáberővel, hogy az ember gyalog 
tegye meg ezt az utat. Az idegent, vagy bárki mást .is ettől meg
kímélendő, szolgál a „Parafuzo‘% azaz az elevátor, a mely a mi 
budapesti siklónkhoz hasonlóan arra szolgál, hogy felröpítse azokat, 
a kik a Cidade-altába akarnak jutni. A sikló feltétlenül biztos és 
szerkezeténél fogva ki van zárva az eshetőség, hogy valami szeren
csétlenség történjék rajta. A parafuzo kora hajnaltól késő éjjelig 
megszakítás nélkül üzemben áll, a polgári osztály és a köznép 
alaposan igénybe is veszi. A siklón kívül számos hordszék áll 
a közönség rendelkezésére; az árú- és a lépcsőkön felfelé való 
személyszállítás, számos négernek és mulattnak adja meg a minden
napi kenyeret, a hozzávaló száraz hússal — carne seccával —
együtt.

A felsőváros hű utánzata Lisboának, az anyavárosnak. Az
utczák szélesek, hosszúak és mert halmos, dombos helyre épül
tek, hol lejtősek, hol ismét meredekek. Két gyönyörű nyilvá
nos térség képezi az új városban a lakosság gyűlhelyét; egyik
a Praca do Palacio, a másik a Passeyo Publico. A mit tropikus 
növényzet létrehozhat, az képviselve van e két térségen, a melyek 
szépségre versenyeznek Dél-Amerika bármely városának díszterével. 
Olyan gyönyörű gyepes tereket, mint a mi parkjainkban, itt nem 
láthatni; az a finom, bársonyos, egyenletes zöld fű, a mely olyan 
jól esik a szemnek és jól esnék a talpaknak — ha szabadna lépni rá
— itt nem létezik, a minthogy nem létezik sehol, a hol a perzselő, 
szúró nap kiszárítja a gyenge növényt. E helyett van egy alacsony 
növény, a . mely szalagszerű száraival, a kocsányával, szétterül
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a földön; az ettől szabad területeket benövi a vadul tenyésző 
pudica-mimosa, a melynek levelei szemérmesen összehúzódnak 
a legcsekélyebb érintésre; temérdek rózsa és jázmin, bájos, kedves 
illattal; a sötétzöld bokrok közül a Hibiscus és Poinsettia láng
vörös és a Bugainvillea halvány rózsaszínű virága; pálmák és 
aracáriák karcsú, nyúlánk, elegáns törzse nyúlik föl a magasba, 
mialatt a tövükön tarkaszínű caladiák, zöldessárgán csíkozott croton- 
és vérvörös coleusbokrok simulnak. Ez a nagyszabású botanikus 
tudomány ne imponáljon senkinek; onnan ered, hogy minden 
csoportban egy kis botocska van a földbe szúrva és ezen van a 
névjegy. Ez a névjegy aztán elárulja, hogy ki és micsoda az 
a szép növény, virág, bokor vagy fatörzs. Az ember ilyen módon 
játszva lesz botanikussá és bátran adhatja a nagy — tudóst.

A Passeio Publicoról gyönyörű kilátás nyílik a tágas öbölre, 
miközben az óceánról átlengő üde, friss esti szellő valóságos 
jótéteménye a nappal elcsigázott lakosságnak. Bahia az első város, 
a melyben feltűnik a temérdek templom. (Nem hiába, hogy Lisboá 
mintájára épült.) De nemcsak számra nézve, hanem építészeti 
szempontból is az elsőrendűek közé tartoznak e templomok. Leg
érdekesebb köztük az alsóvárosban levő templom, a Nossa Senhora 
della Praya da Conceicao, Bahia legrégibb temploma. Az egész 
épület csupa olyan kőből áll, a melyeket Lisboá vidékéről hoztak 
át az oceánon — vitorlás hajókon. Kimagasló épületek a nemzeti mú
zeum (dicsérettel mondassék, hogy Brazíliának majdnem minden 
valamire való városában gazdag gyűjteményi! múzeum áll fenn), 
továbbá egy hatalmas, nagy szeminárium, a nyilvános könyvtár 
s az orvosi egyetem. Előkelő szép térség a színház előtti nagy 
tér s a Campo Largo, a szokásos Szabadság-oszloppal, annak 
emlékére, a midőn Brazília 1822-ben függetlennek nyilvánította 
magát Portugáliától, a melynek járma alatt nyögött attól a percztől 
kezdve,amidőn Cabral 1500-ban a parton kikötött és rögtön lefoglalta 
Portugália számára.

Feltűnő sok a néger Bahiaban. Majdnem úgy látszik, hogy 
az a sok néger, a kiket rabszolgának hoztak át annak idején
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Afrika nyugoti partjairól és a legtöbbjét Bahiaban tették partra, 
innen talán szét sem oszlott. Bahia 140 ezer lakosának (ma már 
200 ezren lehetnek) túlnyomó részét négerek alkotják. Hogy mi
ből él ez a nép, a melynek jellemében a lustaság a legkiválóbb 
vonás, az tisztára rejtély. Mert kényszer nélkül dolgozni sehogy sem 
fér össze a néger tulajdonságával. Például: a nyolczvanas évek 
végén egy megelőző óriási sárgaláz-járvány után, pusztító éhínség 
lépett fel főképen a négerek között. Hogy segítsenek az állapoton, 
a kormány elhatározta, hogy nagyszabású munkákat végeztet 
Bahiaban, tudniillik a város rendezését, hogy ezáltal a lakosság 
alsó rétege munkához jusson. A városrendezést azonban abba 
kellett hagyni, mert nem akadtak munkások. A néger tudni
illik inkább éhen hal, semhogy rendszeres munkát végezzen.

Csodálatos az az ellentét, a mely az északamerikai négerek 
s a délamerikai négerek és a fehérek közötti viszonyban fennáll. 
Dél-Amerikában, főképen Brazíliában a néger nem gyűlölt és meg
vetett, mint Észak-Amerikában sőt teljesen egyenjogosított. A különbség 
pedig a két faj között — a fehér meg a fekete között — tudva
levőleg nagyon szembetűnő.

Érdekes volt egy péntek reggelen, a néger nők szokásos mise 
napján, a templomba való felvonulás. Nagy csapatokban vonulnak 
fel, legszebb ruháikba öltözötten. A néger nők egyáltalában rend
kívül hiúk, majdnem olyan nagy mértékben, mint az — európai 
nők. Nagy súlyt fektetnek a cziczomára. A szegénysorsúaknál 
azonban csak annyiból áll a cziczomázás, hogy az olcsó ruhájuk 
rikító színű és ugyancsak rikító színű művirágot raknak föl. A vagyo
nosabb nők azonban tág teret engednek a cziczomázási dühnek. 
Mindenekelőtt annyi keményített alsószoknyát kötnek a derekukra, 
hogy az egykori boldogult krinolin az ő karcsúságában megszégye- 
nülten vonulna háttérbe. A felső szoknya rendkívül rikító tarka szövet; 
piros, kék és sárga; de nem külön-külön, hanem egyszerre. Az 
ing mélyen kivágott s minél fehérebb az ing, annál feketébb a 
mell vagy megfordítva: talán azért oly fehér az ing, mert oly 
szörnyű fekete a mell. A vállravetett kendő, a mely szintén igen élénk
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színű, rojtos is meg csipkés is egyszerre. A felrakott temérdek ékszer 
mennyisége pedig egyszerűen hihetetlen. Egy elég jó képű fiatal néger 
nőn tíz-tizenkét gyűrűt, nyolcz-tíz karpereczet, hat-nyolcz nyaklánczot 
mintegy húsz-harmincz amulettel, egy tenyérnagyságú nyakkendőtűt, 
háromsoros fülbevalót volt alkalmam egyszerre megszámlálni. Emlí
tett péntek reggelén épp felvonulni készült a sok néger nő, 
a midőn hirtelen beállított egy kis gyors -záporeső. Egy pillanat 
alatt száz meg száz tarka szoknya repült a fejekre, vagy pedig egy 
nagy kendőt borítottak magukra, a mely épp olyan tarka volt, mint 
a többi ruhájuk. Ezzel a kendővel szokták ugyanis a néger nők a 
gyermekeiket a csípőjükre kötni, a ki az egyedüli teher, a melyet 
nem a fejükön hordanak. Különben minden terhet, a legcsekélyebbet 
és a legsúlyosabbat is, fejükön viselnek; még kedvencz apró 
majmaikat is, borzas göndör hajukba kapaszkodtatva, magukkal 
hordják. (Még ma is csodálattal emlékszem vissza a kolozsvári 
„hóstáti“ asszonyokra, a kik szintén minden vinnivalót a fejükön 
„hoztak bé“ hozzánk, az unitárius collegiumba: a főtt kukoriczát 
hófehérre súrolt, fénylősárga pántú apró csebrekben, a ,,lábasházi 
marczit“ — foszlós, páratlan jóízű kenyeret, — a laczi-pecsenyét 
és a hetenként mosott fehérneműt. Elegánsabb és könnyebb járású 
tehervivő lények, mint ezek a karcsú termetű, szép és nyúlánk 
parasztasszonyok Kolozsvárott, nincsenek talán az egész világon.

Nagy átka Bahianak a sárga rém : a sárgaláz, a melynek a 
fogalma képzeletünkben úgy összenőtt Brazíliával, mint akár az 
őserdő fogalma. Ha egy járvány végig seper Brazília partjain
— a belső részeibe ugyanis ritkán hatol és akkor is csak a par
tokhoz közel eső területeken — akkor rendesen Rio de Janeiroból 
vagy Santosból indvü ki. Rióban, kivált a régi Rióban, mielőtt a 
jelenlegi nagyszabású egészségügyi intézkedések életbe léptek, 
bőségesen akadt alkalom a betegség keletkezésére és széthurczolá- 
sára. Egyrészt a kikötőváros túlzsúfoltsága és az evvel járó szenny 
meg piszok, másrészt a légkörtisztító állandó szél hiánya a gyűrű
alakban körülálló hegyek miatt, továbbá azért is, mert Rio, Brazília 
forgalmának mégis a központja.
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Brazíliába a nyLigat-indiai szigetekről került a sárgaláz, ám
bár más forrás szerint egy vitorlás hajó hozta volna ide. New- 
Orleansból 1849-ben. Azelőtt teljesen ismeretlen volt ez a betegség 
Brazíliában, azóta azonban évről évre hűségesen meglátogatja vala
melyik parti részletét. Még emlékezhetünk az utolsó években dühöngő 
epidémiára, a mely Bahia és Santos lakosságát tizedelte meg. Nagy 
előszeretettel pusztít a sárgaláz a kikötőkben horgonyzó hajók sze
mélyzetében. Egy rio de janeiro-i orvos tette a megfigyelést, hogy 
úgy Rióban mint Bahiaban, de főképen Santosban, a hol a sárgaláz 
úgyszólván sohasem szűnik meg, 100 megbetegülés közül 90 a 
frissen megérkezett idegenekre esett. A bennszülöttek, tudniillik a 
brazíliaiak, már kevésbbé vannak hajlamosítva a betegségre, míg a 
négerek úgy látszik teljesen immunisak. A letelepedő fehéreket
— európaiakat és amerikaiakat — állandó rettegésben tartja az 
irtózatos betegség, és összes figyelmüket igénybe veszi az ellene 
való óvakodás. Ezért lakik a legtöbb európai a tengerparttól lehe
tőleg messzire és ezért tartanak a városon kívül eső részekben, 
többnyire a hegyek közt lakást, a honnan naponként néha órákig 
tartó utazást kell tenniök az irodájukba vagy innen a lakásukba. 
A mióta azonban megtörtént, hogy még Manaosban, a Rio-Negro 
partján fekvő városban is már néhányszor pusztított a sárgaláz, 
meg hogy a magas hegyeken épült villákban lakók közül is számosán 
pusztultak el e betegségben, azóta nem érzik magukat biztonságban 
sehol és állandó rettegésben élnek. Igen sokban hozzájárul a betegség 
terjedhetéséhez az a hihetetlen nembánomság vagy cinizmus, a 
melyet a bennszülöttek tanúsítanak úgy a betegséggel, mint a meg- 
betegültekkel szemben. Akár az indiaiak a pestis és a pestises 
beteggef szemben vagy a kínaiak a bélpoklosokkal, a japánok a 
beri-berivel szemben.

Rendesen a forró nyáron -— deczembertől áprilisig — dühöng 
a sárgaláz a legpusztítóbban és a mint belép a csak valamivel 
hűvösebb időszak, enyhül az epidemia, vagy egészen megszűnik. 
Akkor a leggyilkosabb hatású, ha a járvány a forró évszak vége 
felé, márcziusban tör k i ; a milyen rövid a tartania, olyan gyilkos
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a jellege. Ilyenkor néha kilenczvenre is felrúg a halálozási százalék. 
Az az idegen, a ki ilyen járvány idején kerül először az éppen 
fertőzött város kikötőjébe, az száz meg száz halállal, azaz egy 
halálnak a száz meg száz esélyével játszik.

Mi a sárgaláz lényege ? Hogyan kezdődik és hogyan végződik ? 
Az első kérdésre röviden annyi a felelet, hogy ez a máj acut szöveti 
szétesésében áll. Kezdődni pedig úgyszólván semmivel, egy kis 
rosszulléttel kezdődik és végződik (az esetek legnagyobb részében) 
mindennel: az élettel.

Vegyünk egy Bahia kikötőjében éppen horgonyt vetett hajóval 
megérkező erős és egészséges fiatal embert például. Egy-két napon 
keresztül gondtalanul járkál a kikötőben, érdekkel nézi a város 
ismeretlen szépségeit; kimegy a várost körülvevő erdőig, vagy nézi 
a rakparton a hajósok nyüzsgő-mozgalmas életét. Este hazatérve 
a hajóra, érzi, hogy kissé bágyadt és törődött. Annak tulajdonít
ván, hogy a sok járás-kelésben fáradt el, nem törődik vele és 
elalszik. Reggel felébredve roppant gyengének érzi magát és feltűnő 
halavány. A reggeli nem kell, a hajók körüli mozgalom nem érdekli, 
a kedélye mélyen lehangolt. Sajátságos izgatottság és remegés íogja 
e l ; délután a forróságot tűrhetetlenebbnek tartja, mint m áskor; a 
bőre forró, de egy csepp izzadtság sincs rajta. Undorodik az étel 
szagától, a szomja ellenben csillapíthatatlan. Este erős rázóhideg
roham után beáll a láz, a mely leveri lábáról. Levánszorog a szűk kis 
kajüttbe, ledűl a keskeny ágyra, a melyet többé el nem hagy — élve.

Az éj folyamán a láz rettentő fokra emelkedik; a hónaljába 
tett hőmérő eléri a negyvenharmadik fokot. Olyan magasságot, a 
melyet Európában orvos csak a legritkább esetekben észlel. Minden 
ízülete, minden izma fáj. Borzasztó félelem, egy halálosan súlyos 
betegség előli rettegés fogja el. Az első nap végtelen forró lázban 
telik el, csillapíthatlan szomjúsággal és a leghevesebb ízületi fáj
dalmakkal. Másnap és harmadnap az állapota nem hogy javulna, 
de még sokkal rosszabbra fordul. Az előbbi gyötrő fájdalmakhoz 
újak járulnak; a gyomor és a máj tájékán szúró égető fájdalmakat 
érez; a szomja fokozódik, de a gyomra nem tűr meg semmit. Az
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égő szomjúság oltására lenyelt korty víz sem marad meg. Szája, 
nyelve, torka olyan száraz, mint a tapló. Egész testét elborítja a 
sárgaság, a czitrom halványsárga színével kezdődve, a mely a túl
érett narancs sötét-sárga színéig fokozódik. Ugyanekkor vérzések 
állnak be a száján, az orrán és a gyomrából. A nyelve és ajaka 
megdagadnak és oly tökéletesen erőtelen, hogy egyetlen tagját sem 
mozdíthatja. A láz, most már a szó szoros értelmében a sárgaláz, 
folyton a legmagasabb fokon áll.

Beáll a delirium, a túlhevült agy káprázatos, fantasztikus, 
csalóka játéka. A teste olyan súlyos, mintha az Andesek nehezed
nének rája. A feje nehéz, mint egy óriás vasgömb; lábszára és 
karjai képzeletében olyan vastagok, mint az árboczrúd és olyan 
súlyosak, mint az ágyúcső. S neki azokat folyton emelgetni kell. 
Az égetően forró testű, gyötrően szomjas ember képzeletében vég
telen hómezők jelennek meg, a melyekről hűsítő hideg szél leng 
feléje. Mire a hűs szél közelébe ér, a hósivatag forró homokpusztává 
lesz, az onnan lengő szél pedig forróbb, mint a sütőkemencze leve
gője. Futni akar a forró Samum elől, de ágyúcsőnehéz lábait nem 
bírja. Jéghegyeket lá t ; az északi fényben kék, zöld és fehér színben 
tündöklő hideg, hűsítő jéghegyeket. Meztelen testtel fúrja, tolja 
magát a jégsziklák közé; mire hozzájuk ér, azok forró szikla
tömbök és égető törmelékek. Hűs árnyat, jeget, hideget keres és 
naptól áthevült sivatagot, homokot és forróságot talál mindenütt.

Negyednapra beáll a nagy változás. A láz hirtelen leszáll a 
rendes hőmérsékletig, a fájdalmak és vérzések megszűnnek. A fizioló- 
gikus secretiók beállván, az előbb taplószerűen száraz repedezett 
nyelv és száj ismét normálisan nedvesek. A beteg némi étvágyat 
érez és vele együtt megjön az életkedv. A megkönnyebbült beteg 
kedélye emelkedett. Most már csak egyetlen vágya van még: el 
innen; el haza, hazafelé minden áron ! Az otthon utáni vágy a 
betegség ezen visszaeső stádiumában az egyetlen bántó érzés. Alig 
tudja bevárni, hogy a hajó induljon, hogy jöhessen haza az ott
honába, az övéihez. Megnyugszik a viszontlátás édes reményében.

(Viszontlátás azonban itt lenn már nem lesz, csak — odafönn.)
33*
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Ezen reménynyel és vágygyal teljes állapot tudniillik nem 
sokáig tart. Nehány órával vagy legfeljebb két nappal később hir
telen beáll ifemét a láz és vele a betegség többi szimptomája. A ret
tenetes fájdalmak az ízületekben —  a beteg a lenge takaró könnyű 
nyomását nem tudja elviselni — a vérzések minden üregből; a 
sárga szín mind sötétebbé válik. A gyomor rendkívül fáj és oly 
túlérzékeny, hogy éppenséggel semmit sem tűr magában. Jóllehet 
a láz ismét a legmagasabb fokra emelkedett, az öntudat mégis 
tiszta és megmarad az utolsó leheletig. A betegnek teljes tudata 
van súlyos állapotáról, érzi a gyötrő fájdalmakat ízületeiben és tudja, 
hogy előtte a halál. Nehány óra múlva beáll a halál előjele, a töké
letes indolentia, a nembánomságnak és apathiának tiszta képe. Most 
már nem fáj semmi; sem a fej, sem a gyomor, az ízületek. J ó l
lehet a nyelve megrepedésig kiszárad és ámbár ismét gyötri a csilla- 
píthatlan szomjúság, nem panaszkodik, nem kér. A rendkívül elgyen
gült szegény szenvedő végtelen megnyugvással tűri állapotát. Mialatt 
a sárga szín folyton sötétedik, a beteg szeme kezd homályosodni, 
érverése alig érezhető, a lélekzete alig hallható. Éjfélig kiszen
vedett. — —-

A sárgaláz ellen biztosan ható orvosság nincs. A legtöbb, a 
mit az orvos tehet, abban áll, hogy a lehetőségig enyhíteni törekszik 
a szenvedő fájdalmait.
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Mielőtt az ország fővárosába Rio de Janeiroba érnénk, hasz
náljuk fel az előttünk álló hosszú tengeri utat és ismerkedjünk meg 
kissé ezzel a rengeteg országgal, a mely majdnem akkora, mint 
egész Európa. Annak az utasnak, a ki gőzhajóval végig fut a par
tokon és csak nehány napot tölt egyik-másik tengerparti városában, 
nem nyílik elég alkalma mélyebben betekinteni a köztársaság tulaj- 
donképeni életébe. Brazília azonban az ő történetével, földjével, ter
ményeivel és népeivel olyan nagyszabású, olyan rengeteg nagy, 
hogy érdemes arra, miszerint általános nagy vonásokban megismer
kedjünk vele.

Az 1500-ik év márczius havában hagyta el a portugál flotta 
Pedro Alvarez Cabral parancsnoksága alatt Lisboá kikötőjét, azzal a 
czéllal, hogy Indiába vitorlázzon. A tizenhárom hajóból álló flotta 
az ezerkétszáz emberrel Vasco di Gama-nak Indiából való szeren
csés hazatérésén felbuzdult király parancsára indult oda újabb hódí
tásokra és újabb kincsek zsákmányolására. A flotta alparancsnokai 
két híres tengerész vo lt: Barthelemy Diaz és Nicolas Coelho. A flotta 
azt az utasítást kapta, hogy a midőn elvitorlázott a Cap-Verdei 
csoporthoz tartozó Sao-Thiago-sziget mellett az afrikai Guinea 
partjainak magaslatán, távozzon jó messzire az afrikai partoktól, 
az óceán közepe felé, hogy kikerülje a partok közelében uralkodó 
forróságot és az ottani szélcsendes régiókat, ellenben használja 
föl künn a sík tengeren a passzátokat meg az egyenlítői áramot. 
(Bámulatos, hogy milyen korán és milyen kevés megfigyelések után 
ismerték már ezeket az annyira fontos tényeket!) Ezen utasításból 
következtetve az is valószínű, hogy Vasco di Gama már sejtette,
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hogy a mai Brazilia irányában szárazföldnek kell lenni, mert hajó
naplójában bennfoglaltatik a következő megjegyzés: „A Sao Pedro 
szikla közelében madarakat láttunk a sík tengeren, a melyek este
felé mindig dél-nyugot irányában repültek el, olyan módon, mint 
mikor a madarak a szárazföld felé szoktak repülni".

Cabral megfogadta a tanácsot és jó messzire nyugotra vitor
lázott ki flottájával. Ennek folytán belejutott a ma „brazíliai áram" 
név alatt ismert áramba, mely a flottát a dél-amerikai partokra
hajtotta. Április 21-ikén úszó tengeri növényeket pillantottak
meg; egy nappal később pedig egy hegyet a láthatáron. Éppen
husvét körül lévén, Cabral a hegyet Monte-Pascal-nak nevezte el, 
a földet pedig Terra da Vera-Cruz-nak. Április 23-án a száraz
földre lépett nagy kísérettel, a mit ugyancsak megbámultak a 
parton összegyűlt bennszülöttek. Cabral két nap után folytatta 
útját a partok mentén és két nappal később Porto-Seguro-ban, 
a mai Bahiaban vetett horgonyt, a hol a felfedezett földet a
portugál király nevében birtokba vette. Május 2-án ismét ten
gerre szállt, előbb azonban flottájának egyik leggyorsabb hajóját, 
egy caravellt, André Concalves parancsnoksága alatt haza küldötte, 
hogy Lisboában jelentést tegyen a fontos felfedezésről. Egy másik 
nézet szerint Gáspár de Lemos volt a hírtvivő caravell parancs
noka, a ki hazatérés előtt még a mai Pernambucót és Parahybát 
is érintette.

Miután később, Santosban való tartózkodásunk alkalmával szük
ségképen még vissza kell térnünk a felfedezés történetére, ezúttal 
csak annyit említünk meg, hogy a fontos felfedezést Portugália 
bámulatraméltó vállalkozással aknázta ki és nemsokára éppen olyan 
terjedelmes hódításokat tett itt nyugaton, mint ezt megelőzően kele
ten, a mely hódítások csakhamar vitás kérdésekre adtak alkalmat 
a szintén felfedező és hódító spanyolokkal szemben. Teneriffa leírá
sánál említettük, hogy VI. Sándor pápa — még Brazilia felfede
zése előtt — a vitás kérdésben olyan értelemben döntött, hogy a 
már felfedezett és az ezután felfedezendő országok olyképen osz
tassanak meg Portugália és Spanyolország között, hogy mindazok
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az országok, a melyek egy bizonyos meridiántól nyugotra esnek, 
spanyol birtokok legyenek, a keletre esők pedig Portugália bir
tokához tartozzanak.* Ezen pápai ítélet folytán Portugália csupán 
Braziliát kapta osztályrészül, míg Dél-Amerika többi része a spanyo
loknak jutott ; többek között az Amazon és La Plata közötti rész is.

1501-ben ismét három hajóból álló kisebb flotta hagyta el 
Lisboát, hogy újabb felfedezéseket tegyen az új földön. Ezzel a 
flottával ment ki a firenzei Amerigo Vespucci is, a ki a portu
gál király meghívására lépett portugál szolgálatba. A három hajó
ból álló flotta a Cap-Verdei szigetek magaslatán találkozott azzal a 
nagy flottával, a mely Cabral vezetése alatt tért vissza indiai útjából. 
A Cabraltól nyert utasítás folytán a kisebbik flotta szintén kivitor
lázott az óceán nyugati felére és a hajósok Cap-St.-Roquenál csak
hamar megpillantották a szárazföldet. (Két-három foknyira északra 
a mai Pernambucótól). Innen délfelé folytatták útjokat és valószí
nűleg lejutottak a mai Rio Grande do Sülig, sőt talán Uruguay-ig 
is. Gyakran kötöttek ki a parton, a hol az érintett helyeket arra a 
névre keresztelték, a mely nevet a kalendáriom azon a napon éppen 
mutatott. (Innen ered a temérdek szent név Brazília földrajzában.)

Naplóikban följegyzések vannak Rio de S.-Francisco-ról, Cap 
S.-Thomasról, Rio de Janeiro-ról, Uha de S.-Sebastiano-ról. Az 1502. 
év szeptemberében hazatértek Lisboánba. Hogy ezek a felfedezések 
összefüggő kolosszális földrészt alkotnak, arról fogalmuk sem volt, 
azt hitték, hogy csak lánczolata több kisebb-nagyobb szigeteknek, 
és csak Amerigo Vespucci derítette ki az ő második felfedező útja 
alkalmával, hogy igenis, egy összefüggő igen nagy földrész az, 
a mit birtokba vettek.

Nagy jelentőséget azonban nem tulajdonítottak a brazíliai par
toknak s inkább csak pihenőhelyül használták az Indiákra vezető 
hosszú útjaik alkalmával.

Közben más nemzetiségek is hozzájárultak Dél-Amerika keleti 
partjainak a felfedezéséhez. Legélénkebb részt vettek benne a spa

* Ez a Meridián 3 70 mértföldre esett nyugotra a Cap-Verdeitől. 
Dr. Gáspár F . : A föld körül I. 34
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nyolok. így például Solis volt az, a ki a mai La Plata folyót 
fedezte föl, a mely nevet később kapta, a midőn Cabot és Garcia 
1527-ben a hatalmas folyón messze felvitorláztak a szárazföld bel-
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sejébe. Ok fedezték fel az Amazont is. Csakhogy sokkal később. 
Ez az idő összeesik Gonzales Pizarro kalandos utazásaival Mexico 
partjain. Francisco de Orellanát, ki Pizarrót az aranyföldekre kisérte, 
azzal bízta meg, hogy induljon el a reá bízott brigantinéval élel
met szerezni az éhező seregnek, az előremenő felfedező csapatokat 
pedig kövesse majd az Amazonnak valamelyik mellékfofyóján. 
Orellána a Coca folyón a Nápoba jutott és ezen végig vitorlázva, 
az Amazonra. Visszafelé azonban, tudniilik az Amazonon fölfelé, 
nem tudott menni, részben az erős ellenáram, részben pedig az 
Amazon felső harmadán előforduló számos vízesés és zátony lehe
tetlenné tette a felfelé haladást. Ennélfogva elhatározta, hogy fel
fedező útra indul a saját felelősségére és levitorlázik az Amazonon 
egészen az óceánig. A kalandos jellemű és aranysóvár hajósze
mélyzet szívesen vállalkozott a merész és kalandos utazásra. 
Azoktól a csatáktól, a melyeket Orellana a parti indiánusokkal meg
vívott és a mely csatákat egy alkalommal indiánus asszonyok — 
„amazonok" — ellen vívott, ered állítólag a folyó neve: Amazon. 
Sokkal valószínűbb persze, hogy az Orellana által látott asszonyok 
nem harczosok voltak, hanem csak azok az asszonyok, a kik a harczoló 
férfiaknak a nyilakat hozták és még valószínűbb, hogy a szó az 
indiánus „Amassona" szóból ered, a mi azt je len ti: csónakromboló.

1541 nabrán ért ki Orellana az óceán partjára és ezzel az 
expedicióval Brazília északi része is meglehetősen ismertté lett. 
Orellanát bőségesen jutalmazták merész útjáért a spanyolok, a 
mennyiben az általa felfedezett Amazonvölgy —  „Uj-Andaluzia“ 
helytartójává nevezték ki és tíz évre neki ajándékozták a terület 
összes jövedelmeit. De már három év múlva, a midőn több hajó
val ismét nagyobb felfedező útra indult az Amazonon, hajóinak 
nagyobb része elpusztult a veszedelmes vizen, legénységének túl
nyomó része elpusztult a mocsárlázban és ugyanebben a betegség
ben pusztult el ő maga is, a hőslelkű, bátor tengerész.
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Orellana után csak ritkán merészkedtek hajósok az Amazonon 
fölvitorlázni. Ezek közé tartozott a híres Walter Raleigh és a 
franczia De la Revardier, a kik a folyam közepe tájáig jutottak fel. 
Igen érdekes volt két ferenczrendi barát útja a hatalmas folyón. Ez 
a két misszionárius ugyanis térítési útja alkalmával lejutott a Nápo 
folyóig, de visszafelé menni a szárazföldön nem mertek. Inkább 
neki mentek egy apró kis járművel az előttük egészen ismeretlen 
viziutaknak és leeveztek és vitorláztak, végig a rengeteg Amozonon.

A végleges és biztos értesülést Raymundo de Noronha adta 
az Amazonról és egyúttal Brazilia északi részének belsejéről. 
Noronha ugyanis Pará kormányzója volt abban az időben, a midőn 
a két francziskánus barát az érdekes utazás után Parába érkezett. 
A barátoktól nyert felvilágosítás után Noronha egész flottát sze
relt fel és mintegy száz portugál katona, s 1290 indiánus kísé
retében felhajózott az Amazon felső részébe. Térképileg felvette 
nemcsak a fő folyamot, hanem valamennyi mellékfolyóját is és a 
midőn 1639-ben ugyanezen az úton visszatért, az Amazon völgye, 
Brazíliának talán a legszebb, legérdekesebb és legkevésbbé ismert 
része nyitva állott.

Pedig nagy feladat volt megismerni Braziliát. Az ország ugyanis 
rengeteg nagy; nyolcz millió 361 ezer négyzetkilometer területe csak 
valamivel kisebb Európánál, (ez kereken tíz millió négyzetkm.) és 
a brit Észak-Amerikánál, de kétszerte akkora, mint a tulajdonké- 
peni Kína. Ezen a rengeteg területen azonban nagyon gyér a lakosság; 
a nyolczvanas évek végén a lakosság száma 15 milliót tett ki (ma 
valószínűleg 17 millió.) A lakosság túlnyomó nagy része a parti 
városokban él, míg a belföld egyike a leggyérebben lakott terü
leteknek. A parti városok között van nehány, a melyeknek a lakos
sága százezernél több, az ország belsejében azonban rengeteg terü
letek vannak, a melyeken két ember sem esik egy négyzetkm.-re, 
sőt majdnem teljesen lakatlan területek is fordulnak elő.

34*
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Hogy melyik pont a földgömb legszebb része, azt mindeddig 
nem tudták az utasok egyetértőleg eldönteni. Nápoly, Pulo-Penang, 
Colombo vagy Japánnak egyes hegyvidéke és még egynehány más 
pontja a földnek talál olyan híveket vagy rajongókat, a kik min
denek fölött a legszebbnek tartják; de egyhangú véleményt egyik 
felől sem mondottak.

Ilyen osztatlan elismerésnek, minden konkurrencziát kizáró 
általános megcsodálásnak csak egyetlen-egy pontja örvend az egész 
földgömbnek: Rio de Janeiro kikötője. Olyan elragadó, elbűvölő 
hatást tesz az emberre, hogy vele szemben megszűnik minden 
kritika, minden részletezés. Egyetlen érzés m arad: hogy elragadó 
és egyetlen-egy vélem ény: hogy páratlan. Minden leírás helyett 
talán legtöbbet mond egy híres utazónak ez a m egjegyzése: 
„Rio öblének a megpillantása még arra az utazóra is, a ki föld
körüli útján hozzászokott már az impozáns és elragadó helyi szép
ségekhez, még arra is olyan megdöbbentő, meglepő hatást teszen, 
mintha életében itt pillantaná meg először a tropikus világ bűbájos 
csodáit". Egy másik kiváló utazó, Adalbert porosz kir. herczeg, 
tengernagy, ezt mondja róla elragadtatásában: „Sem Nápoly, sem 
Stambul, sem egyetlen más pontja az ismert földnek, még az 
Alhambra sem mérkőzhetik azzal a bűbájos, fantasztikus csodava- 
rázszsal, a melyet Rio öble képes az emberre gyakorolni. “

A midőn a hajó az óceánról bekanyarodik a hatalmas, tágas 
öbölbe, a Guara-Bara-ba és olyan óvatosan és lassan halad előre 
a tükörsima, vakító fehér fénytől elárasztott sötétkék vizen, mintha 
önmaga is elbűvölődve a fokonként föltáruló látványtól, az em
ber azt hiszi, hogy egy tropikus paradicsom nyílik meg előtte.* 
Sehol sincsenek ehhez hasonlóan merészen felemelkedő parti szik
lák, ilyen bizarrul, mondhatni groteszkül egymásra tornyosuló szikla
tömbök, mint i t t ; a temérdek apróbb-nagyobb szigetek és szige
tecskék —  mind dúsan benőve, valósággal elborítva a túltengő tropikus 
vegetácziótól — látszólag kifürkészhetetlen labyrinthust képeznek.

* Az öböl bejárata tulajdonképen szűknek mondható; csak egy tmfd széles, 
míg ellenben az öböl a tágasabb részén tizenhárom tmfd széles.
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De nemcsak az összbenyomás hatása az, a mi olyan elraga- 
dóvá teszi a tropikus szépségek e csodáját: maguk a részletek is 
mind megannyi remekeit képezik a mindenható természetnek, a 
mely éppen e földrészecske megalkotásánál pazarul adakozó jóked
vében lehetett. Az öbölnek a város alatti része olyan, mint egy 
kaleidoszkopikus kép; a hányat fordul a hajó, jobbra vagy balra, 
hogy kikerülje az útban álló sziklákat, mindig más és más kép tűnik 
fel. A szirtcsúcsok, • a melyek a tengerből kiemelkednek, például a

RIO DE JANEIRO. ILDA D ’AQUA.

Gavia*, a Tyucca**, a Páo d’Atjucar*** (Czukorsüveg), mind fantaszti
kusan bizarr és groteszk hatásúak. Az öbölben olyan sűrűek az apróbb 
kis szigetek, hogy azt a benyomást keltik, mintha az őskor előtti 
gygasok mozaikot akartak volna lerakni a tengerbe. Az egyik parányi 
kis szigeten, az Ilha de Aguan, hatalmas sziklatömbök feküsznek, 
csaknem szabályosan kidolgozott gömbalakban. Micsoda titáni játéka

* 900 m. magas hegycsúcsnak, a mely közvetlenül a tenger vizéből emelkedik e 
magasságra, a teteje olyan lapos, mint ha mesterségesen csinálták volna ilyen lapos 
asztalformára.

** 1000 méternyi magas gránittömb,
*** 390 m, magas hegy, a mely épp olyan karakterisztikus jelleget ad Riónak, 

mint például a Gellérthegjr vagy a Lánczhíd Budapestnek, vagy a Szent-István 
torony Bécsnek.
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lehetett a természetnek, a mely ilyen tükörsima gömbökre csiszolta 
az egykori durva trachyt, vagy gránitgömböket! És mintha a buja 
természet nem elégedett volna meg a kilencz millió négyzetkm. 
területtel, a melyet Brazília elfoglal, hogy azt hintse és borítsa be 
mindent eltakaró növényzetével, hát pálmákat ültetett még a kopár 
sziklának esővájta hasadékába is.

A mikor a hajó bevonul a kapun, a melyet az egyik oldalon 
egy sziklaszirten álló erőd, Santa-Cruz, a másik oldalon a Pao de 
Aeucar alkotnak, órákig tart, a míg végighaladunk a város mentén, 
a mely a Gavia alatt kezdődik. Először jön a Copacabana fehér 
homokpartja, azután a legnagyobb előváros, Botafogó, a gyönyörű 
parkká alakított Passeio publico, aztán a Morro Castello, utána 
Brazília legnagyobb kórháza, a Casa di Misericordia, a főpiacz, 
a vámház és záradékul az egykori császári palota, Sao Cristovao.

A mily impozáns és elragadó az öböl, olyan igénytelen és jelen
téktelen maga a város. Az ember úgy érzi magát, mintha megcsalták 
volna. Az öböl szépségei után ítélve és a várost az öbölből nézve 
hajlandó azt hinni, hogy e gyönyörűségnek folytatása lesz a városban. 
És e helyett, a mint a partra száll, egy várost lát maga előtt, a 
mely igénytelen, egyszerű, sőt közönséges. Ez persze arra a városra szól, 
a milyen az a nyolczvanas évek végén volt. Hogy milyen kolosszális 
átalakuláson mehetett azonban keresztül máig, azt jellemzi az, hogy 
akkor a városnak mintegy 450,000 lakosa lehetett, ma pedig 
700,000-nél is több van. (Képzeljük el Budapestet 1888-ban és 
hasonlítsuk össze az 1905-beli Budapesttel.)

A szabálytalanul elterülő és szabálytalanul épült város részben 
dombos területen fekszik. Az utczák szűkek, sötétek, meglehetős 
piszkosak. A régi városban, a melyik az öböl partján terül el, alig 
van építmény, a mely magára vonná a figyelmet. Még a legélénkebb 
és a legelőkelőbb utczák is, mint például a Rua do Ouvidor, a mi 
Váczi-utczánknak megfelelő utczája Riónak, igénytelen, szűk és 
sötét. Pedig egész Brazíliának ebben az utczában vannak a legelő
kelőbb üzletei és legszebb kirakatai. Hogy milyen „ előkelő “, kitűnik 
abból, hogy a Rua de Ouvidoron nincs kocsiközlekedés; a gyalog-
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járók olyan sűrűén lepik el az utczát, hogy a kocsiknak nincs 
helyük. A néger-elem meg valamennyi más „színes41, nem látható 
az Ouvidor-utczában. Ez a „tiszta brazíliai" utczája, a melyben 
az elegánsan öltözött fiatalság sétál, gesztikulál, flirtel és vásárol. 
A fiatal urak határozottan elegánsul vannak öltözve, a legutolsó 
angol divat szerint. Csak a lábbeli kérdésben vannak némi zavarok; 
tudniillik igen jól illő fényes lakkczipőt viselnek és fekete szalagos 
monoklit. Ha a kettővel egy kis baj van, könnyen segítenek rajta. 
A szűk lakkczipőn egyszerűen — lyukat vágnak ott, a hol szorít, 
a monoklit pedig, a mely nem akar megállani, azt — az ujjakkal 
tartják a rendeltetési helyén.

Elegánsul öltözött hölgyek is sűrűn láthatók a Rua Ouvidoron; 
persze nem angol, hanem franczia divat szerint öltözve. A keztyű 
nem kötelező (ehhez nagyon meleg van); ellenben gracziózusan és 
kedvesen kezelik a legyezőt. A sok legyező úgy suhog és csattog 
a nyilt utczán, mint nálunk a bálteremben a souper-csárdás hatodik 
„hogyvoltja“ után. A gyalogjárók tömegében könyökkel taszigálódik 
a sok apró utczagyerek, újságot, sorsjegyet, czukorkákat kínálva, 
meg „refrescokat“ , tudniillik szódavizet, gazeuset és más hűsítő italokat 
a megfelelő syrapókkal.

Hasonlóan népes és eleven az Ouvidor-utczának folytatása, 
a Rua Direita, vagy a hogyan hivatalosan nevezik: a Rua Primeiro 
de Marco, a mely szintén sokban hasonlít a mi Koronaherczeg- 
utczánkhoz. A Rua Primeiro de Marcoban (Márczius elseje-utcza) 
van a postaépület, a melynek a külsője nagyjában európai stylusú, 
de a berendezése, illetőleg szervezése — értem alatta a hivatalnoki 
kart — tiszta „braziliai“ . Egy ajánlott levél, vagy távirat fel
adása, egy post restante levél kiadása a bosszúságok lánczolata. 
A postahivatalnokok, köztük sok gigerlisen öltözött, nyegle külsejű 
fiatal úr, bámulatos nyugalommal, hogy ne mondjam: impertinens 
nemtörődömséggel tisztogatja körmeit a rács mögött, vagy simogatja 
a szénfekete bajuszt, vagy hántogatja ki a bonbont a selyem
papirosból, ha akárhogyan tolong is a türelmetlen közönség a rács 
előtt. Úgy mint valamennyi más hivatalnok, ezek is a sűrűn változó
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kormánynak a protegáltjai, vagy teremtményei. Tudás, szorgalom, 
iparkodás itt egészen mellékes — volna, ha egyáltalában léteznék; 
a jól protegált egyén lesz a hivatalnok és mint mindenütt a 
világon, a protekczió folytán hivatalhoz jutott ember éretlen indo
lenciájával meg a saját értékét túlbecsülő ember gőgjével bánnak el 
azokkal, a kik reájok vannak utalva. Hogjr a mennykőbe ne szállna 
pöffeszkedés egy ily jelentéktelen lény kevés agyvelejébe, a mikor 
látja, hogy tíz-húsz ember szorong, türelmetlenkedik s egyedül 
ő tőle függ a dolgaik elintézése. Hiszen ez olyan pazar élvezet, hogy 
még egy nem brazíliainak is meg lehet bocsájtani.

Ugyancsak a postaépület az, a melynek az egyik szobájában 
születik meg az a villany szikra, a mely néha Budapest Koronaherczeg- 
utczájában sürgönybetű alakjában lát napvilágot. Tudniillik ebből 
az épületből indul ki Brazília tengeralatti sürgöny forgalma, a melynek 
végpontja Pernambuco és St.-Thomas Nyugat-Indiában. Ugyancsak 
a Rua Direita a fő ütere a brazíliai nagykereskedelemnek, a meny
nyiben itt van a börze és azok a nagy üzletek meg irodák, a 
melyek a milliárdokra menő ki- és beviteli forgalmat minden téren 
szabályozzák.

Egynéhány nagyobb térsége Riónak olyan nagyszabású, mint 
Európa bármely elsőrendű városában levők; de jelentősége vagy 
némi architektonikus értéke csupán a Praija de Tiradentes-nek s 
a Praca da Republicának (a régi Praca d’Acclamac^aonak van). Ez 
utóbbin van I. Doni Pedrónak, Brazília első császárjának eléggé 
impozáns lovas szobra. Mikor a múlt század elején az újkori Nagy 
Sándor, I. Napoleon, végigsepert Európán, Portugália azon időbeli 
királya, VI. János családjával együtt Brazíliába menekült és meg
történt az a páratlan eset, hogy az uralkodó a gyarmatról intézte 
az anyaország sorsát.

A Boa Vistai gyönyörű kastélyban élő uralkodó család azonban 
az új otthonban sem talált nyugalmat. Brazília tudniillik megunta 
az anyaország részéről történő örökös kiszipolyozását, a mostoha 
bánásmódot s egyszer felháborodásában, támogatva a hirtelen kelet
kezett forradalom által, megtagadta az anyját, Portugáliát és önálló
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császársággá lett. Első császárnak az éppen kéznél levő trónörököst, 
II. János fiát. I. Dóm Pedrót választották meg, a ki részben minket 
magyarokat is érdekel egy kissé, a mennyiben a felesége, Brazília

RIO DE JANEIRO. RUA Imo DE MAB9O.

első császárnéja, I. Ferencz magyar királynak (és osztrák császár
nak) volt a leánya. A neve: Leopoldina.

Az 'amerikai köztársaságok földjén azonban természetes, hogy 
a császárság sem állhatott fenn sokáig s nemsokára szintén
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köztársasággá alakult. 1889-ben az északamerikai Egyesült-Államok 
mintájára átformálták az alkotmányát és a 20 provincziára osztott 
államot „Estados Unidos de Brazil41 név alatt összpontosították.

RIO DE JANEIRO. CABINET PORTUQUEZ DE LE1TURA.

A legszebb és legkultiváltabb része Riónak az öböl partján
végighúzódó gyönyörű park, a Passeyo Publico. E park sűrű
lombozata még a forró déli órákban is hűs árnyékot ad. Való
színűleg ez a város büszkesége, mert a reá fordított gond
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valóságos paradicsomot hozott létre az aránylag elég nagy területen. 
A rajta keresztül futó kis patak a partján álló lombfákkal, a temérdek 
sok virág, a gyepes részek, a melyeknek közepén bámulatosan 
szépen csoportosított virágágyak állanak, díszére válhatna Európa 
legszebb parkjának. Még a tropikus szépségektől már elkényez
tetett szemet is meglepi szépségével ez a botanikus kert, a mely 
mintegy másfél órára esik a város központjától, a Passeyo Pub- 
licótól. Az odavezető út — akkor még öszvérektől vont tramwayn
— végigvezet Botafogo elővárosán egészen a Corcovado hegy lábáig. 
A- mikor az ember a botanikus kert kapujához ér és megpillantja 
két oldalt a két sor hatalmas pálmasudarakat, a csodálat és a meg
lepetés egy önkénytelen felkiáltásban nyilatkozik: ,,ez bámulatos, 
ez elragadó!“ Mintegy 70— 75 kolosszális pálmafa áll két nyílegyenes 
sorban; valamennyi egyformán magas, szédületesen magas; vala
mennyinek a sudara talán mathematikailag egyformán vastag, a kérgük 
fénylő, gyöngyszürke. Mintha nem is fasudarak lennének, hanem 
gondosan kidolgozott márványoszlopok, a melyeknek a csúcsára 
egy fantasztikusan gondolkozó, bizarr ötletű művész zöld lomb
koronát faragott volna. Ezek azok a híres királypálmák, a melyeknek 
ősét VI. János király Nyugot-lndiából hozatta, már jól kifejlett 
nagyságban. Ebből az egyből származott aztán ez az impozáns 
két sor fa, a melyhez hasonló talán nincs az egész világon. E pél
dátlan szépségű fákon kívül a botanikus kert még egynehány érdekes 
növénynek az otthona. Itt van például a híres ,,halálfa“, a melyről 
a mese kering, hogy a ki az árnyékában elalszik, az soha többé fel 
nem ébred.* A ,,Gicativa“ , az őserdők óriása; a coca-cserje, a melynek 
a levele nemcsak élvezetet nyújt, hanem a lankadt erőt is felfrissíti; 
(ennek a leveléből készítik a legáldásosabb gyógyszerek egyikét, 
a cocaint, a mely feltétlenül fájdalomcsillapító szer, ha az oldatát

* A meséből igaz annyi, hogy a kérgéből kifolyó tejszerű nedv, ha a bőrre jut, 
nemcsak rendkívül fájdalmas hólyagot húz, hanem nehezen gyógyuló fekély is támad 
a helyén; és hogy az árnyéka halálthozó lenne, ez arra vezethető vissza, hogy ren
desen vulkanikus talajon nő, a melyből persze akárhány helyen tényleg gyilkos szén
savas gáz fejlődik.
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a nyákhártyákra — szembe, orrba, gégébe — becsepegtetik, vagy 
a bőralatti szövetbe fecskendővel befecskendezik). Itt van továbbá 
a máté-fa, a melynek a leveléből nyert tea olyan általános élve
zeti czikk Dél-Amerikában, mint például Kínában az ottani tea 
(mégbővebben szólunk majd róla); továbbá itt van az „Uirari“ (curare), 
a melynek biztosan ölő mérgét használták az indiánusok a nyilaik 
hegyén; a méreg olyan erős, olyan biztosan Ölő, hogy egy parányi 
belőle pár perez alatt megöli a legerősebb ökröt is. Kiváló szépsége e 
botanikus kertnek a temérdek bambusz, a mely egyes helyeken széles 
nagy köröket alkot. A tetejük összenő és szép lombsátort hoz létre ; 
a lágyan rengő hajlékony nád között átszűrődő napsugár fantasztikus 
világítást hoz létre a körben, a hajló nád zizegése pedig olyan, mint 
a bölcsődal; édesen altató; (még jó, hogy nem ezeknek a közelében 
áll a — halálfa, mert még valóvá válhatna a mese).

Igen jó botanikusnak kell annak egyáltalában lenni, a ki ebben 
a világ minden részéről összehordott és Braziliában nem is honos 
növényeken el tud igazodni. Mi azonban, mint minden laikus, meg
elégszünk azzal a gyönyörűséggel, a melyet mint látványosság 
idéznek elő és nem törjük a fejünket családi leszármazásuk kiszá
mításával. Ez máskülönben is felesleges lenne, hát még ebben a 
borzasztó —  forróságban!

Említettük, hogy a botanikus kert a Corcovadóhegy tövében 
terül el. Gyönyörű, buja növényzettel borított csúcsára, a mely 
mintegy 750 — 800 méter magas, kényelmes fogaskerekű vasút vezet. 
Lóvasúttal a Sarangeiras völgyig lehet jutni, a minthogy az elővárosai
val együtt rengeteg terjedelmű Riónak minden részébe szétágazik a 
lóvasúti hálózat; Sarangierasnál a hegycsúcshoz közel fekszik Riónak 
nehány előkelő szanatóriuma, a melyben a mégbetegült európaiak 
hozzák helyre megrongált egészségüket. Rio de Janeiro éppenséggel 
nem tartozik az egészséges városok közé. Eltekintve a nyomasztó 
nehéz levegőtől, az örökké páradús körlégtől, meg a tikkasztó forróság
tól, maguk a helyi viszonyok sem kedvezők. A város közelében levő 
mocsaras mélyedések a közeli erdőkben rothadó temérdek szerves 
anyag, az egy s más tekintetben hiányos hygienikus berendezés egy üt-



D
r. G

áspár F
.: 

A
 föld körül. 

I. 
3

6



tesen hozzájárulnak, hogy a különböző betegségek a legcsekélyebb 
okra, járványszerűleg lépjenek fel. A sárgaláztól valósággal retteg 
egész Rio, a minthogy retteg Braziliának egész partvidéke. Szolgál
jon azonban a város dicséretéül, hogy oly sok kórháza van, 
mint Európa bármely elsőrendű városának. Például a Miseri- 
cordia, a Castello halmon lévő hatalmas épület-complexus és Brazília 
legnagyobb kórháza, egyszersmind orvos-egyetemi klinikája, feltét-
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VIADU CT-ÉPÍTÉS.

lenül európai színvonalú. Ugyancsak nagy terjedelmű a Hospicio da 
Nuestra Sennora da Sande, szemben az Ilha de Santa Barbarával; 
a Praya la Lapa között fekvő de Beneficienca Portugueze stb. Az itt 
felsoroltakon kívül van még talán egy tuczat, a melyeket csaknem 
kizárólag a közadakozásokon begyűlt pénzen tartanak fel.

A ki teheti, az „nyárára"* Rión kívül lakik; főképen a külföldiek

* Nyár alatt értendő a novembertől február végéig terjedő 'időszak, a mely any- 
nyiban különbözik a „téltől", julius—augusztustól, hogy „csak“ öt-hatszor esik az 
eső napjában, holott télen nyolcz-tízszer is, azaz csaknem folytonosan. A hőmérsék
letben alig van említésreméltó különbség.
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teszik ezt, s legelsősorban a németek, a kik Brazilia parti városaiban 
letelepedett idegen elem intelligencziájában a vezető szerepet játsz- 
szák. A németek egyáltalában vezető szerepet játszanak Brazíliá
ban és a déli provincziákban, mint például Paránában, Santa Cathari- 
nában és Rio Grande do Sulban, a mely provincziákban a lakosságnak 
jelentékeny részét teszik. Rio de Janeiro közelében is van két 
helység, a melyeket németek alapítottak még a múlt század első 
negyedében: Petropolis és Novo-Friburgo. Ez a két helység az, a hová 
a riobeliek nyárra költöznek, s a hol a hegyek közötti völgyekben 
s a hegyek alján épült villákban igen kellemes az otthonuk. 
A vagyonosabb kereskedők egész éven át itt laknak és nem unják 
naponként négy órát ide-oda utazni, lakásból az irodába s délután 
az irodából haza. Minden délután négy órakor indul egy kényelmes 
gőzös a Prainháról, a melyen az út egy órát tart, az öböl apró 
szigetei között egészen Mauáig; Mauában már indulásra készen 
áll a hosszú vonat, a mely egy perez késedelem nélkül el is 
indul. A ki látta vasárnap délután, az alagi lóversenyekhez induló 
vonatokon a tolongást: elképzelheti, hogy a Mauából Estrelláig menő 
vonat indulása előtt miként tolonganak. Tudniillik a ki erről a vonatról 
lemarad, az csak a késő este induló vonattal utazhatik. Estrellában 
ismét át kell, hogy szálljunk, mert innét fogaskerékkel jár a vonat, 

,a mint felvezet a majd 900— 1000 méter magas Serra-Estrellara. 
A hegycsúcson van Petropelis, a német telep, a melynek bájos 
villái és több sanatoriuma, Braziliának legegészségesebb tartóz
kodási helye.

Novo-Friburgoba már körülményesebb a kirándulás. Ide már 
korán reggel indul a hajó, a mely átvezet az öböl túlsó partjára, 
a Praya Sancta Annára, Nichtheroynak egyik elővárosába. Itt is 
indulásra készen áll a vonat, a mely egy darabig homokos síkságon 
halad, de csakhamar felkapaszkodik a Serra da Boavistára. A Ponté 
de Penánál már 600 méter magasságban vagyunk; Novo-Friburgoban 
csaknem délben érkezik meg a vonat, a hol a 900 méter magas 
hegycsúcson, a hűvös, árnyas erdőben, zúgó patak partján, előkelő 
szállodák állnak az utasok vagy az üdülést keresők rendelkezésére.

36*
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Petropolisba is, de még inkább Novo-Friburgoba nehéz és 
fáradságos a kirándulás, meg költséges is. De ha sokkal fárasztóbb 
és még költségesebb is lenne, akkor is érdemes a kirándulást 
megtenni. A rioi nyomasztó, fülledt levegő és tikkasztó hőség után, 
valósággal felüdül az ember és felfrissülve tér vissza a városba.

*

Csaknem typikusnak mondható Rio de Janeirora a lóvasút. 
Előzetesen megjegyezhetjük már e helyen, hogy Dél-Amerika vala
mennyi városában a lóvasúti hálózat nagy szerepet játszik. Riónak

NICTEROY.

minden valamire való utczáján végigvezet a lóvasút és a legtávolabb 
fekvő külvárosok meg kirándulóhelyek kényelmes lóvasúti közleke
déssel vannak összekötve a főváros központjával. A kocsikba erőteljes 
gyönyörű pár öszvér van befogva, a melyek a bondot — így hívják 
általában a lóvasúti kocsit — nekünk szokatlan gyorsasággal röpítik. 
Tekintettel az óriási távolságra és az esteli nagy forgalomra, a közle
kedés éjjel sem szünetel. A kocsik kényelmesek, szépek és majdnem 
hihetetlen, de tény, hogy nagyon tisztán vannak tartva. Tolongásról, 
tyúkszemtiprásról, ötszörös ellenőrzésről szó sincs. Az ember meg
váltja jegyét és rögtön el is dobhatja, a minthogy el is dobja 
mindenki, mert senkinek sem ju t eszébe idegesen szorongatni 
az apró kis papirdarabkát attól való rettegésében, hogy jön a mumus, 
az ellenőr, a ki először végignézi a jegyet, aztán bepillant a kalauz 
könyvébe, aztán gyanúsan végignézi a jegy tulajdonosát és végül
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még egyszer fürkészi a jegyet. Sőt kezet sem kell fogni búcsúzás- 
képen az ellenőrző kalauzzal, mint például Budapesten a földalatti 
villamos vasút kiszállóhelyein.

A demokratáknak is nagy örömük telne a rioi lóvasúti kocsikban. 
A kocsikban ugyanis a legteljesebb egyenlőség uralkodik; a meg
váltott jegy árával mindenki jogot váltott ahhoz, hogy ülőhelyet 
kapjon; a boutonos úrnőnek meg a czilinderes úrnak eszébe sem 
ju t elvárni a másik asszonytól, á kinek bouton helyett butyora 
van, hogy neki adja át a helyét. De a butyort vivő asszony sem 
gondol arra, hogy talán illenék átadni a helyet a szegény „nagy- 
ságának“ . A czilinderes úr sem várja el a közszolgától, a ki hajnaltól 
estig támogatja az utczasarkot, hogy az ő belépésére felugorjon 
és adja át neki a helyét, a ki talán most jön a kávéházból, a hol 
órákig ült a kártyaasztalnál. A brazíliai miniszter — Brazíliában 
a miniszter fölszáll a bondra — nyugodtan helyet foglal a néger 
mellett, az előkelően öltözött úrnő pedig orrfintorítás nélkül ül le 
az egyszerű mulatt nő mellé.

Furcsa; hogy a nyitott kocsikon a viteldíj magasabb, mint a 
csukóttakon. A logika szerint pedig úgy lenne helyes, hogy miután 
a csukott kocsi nehezebb és az öszvéreknek többet kell húzniok, 
hát ez legyen a drágább; de Rio de Janeiroban, Brazíliában meg a — 
lóvasúti társulatoknál nem mindig a logika a fő, hanem — a viteldíj.*

A művészetnek meg a tudománynak mindig mostoha talaja 
volt Brazília, így tehát annak személyesítője, a főváros is, a melynek 
különben igen szép czíme is v an ; úgy h ívják: „Muito leal e heroica;“ 
nagyon loyális és hősies. Egyrészt sokkal újabb az egész nemzet, 
semhogy idő előtt lett volna a művészet megértetésére; márészt pedig 
a brazíliai szentháromság: kávé, czukor és gyapot absorbeálta az 
összes szellemi ténykedésöket.

így például az építészet, idegen városban a művészetnek

* Néhány évvel ezelőtt, talán 1898-ban, úgy Rióban, mint Brazilia több más 
városában az összes vonalakat villamos erőre rendezték be és ugyanekkor léptették 
életbe a telefont is. Kár; azok a gyönyörű öszvérek, okos barna szemeikkel s karcsú 
magas patáikkal, a sok kedvesen csilingelő csengővel igen rokonszenves részét alkották 
Rio de Janeironak.
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leghamarabb szembetűnő ága, igen mostoha kezek között lehetett 
Rio épülésekor. Az utczák túlnyomó nagy része szűk, keskeny, 
sötét, dohos; az utczák szélessége semmiféle arányban sem áll 
az épületek magasságával. A monumentális épületeken is meglátszik, 
hogy igen avatatlan kezek rajzolták a terveket. A templomok például 
rendszerint hatalmas hosszúkás négyszöget alkotnak; belül egyet
len hajóból áll az egész templom, a melyet körös-körül fut a kar
zat, kívül pedig egyszerűen fehérre vannak meszelve. A nagyobb- 
szabású középületek létrehozásánál a művészet hiányán kívül 
érvényre jutott a protekczió, a pénzek kezelése körül a laza ellen
őrzés. így például a börze építése éveken át szünetelt, mert 
a tervező művészek és építészek évekig czivódtak a tervek kivihető
ségén s az épület biztonsága fölött. A hatalmas postaépület már 
egészen kész volt, a mikor rájöttek, hogy a földszint meg az első 
emelet közötti félemeletet a tervből — kifelejtették.

A polgári házak, a bérkaszárnyák, a kényelemnek, az egészség
ügyre való tekinteteknek meg az észszerű beosztásának teljes hiá
nyával vannak építve. Megjegyzendő, hogy az az igazán szép brazíliai 
szokás, hogy egy házban csak egy család lakjon, Rióban már nem 
olyan általános. A világvárosok átka Riót sem kímélte meg; az 
emberek itt már kötelesek valakinek alatta, fölötte, mögötte és mel
lette lakni. Kedélyes, kedves, meleg otthon, a minőre például mi, 
közép-európaiak, a mi szobáinkat bárminő viszonyok között átala
kítjuk, az Rióban talán ismeretlen. E pontnál azonban tekintetbe kell 
vennünk, hogy a brazíliainak a lakása nem olyan állandó tartóz
kodási hely, mint pl. az európainak. A brazíliainak lakása, mondá 
egyszer a tragikus véget ért Miksa császár, felváltva nap- és eső
ernyő ; éjszakára pedig egy mennyezetes ágy, a melyben büntetle
nül lehet kigombolózni, ha az ember egy kis friss levegőt akar élvezni.

A művészet egyetlen ága, a mi iránt a brazíliaiak nagyon 
fogékonyak: a zene. Nincs Európának városa, a hol annyi zenét 
élveznének, mint Brazíliában. Térzene, utczai zene, éjjeli zene, 
kávéházi, kikötői, hajó- és magánzene hallatszik mindenütt. Az 
olasz zene dominál ugyan, de szívesen hallgatnak meg minden
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más zenét is. (Hogy a mi czigányaink járnak-e már most Brazí
liába, azt nem tudom, de bárhogy legyen, nagyon kívánatosnak 
tartanám, hogy bárcsak járnának. Egyrészt dicsőséget szereznének 
a magyar zenének, a mi a sok cseh bombáidon, piston, meg tromba 
között nem is lenne nehéz, másrészt pedig mert sok milreissal 
szaporíthatnák a magyar tőkét.) A nyilvános zenekarok tagjai túl
nyomóan olaszok, míg ellenben a katonai zenekaroknak és a tem
plomi zene- és énekkaroknak a tagjai négerek és mulattok.

A franczia és olasz operákat rendkívül szívesen látogatják 
Rióban, a hol az érdekelt körökben ünnepnapoknak tekintik azt az 
időt, a meddig valamelyik európai társaság méltónak tartja az oceá- 
non túl fekvő birodalmat közepes művészetével boldogítani. Magától 
értetődik, hogy a könnyű múzsa meg a trikó fölötti rövid szoknya, 
azaz az operett meg a ballett, a legkedveltebb m űág; ezeket ked
velik legjobban. És hogy milyen méregdrágán árulják az európai 
színpadokról leszorított művészek kétes művészetüket, mutatja 
az, hogy pl. az operában egy jobb földszinti ülésnek az ára húsz- 
huszonkét milreis! A brazíliaiak más tekintetben is igen hálás 
publikum ; egyforma gyönyörrel hallgatják a megrázó tragédiát, a 
hülye operettet és nagy gyönyörűségükre válik a ballett is. A tet
szésnyilvánításra a tapson kívül számos más eszközeik vannak: 
lábbal dobognak, botokkal kopognak, kiabálnak és ordítanak, zseb
kendőt és kalapot lobogtatnak, narancsot és ananászt dobnak a szín
padra. Mikor Sarah Bernhardt 1886-ban San-Paulóban vendégszere
peit, annyira magával ragadta a közönséget, hogy a midőn már 
kifogytak a kalapokból, zsebkendőkből meg az ananászból, a férfiak 
már kabátjaikat és mellényeiket dobták a színpadra. Hogy az exaltált 
tüntetés nem ment még a mellényen is túl, az csak a rendező lélek- 
;elenetének köszönhető, a mennyiben hirtelen lebocsájtotta a függönyt.

Ez az igazi brazíliai.
A „brazíliai" név alatt már gyermekkorunkban vagy kora ifjú

ságunkban az olvasmányokból meg a színdarabokból sajátságos jel
lemű embert képzelünk. Rendesen óriási vagyonú embert gon

dolunk, a ki dobálódzik a milliókkal; félművelt, nyers, de jószívű;
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vérig korbácsoltatja a rabszolgáit s milliókat költ jótékony czélra. 
Nos, hát a brazíliai nem ilyen.

A portugálok ivadéka mindenesetre messze mögötte marad az 
önérzetes castilliainak, a kit Argentínában és Uruguayban fogunk 
találni. Annak az előkelő külsejével és férfias fellépésével a brazíliai 
sohasem fog bírni, a minthogy a portugál e tekintetben sohasem 
fogja utolérni a spanyolt. Egy kis gőg van a brazíliaiban is, de 
csak az anyaországgal meg a portugállal szemben, ámbár az ő 
ellenszenve ezekkel szemben inkább jogosult, mint a hispano-ame- 
rikainak az európai spanyollal szemben tanúsított ellenszenve. Csak 
vissza kell emlékezni arra a vérlázító bánásmódra, a hogyan a 
portugálok leghatalmasabb gyarmatukkal elbántak. A brazíliai jel
lemében egyformán fejlődtek ki azok a jellemvonások, a melyek 
részben még hazulról erednek, részben pedig a melyeket örökölt 
azoktól a nemzetiségektől vagy fajoktól, a melyekkel az új hazában 
összeolvadt; a francziától, a zsidótól és bennszülöttektől. Egyfor
mán fejlődtek a jó és rossz tulajdonságok és nagyon bajos lenne 
ma megmondani, hogy melyek vannak túlsúlyban.

Rossz és káros hatással volt a brazíliai jellemére és erkölcsére 
a sokáig fennállott rabszolgarendszer. A munkától való irtózás, a 
henyélés, a munkásembernek az állatig való lefokozása olyan nagy
mérvű lustaságot fejlesztett ki a brazíliaiban, hogy még ma is, a midőn 
a „rabszolga" már csak a múltból fenmaradt emlékezés, a brazíliai 
komolyabb szellemi munkára vagy figyelmes munkálkodásra csak
nem képtelen. Lustaság és restség a kimagaslóbb jellemvonása. 
Megjegyzendő azonban, hogy az éghajlat, a melyben él, a legnagyobb 
mértékben alkalmas arra, hogy elvegye az embernek a kedvét a 
munkától. Még az idegenekre nézve is rendkívül nyomasztólag hat 
az éghajlat; a bevándorlók második vagy harmadik ivadéka akár
hány esetben teljesen elernyedt és kimerült és végül még lustább, 
restebb lesz, mint a bennszülött brazíliai. A brazíliai fiatalság csak 
egy irányban fejt ki némi szorgalmat, de ezt is csak nagyon rövid 
ideig. Addig tudniillik, a míg valamilyen bizonyítvány vagy minő- 
sítvény révén hivatalt kap. Mert a hivatal az egyetlen, a mi a
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brazíliai ambiczióját még ingerelni képes. A hivatallal ugyanis 
együtt járt a hatalom, a tisztelet és néha a vagyon; s ez a fő : a 
vagyon. Észak-Amerikában a vagyon utáni hajsza egy árnyalattal 
sem fokozottabb, őrültebb, vagy kíméletlenebb, mint Brazíliában és 
éppen úgy mint Eszak-Ameribában Brazíliában is kevéssé szigorúan 
ítélik meg azokat az eszközöket, a melyeket az emberek a vagyon 
utáni hajszában igénybe vesznek. (Mellesleg megjegyezve, egy kissé 
mindig fölháborít, hogy a midőn valami praktikusról, ezélszerűről, vagy 
különösről van szó, Észak-Amerikát hozzák fel követendő például. 
Éppen Észak-Amerikát, a mely talán a legellenszenvesebb, kezdve 
a milliomossá vagy milliárdossá lett csizmatisztítónál, végig a kihívó 
magaviseletű emanczipált nőkön, le egészen a híres amerikai demo
kráciáig, a melynél ostobább hazugság talán sohasem tudott nép
szerűbbé lenni.) A brazíliai hivatalnok, á ki nehány év alatt aránylag 
csekély fizetés mellett tisztességes, sőt nagy vagyonra tett szert, 
éppenséggel nem gyanús a brazíliai társadalom előtt, hanem ellen
kezőleg: „muito intelligente", nagyon okos. Brazíliában olyan temér
dek a „szent“, hogy a jog, törvény és igazság már nem volt többé 
képes a szentségek sorába föltolakodni. Hiányos jogkezelés, laza 
fegyelem a hivatalnoki karban és teljes megbízhatatlanság az üzleti 
vagy kereskedelmi világban, igen jellemzők a brazíliai társadalomra. 
A hivatalokban a tudakozódó ügyfelek egy szót sem hallanak olyan 
gyakran, mint e szót: „pacienijia41, türelem, vagy „ám anhá '‘, holnap. 
A szenvedélyes karakternek megfelelően rendkívül szenvedélyes játé
kosok és vakmerő hazardeurök. Kártya, koczka, lutri, a legnép
szerűbb fogalmak, s ezek után jön mindjárt az asszony. A hajókon 
utazó brazíliaiak a horgony felvonása előtt megkezdik a játékot és 
játszanak még akkor is, a midőn a hajó már a másik kikötőben 
eresztette le a horgonyát; ..még egy tourt, vagy még három mes
tert". És a legelső alak, a ki az embert majd leveszi a lábáról, ha 
a partra lép, a rongyos kis néger gyerek, azaz, hogy gyerekek, a 
kik ordítva, tolakodva kínálják a sorsjegyet az éppen most épülő 
San Antonio vagy Santa Catharina cathedráléhoz, a városháza építé
séhez, gázcsövek lerakásához vagy a vasúti sínek felszedéséhez.

Dr. Gáspár F . : A föld körül I. 37



290 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

Az utolsókét évtizedben, a rabszolgaság megszüntetésével, nagyot 
változtak a családi viszonyok és erkölcsök. De a rabszolgaság sokkal 
tovább tartott és sokkal mélyebb hatással volt a családok meg az 
egyesek életére, semhogy a hatása egy-két évtized alatt eltűnhetett 
volna. Elképzelhetők azok a viszonyok egy háznál vagy családnál, 
a hol együtt nőtt fel az úrfi meg a sok rabszolga család a temérdek 
gyerekkel és elképzelhető az az irány, a melyben az ifjú lelkületc, 
szelleme meg az erkölcse a sok fiatal néger rabszolgaleány között 
fejlődött. Az erősen érzéki jellemű brazíliai gyermekkorától kezdve 
szabadon rendelkezhetett és érintkezhetett ezekkel; hogy ez hova 
vezetett az ifjúkorban, meg későbben is, a fejlettebb korban, azt 
nem kell bővebben fejtegetni. Ma, a midőn már nincsenek rab
szolgák, de főképen nincsenek fiatal rabszolganők, mégis más 
a helyzet. Ma már adnak valamit a nevelésre, a tanításra s 
számos német és franczia ifjú és leány kap alkalmazást a brazilai 
családoknál, mint nevelő s tanító. (Magyar ifjú vagy magyar leány — 
sajnos — nincs talán egyetlen-egy sem. K ár; nagy kár, sőt igen nagy 
kár. Pedig ott a jól fizetett állásra nem is kellene — egy állásra száz  
kvalifikált embernek pályázni, mint például a szilágy-kárásztelki segéd
jegyzői állásra évi négyszáz forintért, huszonöt forint fuvaráltalánynyal.)

A családi érzék rendkívül ki van fejlődve. Az apa önfeláldozó 
családfentartó, az anya is mindent megtenne gyermekeiért, ha — 
ráérne. Szegénynek egész nap a lehető legnagyobb pongyolában 
kell heverni a hintaszéken a leányaival. A rokonsági összetartás is 
példátlan; az elszegényedett rokonok mindig vendégszerető házat 
találnak rokonaiknál és számtalan olyan család létezik Brazilia minden 
városában, a hol együtt él nagyapa, anyós, nagynéne, sógor, apa, 
anya, fiú és unokák. Ellenben vajmi kevéssé ismeretes a családi 
házakban a tisztaság, a rend és a kényelem Még a jómódú 
házaknál is látható a szenny, meg a rendetlenség. Szépen búto
rozott szobák, kényelmes bútorok úgyszólván kivételek. Egynéhány 
Thonet-féle hajlított bútorból s a sohasem hiányzó hintaszékekből áll 
a berendezés. Hintaszék annyi van, a hány leány a háznál, 
s ehhez még egy a mama és esetleg egy a nagymama számára.
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Az asszony jóformán semmivel sem törődik, sem a háztar
tással, sem a gyermekek nevelésével. A nap nagyobb részét a hinta- 
székben tö lti; hébe-korba olvasgatnak egy keveset a franczia rém
regényekből ; itt-ott ellátogatnak a kártyavetőnőhöz meg a jósnőhöz, 
a kiknek Brazília az igazi Eldorádó; szopogatják a bonbont és kikö
nyökölnek az ablakon. A brazíliai hitestárs egy német vagy más 
európai férj oldalán, éppenséggel nem tartatik a legnagyobb áldások 
közé.* És csodálatos, hogy a brazíliai .nő a míg leány, csak a leg
ritkábban ju t férfitársaságba, sőt szokás, hogy a fiatal menyasz- 
szony a vőlegényét is csak nagy időközökben láthassa, mindig garde 
de dames jelenlétében.

Kimagasló jellemvonása a brazíliainak a példátlan vendégsze
retet és a szerfeletti udvariasság idegenek irányában. A rendes meg
szólítás ez: „Vossa Meríjé" (Nagyságod). Ebben a kettőben őszinték 
is ; benn az országban, a hol sem szálloda, sem vendéglő nem áll 
az ember rendelkezésére, bárki bátran bekopogtathat a brazíliai 
házába; meg lehet róla győződve, hogy a távozásakor hangoztatott 
szokásos búcsúzás: „Minha casa está es suas ordens" nem frázis, 
hanem őszintén mondott Ígéret. Mikszáth Kálmán az.ő bájos „Gaval- 
lérok“-jában bátran mintául vehette volna a brazíliaiakat. Nagy- 
lelkűek, pazarul adakozók a semmiből, vagy csak szóval. Ha az 
ember megdicséri valamijüket, egy ékszert, egy bútordarabot, vagy 
egy lovat, erre ez a mindig kész válasz: „está a suas. ordens“, 
rendelkezésére áll. Persze mindenkinek van annyi esze, hogy ezt 
a nagylelkűséget nem veszi komolyan. A koldustól gavallérosan 
kér bocsánatot, hogy nem adhat neki semmit, de kárpótlásul Isten 
áldását kéri reá a legudvariasabb és legszivélyesebb hangon..

A jótékonysági hajlam nagy, s ennek megfelelően a jótékony- 
sági intézmények számosak. Az állam nem támogat semmit, nem

* Ez a viszony nagyon hasonlít ahoz, a mely a mi szomszédságunkban, a Levantében 
ismeretes és a hol az asszonyok dicsőítésére a következő közmondás van forgalomban :

„Chi vűol la propria rovina 
Sposi una Levantina! “

(A ki pusztulni akar, az vegyen levantei nőt feleségül.) . ,
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ellenőriz semmit, de viszont nem is ad semmit; minden közjóté
konyság útján jön létre. így például a rio de janeiroi kórház, a 
Casa di Misericordia, a maga nemében talán példátlan nagyszabású 
jótékonyságot gyakorol. Bárkit felvesznek betegnek, a ki felvételre 
jelentkezik; nem kérdik kicsoda és micsoda, lehet bármilyen nem
zetiségű ; ha beteg és ott akar maradni, felveszik és ingyen ellá
tásban meg gyógykezelésben részesül. Éppen ilyen humánusak az 
ingyen rendelések intézetei, a polyklinikák vagy „consultáriók“, a 
hol szintén ezrével látják el díjtalanul a betegeket orvosi tanácscsal 
és gyógyszerrel. A lelenczházak, vakok intézete, árvaházak stb., 
mind közadakozás útján jöttek létre és az állam még csak az ellen
őrzés fáradságát sem vállalja magára.

Még meghalni is könnyebb a szegénynek, mint másutt, mert 
a szegényt úgyszólván egészen ingyen temetik el. A temetési szer
tartás pedig gazdagnál és szegénynél lényegesen eltér az Európában 
szokásos temetésnél. A koporsó mindenekelőtt nyitott és nem fekete 
vagy sötét, hanem élénk színű, akárhányszor rózsaszínű vagy vörös. 
A menet nem a leglassúbb tempóban halad, hanem frissen és 
gyorsan, úgy, hogy a nálunk szomorú, azaz hogy többnyire csak 
unalmas processus itt egészen elveszti temetési jellegét.

Van aztán a brazíliaiaknak egy kiváló tulajdonságuk, a melyben 
nem versenyezhet velők a világ egyetlen nemzete sem: a bőbeszédű
ség, a szónoklási furor. Minden brazíliai született szónok és jaj 
annak a gyülekezetnek, a melyben nehány notorius szónok van 
jelen. A legkisebb ok vagy alkalom elegendő, hogy a hihetetlen 
szóáradatók meginduljanak. Nem hiába, hogy a világ legnagyobb 
folyóinak a hazájában élnek, de úgy is folyik a beszéd a szájukról, 
mint a víz. Már pedig az Amazon, a Tapajos, meg a Rio-Negro 
hatalmas vizek. Aztán szeretik a képleteket, a metaphorát, a frázist, 
a nagyon-nagy mondást. Csak úgy röpköd a temérdek színes búborék 
és éppen úgy, mint a hogy ez hang nélkül szétpattan és nyom 
nélkül eltűnik, úgy nincs magja a frázisnak; senkit sem izgatnak, 
senkit sem bántanak és senki sincs megsértve. Csak éppen mondva 
vannak, mint a hogyan a megdicsért arany-fogantyús sétabot, vagy
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a szép ló a dicsérőnek „esta á suas ordens“. Ennek megfelelően 
nagyszabású sovinisták, de csak addig, a meddig minden jól megy;

legcsekélyebb ellenkezésnél már teljesen az ellenkezőbe csapnak 
át: szidják az országot, de legfőbbképen a „kormányt", a mely 
minden rossznak és gonosznak az okozója. A portugált azonban 
minden körülmények között szidják; ezeket egyszerűen ki nem állhat- 
ják. Rendesen úgy hívják őket: pes de chimbo, ólomlábúak, a mi 
körülbelül megfelel a mi csámpás vagy kajla kifejezésünknek. Hogy 
mi is csak azokat tiszteljük meg e kifejezéssel, a kik nem valami 
nagyon nőttek a szívünkhöz, az bizonyos.

A brazíliai önérzetet vagy inkább a hiúságot jellemzi az is, 
h jgy  nagyon szeretik a szépen csengő, hosszú családi neveket, a 
melyeket nagyon könnyen állítanak össze. Tudniillik nem csak az apa 
nevét viselik, hanem az anyáét is és azonkívül megtoldják azzal a 
helynévvel, a hol ők maguk születtek Brazíliában, vagy még az ősük 
Portugáliában. A szépen csengő nevek azonban csak a brazíliai nyel
ven, a lingua geralon hangzanak szépen; fordításban már rendkívül 
furcsán, sőt néha komikusán hangzanak. Például milyen érdekesen’ 
hangzik ez a név: „Leitao Salgado“, a mi magyarul annyit 
jelent: „Megsózott Malacz“; „Füstadó Coelho“ annyi mint „Lopott 
Malacz"; „Humilde Coelho“ egyenlő az „Alázatos kis Hamissal^; 
„Cameiro dós Santos“ annyi mint „Szentek Berbécse". Ha valakinek 
nem tetszik a neve, vagy már ráunt, akkor egyszerűen felcseréli egy 
másikkal; még koronás bélyeg sem kell a folyamodványra, mert 
folyamodnia sem kell; „Ubydon Milanez“ egyszerűen kijelenti az 
újságban, a melyektől hemzsegnek a brazíliai városok, hogy a mai 
naptól kezdve „Carlos de Mesquitának“ hívják.

Valóságos tanulmány a városok nevei. Az egy-két szótagból 
álló városnév a dagályos brazíliai nyelven félméter hosszúra is 
megnő. így például a mint láttuk, Rio de Janeironak a hivatalos 
neve: El Cidade Sao Sebastiao do Rio de Janeiro. (Sao Sebastiao 
úgy olvasandó: szaung szebasztiaung) Rio Grande annyi mint Sao 
Pedro de Rio Grande do Sül; a rövid nevű Bahia (Baya) pedig 
annyi mint: El Ciudad do Sao Salvador de Bahia de Todos os Santos.





HETEDIK FEJEZET.

SANTOSTÓL RIO GRANDE DO SÜLIG.





Rio de Janeiroból a La Plata hajón folytattuk utunkat tovább 
cél felé; Santos volt a kitűzött ezél, a mely város mintegy 200— 
■J20 tengeri mfdre fekszik Riótól. Ámbár az út rövid, számítá
sunk szerint mégis csak másnap délután fogunk odaérkezni. Brazíliá
ban tudniillik nem sietnek a hajók; és bár teljes a szélcsend, 
csak 9— 10 mértföldet teszünk óránként. Hajónk kicsiny ugyan, de 
csodálatos módon és kivételesen nagyon tiszta. Külseje hófehérre 
van festve, a belseje tisztára mosva; a helyiségek mind villany
nyal világítva. Kellemes az is, hogy kevés utas van a hajón; a 
brazíliaiak Riótól lefelé már nem szívesen vállalkoznak az utazásra. 
A mi kevés utas van, az majdnem mind hivatalnok. Miután Brazí
liában a kormányválság nagyon gyakori — minden hat hónapban új 
miniszterelnök, új államtitkárok és új tanácsosok lépnek elő — ezek
kel pedig ugyanannyi messzeágazó protekczió, azaz számtalan új 
kisebb hivatalnok, természetes tehát, hogy minden hat hónapban 
temérdek hivatalnok lép hivatalába, a kik a rengeteg birodalomban 
szerte-szét utaznak új állomásaikra. Innen van, hogy a hajók és a 
forgalomban levő vasutak utasai többnyire hivatalnokok. Idegenek, 
európaiak, csak nagyon ritkán utaznak brazíliai hajókon; többnyire 
kereskedelmi utazók, főképen németek, a kik úgy mint mindenütt 
a világon, csaknem legyűrhetetlenkonkurrencziát képeznek az angolok
nak. A többi idegeneket visszariasztja ezekről a hajókról a társaság 
és a konyha.

A hajóharang éppen beharangoz reggelire. A tikkasztóan 
forró étterembe nagyon kevesen gyülekeznek; három-négy hivatal
nok, kik Porto-Allegrébe utaznak, egy-két ültetvényes a családjával,
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a kik Desterroba tartanak. A társalgás unalmas, a hangulat nyomott, 
a reggeli pedig a következőkből áll: az asztal egyik végétől a. 
másikig egyetlen darab hideg sült húzódik; az asztal másik végé
ről az ember egy kanál pirított mandjo-lisztet vesz, a kettőt együtt 
leönti egy-két kanál vízzel, a melyben cayennei borsot áztattak 
sokáig. Az íze ennek a keveréknek furcsa, idegenszerű és azon
kívül roppant csípős. Olyan erős, mint a mi magyar mustárunk, 
a mely friss állapotban megkönnyezted a legkuruczabb magyart is. 
De jó lesz hozzászokni, mert ezentúl ezek lesznek az egyetlen 
élvezhető alkatrészei a brazíliai reggelinek. Az a temérdek furcsa, 
ismeretlen és nem mindig étvágygerjesztő apróság, a mely az 
asztalon van szilkékben, tányérokban, tálakon és csuprokban, az 
az európai gyomornak egyszerűen élvezhetetlen. Kenyér nincs 
az asztalon; ezt a fényűzést csak az előkelő nagy hajókon találja 
az ember, meg a nagy városok előkelő hoteljeiben. A partok
tól befelé kenyér helyett mandjókát, még bennebb pedig bananát 
esznek. Az ebéd és a reggeli között különben alig van különbség; 
a mi patriarchális leves, hús, főzelék és tésztából álló örökös és 
soha de soha meg nem unható kedves ebédünk itt ismeretlen. Hideg 
és meleg ételek közt sem tesznek különbséget; minden egyszerre 
kerül az asztalra. Sohasem hiányzó fogás Brazília partjain a krevette 
(csigák), a mely itt hihetetlen tömegben fordul elő. Nem is hiány
zik az asztalról sohasem. Kellemetlen tulajdonsága továbbá a brazí
liai konyhának, hogy nem franczia szakácsok főznek, hanem négerek. 
Ezek pedig kegyetlenül bánnak a megfőzendő vagy megsütendő 
tárgyakkal; mindent apróra vagdalnak és mindent erősen fűszerezett 
csípős mártásokkal öntenek le. A mi híres vagy hírhedt „General 
Saft-unk“ boldog és kellemes visszaemlékezés ehhez képest.

A mi számos kitűnő főzelékünk: zöldbab, zöldborsó, paraj, 
sárgarépa, petrezselyem stb., ebben a hihetetlen dús és buja nö
vényzetű országban jóformán ismeretlen dolgok. Itt a pálmáknak 
fiatal rügyei képezik a főzeléket, meg a „susu“, a patátá, a komáté, 
mandjoka stb. Annál nagyobb mennyiségben fogyasztják a babot, külö
nösen annak egy fekete faját, a melynek a leve olyan fekete, mint
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.. tinta (az íze is hasonlít hozzá egy kicsit). Tésztaneműek ritkán 
kerülnek az asztalra; a mi van, azt kizárólag a mandjoka és kuko- 
: icza lisztjéből csinálják; a mi puliszkánk és málépogácsánk ezek
hez képest „luxus“-tárgyak.

Ellenben bő a brazíliai konyha gyümölcsökben. A mi a gyü
mölcsök alakját és színét illeti, az tényleg felülmúlhatatlan; ízre 
nézve azonban —  legalább a bennszülött gyümölcsfélék — éppen
séggel nem mérkőzhetnek a mi fajtáinkkal. Némelyiknek valósággal 
undorító a szaga, az íze pedig kellemetlen, fanyar és kesernyés, 
holott a szemnek gyönyörű. A földieper például vizenyős és íztelen; 
a görögdinnye olyan drága, hogy csak a milliomosok eh étik, a 
szőllőt pedig mint dísznövényt termelik. A túlságos forróságban és 
a túlnedves levegőben a szőllőszem tudniillik oly gyorsan nő, 
hogy a szőllőszemben lévő czukor nem képződhetik kellő mennyi
ségben, a fürtök pedig még érés előtt kezdenek rothadni. Van 
azonban két gyümölcsfaj, a melyek nem csak hogy pompásan fej
lődnek, hanem messze felülmúlják európai őseiket; ez a két gyü
mölcs a baraczk meg a narancs. Ezek, úgy látszik, Brazíliában talál
ták meg tulajdonképeni talajukat, mert el sem képzelhető, hogy 
milyen hatalmas példányokká nő meg itt a baraczk- meg a narancsfa 
és rajtuk a gyümölcs. A narancsok némelykor akkorára nőnek, 
mint egy dinnye és az ízök is sokkal kellemesebb, mint a hazabelié.

Ha már benne vagyunk, ismerkedjünk meg egy nehány belföldi 
gyümölcscsel. Legelső helyen áll az ananas, különösen ennek egyik 
faja, az „abacaoxi“, egész Brazíliának a legkellemesebb gyümölcse. 
Ez után jön a banána (pisang), a melyből nem kevesebb, mint 
háromszáz faj ismeretes Brazíliában. Itt van továbbá a mango 
(tulajdonképen az Indiákról került ide); az íze elég kellemes és 
hűsítő, de a szaga élénken emlékeztet a terpentinre; nálunk isme
retlen továbbá az úgynevezett „abocato“ . Hogy miért abocato — 
ügyvéd — azt nem tudom, de vigaszomra szolgál, hogy a brazí
liaiak sem tudják. Tulajdonképen gyümölcs is, meg főzelék is. Az 
alakja olyan mint a körtéé, az íze pedig emlékeztet a gesztenyével 
főzött kelkáposztára, a melyet pomádéval kevertek. Igen kellemes
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gyümölcs a maracuya, a mely a spanyol grenadillára emlékeztet,; 
sok a víztartalma és rendkívül hűsítőleg hat. A tropikus forróság
ban többet követelni gyümölcstől igazságtalanság volna. Érdekes 
gyümölcs a jabatikaba; az íze meg az alakja olyan, mint a cse
resznyéé, az érdekessége pedig abban áll, hogy a gyümölcs nem 
az ágakon terein, hanem a fa törzsén. Egészen különös gyümölcs 
a karangola; a bogyója hatszögű, szúrós tövisekkel és átlátszó, 
mint az üveg; a milyen szép és különös az alakja, olyan semmit
mondó az. íze; csupa víz. Száz meg száz fajta van még, a mely 
egyik vagy másik tulajdonságánál fogva megérdemelné, hogy meg- 
említtessék, de kóstolónak elég volt ennyi.

Őszintén megvallva, nem nagyon kellemes mulatság való
ságos brazíliaiakkal brazíliai módon terített asztalnál ülni és enni. 
A La Platán pedig mind a kettő valóságos volt és hamisítatlan. 
Mindenek előtt kellemetlen a kenyér h iánya; nem annyira azért, 
mintha a gyomornak hiányoznék — hiszen erre a czélra ott 
van a kétszersült — hanem kellemetlen látni, hogy miképen 
pótolják a brazíliaiak a kenyeret. A kenyérlisztet tudniillik a 
gorombán őrölt nedves mandjoka-liszt helyettesíti és mindenre, 
a mit esznek, mandjoka-lisztet hintenek és mindent leöntenek a 
különböző színű mártásokkal (éppen úgy, mint a kínaiak). Hogy 
aztán milyen színű és állományú keverék jön így létre, az el sem 
képzelhető. De ez még nem minden. A tányérokat ugyanis nem 
váltják minden étel után, hanem ugyanegy tányér állja ki az egész 
ebédet. Ennek folytán aztán a következő dolgok jönnek ugyan
egy tényérra: először főtt tyúk fehér mártásban, mandjoka-liszttel 
behintve; utána fekete bab, kékesfekete mártással, szintén behintve 
mandjoka-liszttel; a fekete bab után következik egy olajos hal, vörös 
paprikamártással, persze telehintve mandjoka-liszttel és így tovább. 
Idegen emberek ezt a látványt sohasem szokják meg, annyira undo
rító. Szerencsére az étkezések időtartama a gyorsvonatéi állomások 
gyorsaságával zajlik le ; ha húsz fogás is van az .asztalon, azért 
az étkezés rohamosan történik, s a ,,diner“ pár perez alatt be
fejeződik.
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A hajón levő kis társaság részben telivér brazíliaiakból állott, 
részben portugálokból, indiánusokból és négerekből. A társaság 
meglehetős zajosan viselkedett, nagyon Önzőén. A table d’hote-okon 
dívó kölcsönös figyelemről szó sem volt és párosult az etiquette 
legelemibb szabályainak be nem tartásával. A férfiak kellemetlenül 
feketék; az orruk csaknem kompromittálóan görbe vagy nevetségesen 
pisze; a hajuk koromfekete, göndör és emlékeztet hazájuk egyik
másik őserdőjére, tudniillik áthatolhatatlanul sűrű. Hangos tányér
csörömpöléssel ültek az asztalnál és azonnal élénk társalgás indult 
meg a Braziliában egyedül lehetséges témák fölött: az aratásról, 
a kávé áráról meg a liberálisok és konzervativek harczáról. Idő
közönként egyik-másik, parlamentbe illő szónoki hévvel beszélt, 
nagy páthosszal, élénk gesztusokkal. Ez különben sajátságos tulaj
donsága valamennyi népfajnak, a melynek ereiben néger vér is 
folyik. Túlnyomóan fekete öltönyt viseltek; azok pedig, a kik az 
úgynevezett „ magasabb “ osztályhoz tartoztak, mint például a hiva
talnokok, képviselők, orvosok, ügyvédek, azok sohasem viseltek 
más kalapot, mint czilindert. Hogy ezek a félművelt emberek 
sötétbarna arczszínükkel, kurtanyakú, zömök termettel, s örökké 
izzadva, hogyan néznek ki a viseltes, kopott fekete öltönyben, 
a rosszul szabott „Ferencz József" kabátban s a térden kipú- 
posödott nadrággal, „betetőzve" a fénytelen czilinderrel: az kép
zelhető.

A hajó szalonjában levő két nőfel az urak vajmi keveset 
törődtek; brazíliaiul mondva: éppenséggel semmit. A mennyire 
óvják őket „kifelé“, oly keveset törődnek velük, ha maguk közt 
vannak. A hosszú „Ferencz József“ kabátot és czilindert viselő 
„gentlemanek“ között a nők igazán örömtelen életet élnek. Még 
a műveltebb elemek otthonában is igen alárendelt szerep jut 
a nőknek; a tulajdonképeni brazíliai társaságban még a házi
asszony tisztje sem az. asszonyoké. Az örökös tétlenség következ
tében eltunyulnak, ellustulnak, fonnyadtak és korán hervadtak és 
túlnyomóan beteges kinézésűek. Ilyen volt a hajón levő két útitársnő 
is; az arczuk sárgásbarna volt, csontos arczukon az unalom és az
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elfásultság kifejezésével. Lehetetlen volt a frizurájuk és kifürkész
hetetlen eredetű a ruhájuk szabása. A kíséretükben levő három 
néger nő folyton közelükben tartózkodott, apróbb szolgálataikkal 
és folytonos fecsegésükkel szórakoztatva az úrnőket. Csodálatos, 
hogy ezek a Portugáliából elszakadt nők mennyire különböznek 
a Spanyolországból elkerült ivadékok asszonyaitól. A minthogy 
csodálatos az is, hogy ugyanegy félszigetről, az ibériairól,' ugyan- 
egy égalji és földrajzi viszonyok alól kikerült emberek között — 
spanyolok és portugálok között — hogyan tudott idővel ez az 
óriási különbség kifejlődni.

A hadonászó urak, tarkóra nyomott czilinderrel a fejükön, 
erősen füstölve a rosszul égő szivarokból, hangos lármával és nagy 
páthosszal gesztikulálva vonultak fel a fedélzetre, folytatva a társal
gást ott, a hol megkezdették: a kávéáraknál meg a liberálisok es 
konzervativek harczánál. Szerencsére a La Plata betartotta az 
Ígéretét és — alig nehány órai késéssel beérkezett Santos 
kikötőjébe.

*

* “

Ott, a h o l' Santos városa fekszik, egy nagy mélyedés van 
a parton, az ország belseje felé. Nem hogy útjába esnék a parton 
végig menő hajónak, hanem ellenkezőleg elhúzódik a láthatárról. 
És csodálatos módon éppen ez az öböl, a melynek partján Santos 
fekszik, volt az a hely, a melyen Braziliát az európaiak felfedezték. 
Persze, mint minden legfontosabb a világon, ez is tisztán a véletlen 
műve volt, a mint azt már fennebb említettük. A mikor ugyanis 
Columbus felfedezte az Antillákat, a tőlük nyugotra eső szigeteket, 
nem is kutattak többé más földek után, azon föltevésben, hogy 
ezektől a szigetektől délre nincs is többé szárazföld. Mikor 1500-ban 
a portugálok a már fennebb említett expedicziót útnak eresztették 
Kelet-Indiába, a már akkor elsőrangú tengerésznek elismert Vasco 
da Gama azt a tanácsot adta a llotilla parancsnokának, Cabralnak,



SANTOSTÓL RIO GRANDE DO SÜLIG 303

hogy Afrika legdélibb csúcsát, a Jóremény fokát ne oly módon 
kerülje meg, hogy egyenesen déli irányban lefelé vitorlázva haladjon, 
a nyugotafrikai partok mentén, hanem tartson délnyugotnak hasz
nálja fel a passzátszeleket és ezek segítségével kerülje meg Afrika 
csúcsát. Hogy miképen jutott Cabral Brazília partjára, éppen Santosba, 
azt már tudjuk.

A Santosban uralkodó forróság még az általános brazíliai 
forróságban is kellemetlenül kimagasló. A mikor a hajó bekanya
rodik a keskeny öbölbe, olyan meleg csapja meg az embert, mintha 
egy siitőkemenczének menne neki. Az öblöt körülzáró hegyek ugyanis 
útját állják a levegő szabad mozgásának, a nap sugarai pedig a szűk 
katlanban a végletekig melegítik a nedves talajt és az így létre
hozott pára, mint vésztjósló ködfátyol borul a tájékra. Az ember 
csaknem érzi, hogy a sárgaláz mérges miazmáit szívja magába, 
a melynek különben is Santos vidéke egyik főfészke; Rio de Janeiro 
a második.

Az öböl körül félkörben feküsznek a buján benőtt hegyek. Az 
elhorgonyzott hajó csaknem a házsorok előtt fekszik, a melyeket 
félig elrejt a dús növényzet. A parti rész a város előkelő negyede, 
a villák városa; a tulajdonképeni város, a kereskedelmi rész, vala
mivel feljebb van, a hol a folyó egy nagyobb öböllé szélesedik ki. 
A milyen csinosnak és barátságosnak látszik a város a tengerről, 
olyan kellemetlen képet nyújt a valóságban; piszkos, szennyes és 
valóságos szénlepel fekszik rajta. Nem csoda, mert átlag 25—30 
hajó fekszik horgony előtt közvetlen a város alatt, a melyek itt látják 
el magukat szénnel.

Santos a legegészségtelenebb része Brazíliának, annak az 
országnak, a melyben a sárgaláz jóformán sohasem szűnik meg. Jól
lehet már a tulajdonképeni tropikus égövön kívül esik,* azért 
a forróság itt tűrhetetlenebb, mint az egyenlítőhöz közelebb eső 
városokban. Pedig Santos nagy város, óriási kereskedelemmel.

* A tropikus kiima alá tartozik az a vidék, a mely 23 és fél fokra terjed 
az egyenlítőtől északra és délre ; Santos a 25-ik fok alatt fekszik az eg3̂ enlítő- 
től délre.
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Mintegy 250,000 ezer lakosa van a kik között számos az idegen, 
a kik vagy mint bevándorlók, vagy csak mint ideiglenes letelepülők 
laknak a városban. Az előkelő kereskedők túlnyomóan németek,, 
a kik nagyszabású kereskedelmi forgalmat hoztak létre és tartanak 
fenn ma is.

Santosnak, valamint az egész tartománynak — Sao-Paulonak
—  a vagyona főképen a kávéban áll. Mintegy 25— 30 évvel 
ezelőtt még a czukornád s a gyapot volt fő termelési czikkük. 
Ma ez a kettő igen alárendelt szerepet játszik ebben a tartományban 
és a kávé ural mindent. A mióta rájöttek hogy az őserdővel borított 
talaj irtás után a legalkalmasabb talaj a kávétermelésre, azóta ez 
a legfőbb foglalkozás. Az őserdőket kiirtották, felégették, a ned
ves talajba kávét ültettek és ma már olyan rengeteg mennyiséget 
termelnek, hogy a sao-pauloi tartomány egymaga egy harmadát 
hozza létre annak a kávénak, a mit Brazíliából Európába hoznak. 
A santosi rakpart, az utczák, a rakodóhelyek s a raktárak kávézsá
kokkal vannak teletömve. Néha 200—250,000 zsák kávé egyszerre 
fekszik a kikötőben raktáron, várva az elszállítást. De van egyéb 
is, a mi elszállításra vár; például: temérdek kaucsuk, szalmakalapok, 
fekete bab, zsákvászon, üvegsörrel telt ládák, ökörbőr és ökörszarvak,, 
gyapot, dohány stb. Ezek helyébe hoznak gabonát, zöldséget, húst,, 
posztót, vásznat, vasat és készárút.

Hogy mi mindent hoznak Santosba, azaz Brazíliába, mutatja 
a következő eset: Egy norvég brigg feküdt a kikötőben, a melynek 
a rakománya — nem az itt felvett, hanem messze földről ide hozott 
rakománya — fenyőfa-deszkából állott. (Éppen mintha vizet önte
nének a Dunába.) Hiszen itt erdőből, fából áll az egész világ, miért 
kell hát ide fát hozni? Azért, mert palisandrafából, a mi itt bőven 
terem nem lehet parquettákat csinálni; és ha lehetne is, ugyan 
ki vágja le az erdőben azt a hatalmas fát ? És ha már le is vágnák, 
hogyan hozzák ki azt az óriást az őserdő szövevényes töm
kelegéből? Fa volna elég az erdőben, a mely alkalmas a fel
dolgozásra, de ezeknek a fáknak a partra való kihozatala, vagy 
a városba szállítása sokkal többe kerülne, mint kész deszkát
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Portugáliából és Angliából. A burgonya úgy elsatnyult ezen utolsó 
négyszáz év alatt az eredeti hazájában, hogy az itteni főzésre nem 
is használható.

Mint említettük, a városban alig van valami, a mi magára 
vonná a figyelmet. Az utczák komorak, de tiszták. A sárgaláztól 
való rettegés óriási és a brazíliai viszonyoktól telhetőleg, mindent 
elkövetnek a tisztaság fentartására. Ez a „minden" azonban meg
lehetősen relatív. A különben is tisztán tartott házak, a melyek 
régi portugál módra a homlokzatukon tarka majolikával és rikító

Dr. Gáspár F . : A  föld körül. í. 39

hozni — Norvégiából. Tudvalevő dolog, hogy Európa egynémely 
dologgal csak Amerika felfedezése után ismerkedett meg. Ilyen 
volt többek közt egy-két csúnya betegség, ezen kívül a burgonya, 
a dohány stb. Most Európa mindezeket busásan visszaadja Ame
rikának, még pedig jó pénzért. Szivarral például Németország látja 
el Braziliát, burgonyát Spanyolországból hoznak (egy-két ezer zsákkal 
mi is hoztunk az Amazonason Vigoból és Teneriffából), továbbá

NÉGER ÖREGASSZONY.
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színű porczellánnal vannak kirakva, helyenként kellemesen tűnnek 
elő a sűrű, sötétzöld lombozat közül.

Az első benyomás, a melyet az ember partralépéskor nyer, 
olyan, mint valamely délolasz városka a tenger partján. Az 
utczákon ugyanazon piszkos kinézésű asszonyok, borzas hajjal, 
a hátul nyitott lompos piros szoknyában, rossz papucscsal haris- 
nyátlan lábukon; a férfiak pedig a nagykoczkájú — gyapotingben, 
nyitott mellel, a melyen látszik az izzadtság; nagy széleskarimájú 
kalap a borzas fejen, lomhán hátra tolva a tarkóra, vagy kihívóan 
előre húzva a homlokra; a kezek a zsebben. Ezek a kezek azonban 
nincsenek mindig a saját zsebekben; szívesen kotorásznak a mások 
zsebében is. Santosban ugyanis meglehetősen vegyes a lakosság, 
úgyannyira, hogy nemcsak a sárgaláztól való óvakodás szempont
jából, tanácsos az estét lehetőleg hajón tölteni, hanem azért is, 
mert Santos utczái az esti sötétségben közbiztonság szempontjából 
is gyanúsak, sőt veszedelmesek. A sűrű hajóforgalom meg az 
előzetes állapotok folytán, valóságos gyűlhelye a desperadoknak, 
a kiknek van egy saját specziálitásuk is: a beretva. Tudniillik 
a santosi desperadok állítólag egy nyeletlen beretvát tartanak az 
ujjaik között és ezzel az észrevehetetlen szerszámmal teszik 
ártalmatlanná a kiszemelt áldozatot.

A La Plata még az éj folyamán felszedte horgonyait és foly
tatta az útját Paranaguába. Egy napig tartó igen simán lefolyó 
utazás után egészen közel a panorámaszerűleg elvonuló partok 
mentén érkeztünk az öbölbe, a mely egyike Brazília legszebb pont
jainak. Rio de Janeiro után talán Paranagua a legszebb része a 
brazíliai partoknak. Itt már megérezhető, hogy kijutottunk a tropi
kus égalj nyomasztó és bágyasztó levegőjéből. A szél frissebb, a 
tenger mozgalmasabb s az erdők lombja sem olyan unalmasan 
sötétzöld. A barátságos kis városka fehér házaival messzire felnyúlik 
a hegyre, a melynek a lábát a tenger mossa. A város oázisként 
tűnik fel az eddigi komor környezetben. Paranaguánál, a mely a 
fővárosa Parana provincziának, megszűnik a brazíliai élet az ország 
belseje felé, a mi ezután következik befelé, nyugat felé, az már a
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délamerikai Pampa. Paranában megszűnik az egykori rabszolgaságra 
emlékeztető népesség, a virágházlevegő, a sárgaláz, a kávé, a czu- 
kor, a kúszónövényekkel és folyondárokkal összekapaszkodott átha
tolhatatlan őserdő és kezdődik egy új világ: a Pampa, az ő vég
telen és határtalan pusztáival, a megszámlálhatatlan ökörcsordáival 
és a rakonczátlan és szilaj Pamperoval.

Paranaguától Desterroig ugyan csekély a távolság, azért egy egész 
napra volt szüksége a mi lassújárású hajónknak a 100— 120 tmd-nyi

DESTERRO SANTA CATHARINA SZIGETÉN.

út megtevésére. Az egész ( part hosszában nyoma sincs emberi lakás
nak, holott ez a vidék sokkal népesebb, mint például a rio de 
janeiroi és paranaguai vidékek. Az oka abban rejlik, hogy a nagyob- 
bára európai lakosság mélyebben benn lakik a parti hegyek tövé
ben. A part egyik legbájosabb vidéke az a csatorna, a mely talán 
huszonöt tmfd hosszúságban húzódik a szárazföld és Santa-Catha- 
rina szigete között. A csatorna tudniillik elég keskeny ahhoz, hogy 
helyenként mind a két partja látható legyen; legkeskenyebb azon 
a helyen, a hol Desterro fekszik. A város tehát tisztán kivehető. 
A pálmák közül barátságosan és kedvesen kandikálnak ki a villa
módra épített lakóházak. De a kép csak addig szép, a míg az 
ember a hajóról nézi. Mindaz, a mi a távolból az aranyos napfényben 
csillogónak és szépnek látszik, a közelből nézve piszkos és szegé
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nyes. A villaszerű házak pedig — kunyhók vágj'- ezeknek a romjai. 
Santa-Catharina ugyanis a legszegényebb része Braziliának.

Desterro, teljes czím én: La Cidade da Nossa Senhora de Desterro 
(Miasszonyunk városa: a „Vadon"), a tartomány fővárosa, körülbelül 
a közepén fekszik, szabálytalanul és rendetlenül elszórva az alacsony 
halmokon. A város szegényes, nyomott és végtelenül unalmas, az 
utczák görbék, piszkosak; a járdák hatalmas nagy darab kövekkel ki
rakottak. Hogy a desterroiak évenként hányszor törik ki a lábukat ezeken 
a szerencsétlen utakon, azt a brazíliai statisztika épp úgy nem mutatja 
ki, mint a hogyan sok mást nem mutat ki. (Hogy statisztikai kimuta
tások csökkentenék-e a lábtörések számát, az azért még kérdéses.)

A kolonia túinyomóan németekből áll, a mi azonnal m eglátszik; 
egy rövid séta alatt az egyik főbb úton öt sörcsarnokot számláltunk 
meg. Hogy Desterro és az egész Santa-Catharina tartomány némi
leg életképes, azt kizárólag a német bevándorlóknak köszönheti. 
A német bevándorlások előtt ez a vidék úgyszólván lakatlan vo lt; 
az északibb Brazília meg az innen délre eső Argentína már régen 
lakott és művelt terület volt, csak éppen ez a vidéke — a Sierra 
do Mar — maradt a legújabb időkig elhanyagolva. Pedig egész 
Brazíliának jóformán ez az egyedüli egészséges vidéke. Desterro 
városát minden oldalról éri a szél és örökös tavasz van benne; 
itt sohasem tűrhetetlen a forróság, itt már nem pusztít a sárgaláz 
és az idejövő betegek meggyógyulnak. (Állítólag!) Milyen áldás 
lenne az Braziliára, a hol háromszor annyi ember pusztul el tüdő
vészben, mint sárgalázban, ha ez igaz lenne. A legújabb időkig 
azonban sem bennszülöttek nem laktak itt, sem bevándorlók nem 
telepedtek le. Csak megszökött fegyenczek, tengeri rablók és üldö
zött rabszolgakereskedők hajói menekültek az elhagyott vidékre. 
A német bevándorlók aztán lassan benépesítették az egész tarto
mányt, úgy, hogy ma már mintegy 220—230 ezer ember lakja, 
köztük sok lengyel, olasz és portugál. Az első időkben igen kevés 
volt köztük a néger, ma azonban már a lakosság jelentékeny részét 
teszik ki. Ezeket igazán a vasút szaporította így meg. A mikor 
tudniillik a vasutat építették, a fehér vasúti munkások tömegesen
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pusztultak ebben a munkában. A földmunkálatok ezeken a vidéke
ken, valamint mindenütt az őserdők helyén, veszedelmes dolog; 
csak emlékezzünk vissza a panamai csatorna munkálataira a nyolcz- 
vanas években, a hol szintén tömegesen pusztultak a szegény 
munkások. Az a temérdek mérges miasma és mikroorganizmus, a 
melyek ártalmatlanok addig, a míg a föld mélyében vannak, életre 
kelnek abban a pillanatban, a mikor az ásó meg a csákány az 
érlelő és termékenyítő napfényre hozza őket. A fehér munkások 
ebben a földmunkában tömegesen pusztultak; ennek következ
tében a vállalkozók, nagy számban vásárolták össze a környé
ken a rabszolgákat, vagy bérbe vették őket. (Abban az időben 
ugyanis, a nyolczvanas évek elején, a rabszolgaság intézménye még 
létezett Brazíliában.) Részben ezek a négerek meg az ivadékaik 
képezik most Desterronak és a tartománynak lakosságát.

Desterronak elhagyása után a második nap hajnalán értünk 
azon öböl elé, a melynek a keleti partján fekszik Rio Grande do 
Sül városa. Jelzésünkre előkerült az őrhelyről a pilot, a ki piszkos 
kis járművéről átszállt a La Piatára és bevezetett bennünket az 
öbölbe. Kalauz nélkül bejutni ebbe az öbölbe, a Lago dós Patos-ba, a 
mely mintegy ötven tengermértföld hosszú és a melynek a víz 
viszonyai folyton váltakoznak: lehetetlen. Az öbölben levő homok
zátonyok és kis szigetek alakja tudniillik folyton változik. Úgy a 
Pampero, a mely a szárazföld felől jőve dúlja fel a homokfeneket, 
mint vihar az óceán felől, képes az öböl hajózási viszonyait 
alaposan megváltoztatni és felfordítani. Mintegy két-három óra
hosszat tart az út az öbölben, a míg a hajó a Rio-Grandeig jut. 
A hajó zeg-zugos utat teszen, hol hirtelen jobbra kanyarodik, hol 
ismét éppen olyan hirtelen balra kell fordulnia, hogy kikerülje az 
alig egy pár órával előbb keletkezett homokzátonyt vagy a sekély 
fenekű vizet. A vidék is nagyot változott; az eddig látott sűrű 
növényzetnek itt már nyoma sincs, hanem annál gazdagabb és 
lármásabb a madárvilág. Ludak, kacsák, hattyúk, daru, gém, gólya, 
búvár, köztük itt-ott elszórtan a világos rózsaszín flamingóval, 
valósággal elborítják az apró szigeteket és zátonyokat.
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Még egy utolsó kanyarodást teszünk és feltűnik előttünk Rio 
Grande do Sül városa. A hatás első pillanatra meglepő és kelle
mes. Körös-körül mértföldnyi területeken, a melyeken végigjöttünk, 
teljesen kihalt volt a vidék és a temérdek vizi madarakon kívül 
semmi élőt sem láttunk és egyszerre előttünk áll egy barátságos 
külsejű város, egyenes széles utczákkal, zajos élettel és szépen 
kivilágított térségekkel. Itt már nem választja el egymástól a háza
kat a sok park és hatalmas fatörzs, a mint azt eddig láttuk és a 
város egészen eltérő jellegű. Lakás és szállás dolgában azonban 
nagyon mostoha viszonyokra talál az idegen. Tulajdonképeni szál
loda az egész városban nincs. Csak az úgynevezett Cafe Restau
rantokban kapható egy parányi kis szoba, rossz ágygyal, kis abla
kokkal és nem csukódó ajtóval. Arra a kérdésre, hogy miképen 
lehetséges az, hogy ilyen szép kis városban, 18,000 lakossal, élénk 
kereskedelmi forgalommal és ilyen sok némettel, nincs egyetlenegy 
szálloda, ez volt a magyarázat: „miután itt nincsenek utazók, hát 
szálloda sem kell". Külföldiek ide alig jönnek, és ha jönnek is, 
egy-két órát töltenek a városban s aztán folytatják az útjokat vagy 
fel Porto Allegrébe, vagy lefelé Monte-Videoba. Az európai utazó 
vagy egy haciendado a provincziából vendégszerető hajlékot talál 
annál, a kivel éppen dolga van. így tehát szálloda nem kell és 
nincs is.

Hogy minő környezetben fekszik Brazíliának ez a legnagyobb 
déli emporiuma és hogy mennyire el van zárva nemcsak a nagy
világtól, hanem a szűk ebben vett környékétől is, kitűnik a követ
kező esetből. Az útitársak egyike, egy magasrangú orosz állam
hivatalnok, tanulmányok vagy kutatások czéljából a szomszédos 
Uruguay köztársaságot akarta beutazni, még pedig nem a tenger 
felől, hanem a szárazon át. Erre az útra legalkalmasabb kiinduló 
pontnak Rio Grandet tarto tta: fővárosát annak a provincziának, 
a mely határos Uruguay-jal. Az uruguayi konzul már várta ezt 
az útitársunkat Rio Grandeban, a ki azonban a helyett, hogy a 
megfelelő közlekedési eszközökről gondoskodott volna, a következő- 
képen magyarázta meg a fennálló közlekedési viszonyokat. Innen
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ugyanis a legritkább esetben utazik valaki Monte-Videoba és ha 
utazik, akkor a tengeri úton megy. Ha esetleg quarantaine áll 
fenn Monté-Videóban a Braziliából jövő hajókra, akkor az utazók 
addig várnak, a míg a quarantaint beszüntetik. Az az egy-két 
hónap ide vagy oda, az itt számításba sem jön. Hogy valaki szá
razföldön át utazott volna Uruguayba, arról a konzul sohasem hallott.

Egyedüli módja az átutazásnak, utitársunk tanácsa szerint a 
következő lenne. „Egy rio-grandei brazíliainak gőzcsónakja van itt; 
ezzel a csónakkal át lehetne kelni az öblön, a Lago dós Patos-on, 
egész a szomszédos Pelotas városig, a mely csak 25 kilométerre fekszik 
innen a csatorna túlsó partjától, a Gomaro folyó mentén, a mely az 
öbölbe ömlik. Ez a folyó azonban [inkább csak egy csatorna, a 
mely a Dos Patos öblöt összeköti a Mirim tóval, a mely tónak a 
déli fele már Uruguayhoz tartozik. Ebből a tóból felhalad a gőz
csónak a Jaguarao folyóba, a mely folyó a határvonal Uruguay 
és Brazília között. Ennek a folyónak a partján fekszik Jaguarao 
város, a mely még Brazíliához tartozik. Szemben Jaguaraoval, a 
folyó túlsó partján — de már Uruguayban — van Artigas városa. 
Artigasból kocsin vagy ökörszekéren nehány hét alatt el lehet jutni az 
Artigastól 400 kilométerre eső Floridáig, ahonnan könnyen és hamar 
eléri az ember Monte-Videot, miután ez csak száz kilométerre 
esik Floridától. Itt-ott előfordul ugyan, hogy a Pampero megzavarja 
az utazást és az is lehetséges, hogy az esőzések valóságos ten
gerré dagasztják meg a folyókat, a melyeken nincs híd, de azért 
meg lehet próbálni; csak tessék utazni.“

Daczára a „kissé" körülményes és sok tekintetben kalandos
nak ígérkező útnak, a mi küldetésben járó utitársunk (a kire még 
bővebben fogunk visszatérni) vállalkozott az utazásnak erre a mód
jára is. Tehát előre, hol az a gőzcsónak? Oh, a gőzbárka, az itt 
lesz mindjárt, rögtön. Most éppen két hete, hogy útra indult egy 
rövid tíz-tizenkét órát igénybevevő útra, de véletlenül még nem 
tért vissza. Várják napról-napra. Csak egynehány ökörbőrért ment 
át az öblön Jaguaraoba. Igaz, hogy egy csomó apróságot is vitt 
magával eladni, a mikre a pampákon élő gauchoknak van sziik-
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ségük, de a mint azt eladja, rögtön hazajön. Csak egy kis 
„pacienca“.

Hogy megjött-e végre-valahára a „szomszédba átrándult“ gőz
bárka és hogy megvárta-e a mi vállalkozó utitársunk, azt nem 
várhattuk be mi többiek, mert a mi hajónk, a La Plata, két napi 
tartózkodás után Rio Grandeból folytatta az útját Porto Allegrébe, 
az öböl északi részén fekvő városba.

A Rio Grandeból induló hajó tele volt utasokkal. A közönség 
meglehetősen tarka volt, sőt vegyes. Már a ruházatban is különb-

PELOTAS A LAGOS DOS PATOS PARTJÁN .

ség volt észlelhető, ámbár a kopott fekete kabát, meg a fénytelen 
czilinder még mindig túlsúlyban volt. Legtöbb volt a német, a 
mint hogy Brazília partjain az idevalók után számra nézve mindig 
legtöbb a német. Képviselve voltak a Pampák lakói is, a kik különben 
csak ritkán kerülnek össze. Most boldogok voltak, hogy így szé
pen együtt lehetnek és élénk, hangos társalgásban adták ezt egy
másnak tudtára. Magától értetődik, hogy ezúttal már nem a kávé 
meg az aratás képezte a főtémát (itt tudniillik már nem terem 
kávé); egészen új tárgy került „szőnyegre“ : ökörbőr, szárított hús, 
millreis, pezos, patazone; szóval a pénznemek voltak a legsűrűb
ben hangzó szavak. A liberálisok már nem szidták a konzervati- 
veket, a konzervativek nem bántották a liberálisokat és békét hagytak 
a szegény kormánynak is. Ezek az emberek már nem foglalkoz
nak a politikával; ezeknek többet ér az igazi ökör.
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Utunk folytonos kanyargásokból állott, kerülgetve a zátonyokat 
és a sekély vizeket. Estefelé a Rio Grandehez mintegy huszonöt 
tengert mértföldnyire eső Pelotasba értünk, a hol a hajó horgonyt vetett. 
Még a város határai előtt hatalmas, hosszú, komor kinézésű épületek 
tűnnek fel közvetlen az öböl partján.Vérés házak ezek, a melyekkel lejebb 
Uruguayban és Argentínában gyakran fogunk találkozni. Ezek az úgy
nevezett „Saladerok“, „Mataderok“ vagy portugálul: „Xarqueadak“ , 
a vágóhidak, a melyeken sok ezrével vágják évenkint az ökröket. 
Pelotas az egyetlen pont a rengeteg hosszú parton, a mely legelőször 
emlékeztet egy közép-európai vidéki városkára, különösen pedig egy 
kisebb magyar városra. Magas hegyek helyett csak halmok emelkednek 
a város határán, itt-ott szántóföldek; a széleiken gyümölcsfák, a 
folyók partján állók egész a mi fűzfáinkhoz hasonlók. A réten legelő 
gúlyák, itt-ott békóra kötött igás lovak. Itt már kezdetét veszi az 
a nagyszabású állattenyésztés, — az ökör, — a mely a Cordillerákig 
terjedő néhány ezer kilométernyi területen olyan rengeteg mennyi
ségben él, hogy helyenként három-négyezer ökörből álló gúlya van 
együtt. A parton kocsik várnak a hajókból kiszálló utasokra. A kocsik 
kedves hazai emlékeket idéztek fö l; tudniillik ezek is csöröm
pöltek, kalimpáltak és rossz volt a rugójuk, vak a lámpájuk; a 
lámpának csak a vas tartója van meg, lámpa helyett pedig széna
törmelék van benne, meg az országút pora, ha ugyan nem a kocsis 
pipája. A város utczái nagyon szélesek; olyanok mint például nálunk 
Horgoson, Szentesen vagy Orosházán. Az utczákat szegélyező házak 
alacsonyak, kicsiny ablakokkal. A legtöbb ház spanyol szokás szerint 
s portugál ízléssel rikítóra festett majolikával van kirakva, az 
ablakokban rozmaring és rezeda helyett színes üveggömbök. A tem
plomok körüli tágas nagy tér, sűrűn benőve gyeppel. Az utczákon 
élénk a forgalom, feltűnő sok a lovas, meg az óriási társzekér, hat, 
nyolcz, tíz pár ökörrel. A város kereskedelmi forgalma igen élénk ; 
központja pedig a kereskedelemnek a nyers és szárított ökörbőr. 
Nemcsak az egész tartományból, hanem Uruguayból is Pelatosba 
hozzák a temérdek bőrt, hogy innen tengeri úton továbbítsák. Némi 
fogalmat alkothatunk magunknak a vágóhidak kolosszális munká-
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járói, ha megtudjuk, hogy ennek a kis városkának a vágóhídja! 
hatvan-hetven millió koronát képviselnek.

A La Plata elvégezvén a be- és kirakodás nehéz munkáját, a 
mely sokkal zajosabb volt, mint a mennyit az egész portéka meg
érhetett, fölszedte a horgonyait és folytatta útját a Lago dós Spa- 
toson fel északnak. Másnap elértük Porto Allegret, egy kisebbszabású 
Veneziát. Az öbölbe ugyanis négy meglehetős nagy folyó ömlik 
be, aránylag kis helyen; a köztük lévő földnyelvre van építve Porto

PORTO ALLEGRE. A H Á TTÉRBEN : SERRA GERAL.

Allegro. A városka olyan kellemes benyomást tesz, olyan tiszták 
és rendezettek az utczák, a várost körülvevő erdőség pedig any- 
nyira elvesztette a brazíliai jelleget, hogy az ember könnyén egy 
európai városban képzelhetné magát, ha nem látná az utczán a 
temérdek sok négert. Egy különösen szembetűnő épület, mely a 
legszebb helyen épült —  a fegyház volt. Sőt már vendéglőt is 
találtunk. A tulajdonosa egy kisebb európai állam consulátusát kép
viselte, tehát kötelességszerűleg némi európai fogalmakat is meg
honosított szállodájában. így például az ebédet nem kellett ugyan- 
egy tányérról végig enni, s az edényt lemosása után pedig nem törölték 
végig egy már használt ágylepedővel. Ajtó, ablak becsukható álla
potban, a kiszolgáló néger inasok pedig valahogy tűrhetők voltak.
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Porto Allegreben művészi élvezetben is volt részünk, t. i. egy 
operai előadásban. Színház nincs, mert ehhez színészek, művészek 
is kellenek. Az opera azonban magától terem ; az olasz bevándorlók 
suszterei, asztalosai és kőművesei összeállanak, egy kicsit próbálnak, 
igen sokat czivakodnak és egy-kettőre megvan az opera. Jellem
zésül felemlítem az előadott dalmű czímét: „El Mordio“ .

A társadalmi élet különben is gyenge lábon áll. A férjek ren
desen künn tartózkodnak az estanciákon — a tanyákon — vagy 
a Xarqueádán. Ha hazajönnek, elmennek a clubba vagy a kávé
házba, leülnek kártyázni és az asszonyok továbbra is magukra 
maradnak. Ha látogatóba mennek, felöltik legszebb ruhájukat, 
a melynek a szabási minta eredetét kifürkészni pályakérdés útján 
sem lehetne. Beleomlanak a hintaszékbe és képesek három-négy 
órán keresztül szellemesen — hallgatni. (Ne higyjük azonban, hogy 
Dél-Braziliában ismeretlen fogalom lenne — a pletyka.) A német 
asszonyok rendben tartják a házaikat, nevelik a sok gyereket és 
isszák hozzá a sört. Körülbelől ebből áll a társas élet Porto Allegreben. 
A németek, a kik a parttól befelé, a tartomány belsejében élnek, a 
mint egy kissé megtollasodnak, ismét kijönnek a partra és itt foly
tatják előbbi foglalkozásukat, csakhogy most már nagyobb lábon. 
Egy jórészök haza megy, nagy Németországba, de a másik rész 
itt marad tovább is németnek. Ha portugálul is beszélnek, azaz 
hogy brazíliaiul, azért németek. Az asszonyok azonban nagyon 
elrútulnak. Mindenekelőtt egészen elbarnulnak; de nem olyan egyen
letesen szép barnára, a hogyan például a mi pusztai asszonyaink, 
vagy a nyaralókból hazatérő városi asszonyaink, a kik akkor a leg
szebbek, ha így lebarnulnak. Ezek a nők fakó-szürkére sülnek a brazíliai 
napon. Még az intelligens osztály asszonyai is tönkremennek testileg. 
A rossz táplálkozás teszi-e, vagy a vagyongyűjtés czéljából történő 
csúnya kuporgatás, a tétlenség vagy az idegen talaj, elég annyi, 
hogy a fényes szőkehajú, rózsás fehérarczú nőből itt kopotthajú, máj
foltos, fakószürke arczú asszony lesz, a kinek az arcza tele van pattaná
sokkal és korai ránczokkal. Aránylag legkevesebbet veszítenek a kedé
lyességből, a mi nem is csoda; hiszen ebből hozták ide a legkevesebbet.
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A magasabb társadalmi osztály tulajdonképen az alacsonyból 
keletkezett. Az orvosok, ügyvédek, mérnökök itt csak félművelt 
emberek; ab ovo egyikök sem indult erre a pályára, csak vélet
lenül vetődött reá. Tudniillik elég okosak voltak ahhoz, hogy ezt 
a kevesebb munkát igénylő pályát válasszák az idegen földön; 
kinevezték tehát magukat orvosnak, ügyvédnek stb. s most mint 
ilyenek praktizálnak.

Egy kirándulás alkalmával, a midőn a Porto Allegrehez közeleső 
egyik német telepre, Novo-Hamburgora gyalogoltunk, néhány kilo
méterre a várostól, egy izgató esemény zavarta meg utunkat. 
A csendet ugyanis hirtelen óriási lárma törte meg, a mely lárma 
a dombok mögül jött felénk. Az ökörbőgés, lódobogás, kutyaugatás 
és emberek kiabálása ijesztő, pokoli lármában egyesült. A föld ren
gett a talpunk alatt.

„Ez egy megvadult ökörcsorda", kiáltja a kísérőnk, egy telepít- 
vényes német és félrerántott bennünket az útról, hogy egy fa vagy 
kerítés mellé' húzódhassunk. Alig térünk le az útról, a mikor a 
gúlya megjelent a dombok mögül, egyenesen felénk száguldva. 
A gúlya körül hat-nyolcz lovas vágtatott, széleskarimájú kalapban, 
panyókára vetett ponchoval, a lassot - meg a dárdát suhogtatva. 
Bámulatos ügyességgel kerülték ki lovaikkal a bozótokat meg az 
árkokat, miközben a gúlya elé igyekeztek kerülni és a tömegből 
oldalvást kitörő jószágot visszaterelték a gúlyához. A kutyák hangos 
csaholással száguldottak a gúlya körül, fel-fel ugrálva és belekapasz
kodva a vezér-ökrök orrczimpájába. A két-háromezer ökör bőgése, 
a kutyák csaholása, a lovasok kurjongatása, a karikás pattogása és 
e temérdek állat lábdübörgése ijesztő volt ugyan, de egyszersmind 
rendkívül érdekes látványt nyújtott. Az eleven tömeg lavinaként 
rohant le a dombról; átgázolt egy patakon, aztán átugrott egy tüske 
kerítésen, nekirohant a szembenálló dombnak, a melynek lábánál 
egy széles árkon ugrott keresztül s aztán eltűnt azon estancia irá
nyában, a mely felé éppen tartottunk. Az egész alig tartott négy-öt 
perczig,

A társaságunkban lévő német haciendero sokkal jobban meg-
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ijedt, mint mi, holott mi majdnem megdermedtünk az ijedtség
től. A német el is hagyott bennünket, az ő meghívott vendégeit, 
és futólépésben igyekezett abba az irányba, a melyben a száguldó 
gúlya eltűnt. Csak egy óra múlva érkeztünk mi is oda* és akkor 
megmagyarázta az ijedtsége okát. Ha ugyanis egy ilyen szabadon 
legelő gúlya megvadul, és a tanyák közelében rohan végig, bőgve 
és dübörögve, mint a hogyan az imént láttuk, akkor lármájukkal 
megvadítják az istállókba és koraiokba zárt szelíd marhát is, még 
pedig olyan mértékben, hogy a jószág kitör az istállókból és aztán 
árkon-bokron, mocsaran keresztül vadul rohan a „szilaj“ gúlya után 
és akárhányszor elpusztul a lápon vagy szétkallódik a végtelen 
pusztákon. Éppen ezen a vidéken, Rio-Grande do Sül és Uruguay 
határán, fordul elő leggyakrabban ez a baleset. A Santa Catharina 
és Rio Grande provincziákból ugyanis ezen az úton hajtják le az 
ökörcsordákat Pelotasba és Porto Allegrebe. A gúlya néha a leg
csekélyebb okra megijed és megvadul; ilyenkor aztán őrületes módon 
száguld végig a rónákon meg az úttalan útakon és nincs az a 
hatalom, a mely őket a szilaj száguldásban feltartóztatná. Úgy 
rohannak le a hegyekről, mint a lavina és éppen úgy elsepernek 
maguk elől mindent, lakásokat, embert, állatot, mint amaz. A Pam
pákon néha három-négyezer ökörből, sőt néha tízezerből álló csorda 
vágtat el így megvadulva. A tanyák körül legelő gúlya azonban 
sokkal szelidebb; ennél elég a megállításhoz, ha a peonok a vezető 
két-három ökröt lefülelik. Azért persze egynehány tuezat ökör így 
is elkallódik, elpusztul. Tekintve azonban az ökör alacsony árát, a 
kár nem nagy.

A La Plata útiprogrammja szerint már indulnia kellett volna, 
hogy folytassa útját vissza délfelé. A hajógépen történt sérülés követ
keztében az indulás azonban egyelőre elmaradt. A porto-allegreí 
társaságban azonban máskép fogták fel a halasztás okát. Ugyanis 
a tartományi elnök nagy családjával és számos kíséretével szintén 
ezen a hajón akart utazni, de még nem volt útra készen; tehát'

* Ma már vonat jár Porto Allegre és Novo-Hamburgo között, a minthogy csaknem 
valamennyi telep — kolonia —  vasúttal van összekötve a parttal.



318 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

hadd várjon a hajó. (Látjuk tehát, hogy a pletyka tényleg otthon 
van Brazíliában is. Azért, mert az asszonyok szótalanul ülnek a 
hintaszékben, azért a mérgezett nyilak itt is röpködnek és szúrnak.)

Itt tartózkodásunknak ezen önkénytelen meghosszabbítása ellen 
nem volt kifogásunk; utunk nem volt sietős, másrészt pedig kilátásba 
helyeződött, hogy nehány Porto-Allegreben szerzett ismerősünk révén, 
megismerkedünk a vidékkel s a tanyákon élők életmódjával.

Egy brazíliai úr, a ki a tanyán szükséges holmik bevásárlása 
végett járt Porto-Allegreben és nehány német, a kikkel megismer
kedtünk, adtak erre alkalmat. A brazíliai, a kinek szintén kissé 
hosszú volt a neve: Alfonso Suares de Andrado Texeira, meg
hívott magához Caxoeiraba. Szerinte az egész csak egy rövidke kis 
kirándulás; tundniillik ,,vizen és szárazon4* utazva egy napi járó
földre esik Porto-Allegretől. A Yukuy folyón hajóval kell utazni 
Triumphoig, innen Caxoeiraig viczinálison lehet folytatni az utat.

Porto-Allegreből korán reggel indul a hajó, hogy összekötte
tése legyen a caxoeirai vonathoz. Gyászos benyomást tett a kis 
h a jó ; igazi brazíliai alkotás volt. A gépe rozoga, a fedélzete piszkos, 
kajüttök nincsenek, az étterem a fedélzeten van, telerakva podgyász- 
szal és tömve utasokkal. A kapitány ingujjban ép úgy, mint a többi 
személyzet, benn ült a fedélzeti „salon“-ban és pálinka mellett 
politizált meg czivakodott az utasokkal. Rendről, intézkedésekről szó 
sem volt. A társaság nem is volt vegyesnek mondható, mert túl
nyomóan olyan elemekből állott, a melyek a társaságukat vegyessé 
teszik. Többnyire gauchok voltak; sötét-barnaszínű, jól megtermett 
alakok, élénk szemekkel, óriási karimájú kalappal a fejükön; a 
csizmákon hatalmas sarkantyúk, a ruházat kopott, piszkos, szaka
dozott és valamennyinek az övében többé-kevésbbé czifra mar- 
kulatu tőr. A puszták fiai zárkózottak, mogorvák, hallgatagok; annál 
zajosabbak és lármásabbak voltak a négerek; ezek a félig meztelen, 
félig pedig tarka-barka, szedett-vetett ruhadarabokkal öltözött feketék 
hihetetlen lármát csaptak. Egynéhány német is volt a hajón, de 
nem az úgynevezett ,,jó társaságból4‘. Többnyire munkások voltak 
és alárendelt egyének.
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Á harangszóra összegyűltek a reggelihez, valamennyien a fent 
említett szalonba. Tessék elképzelni a table d’hote-ot, a melynél 
minden résztvevő iparkodott lehetőleg a legjobbat, de főképen minél 
többet kikanalazni. A négerek nem vettek részt a table d’hotenál; 
ők az ő száraz és füstölt húsukat künn ették meg. A hús szaga 
azonban becsapott a nyitott terembe és büzhödtté tette a levegőt. 
Déltájt érkeztünk meg Triumphoba. A hajó közönsége úgy rohant 
az indulásra kész vasúti kocsikra, mint egy megvadult ökörcsorda. 
Állomási épületről persze szó sincs; a vonat a nyílt pályán áll és 
a mozdony körül a közlekedés teljesen szabad. A kocsik előtt óriási hal
maza fekszik a berakásra előkészített árúknak: nyers ökör- és lóbőrök, 
zsákok, hordók, kukoricza, dohány. A négereknek szánt száraz hús,
— a carne secca — egy darabka rongy, vagy egy száraz deszka, vagy 
szalma nélkül, csakúgy meztelenül hevert a csupasz földön, a sárban.

A harmadik osztály, a melyhez képest a mi „hat lónak vagy 
harminczhat embernek" szánt kocsijaink valóságos szalonkocsik, 
tömve és zsúfolva vannak gauchokkal és négerekkel. Mintegy 
nyolcz óráig tartott az út és estefelé Rio-Grande nevű városba 
értünk, a milyen nevű város Brazíliában néhány tuczat van. Éjfél
kor érkeztünk Caxoeiraba, a hol a mi vendégszerető házi
gazdánk a —  haciendado vagy faziendero — kocsival várt reánk. 
Rögtön folytattuk az utat az estanciára, a mely alig egy órajárás
nyira feküdt a várostól. Egyórai ügetés után a néma, sötét éjsza
kában világosságot pillantottunk meg a távolban. A faziendero 
házának ablakaiból jött a világosság, a mely lakóház az egyetlen 
épület volt az egész látóhatáron. A szobákba lépve meglepett a nem 
remélt tisztaság és rend. A feltálalt vacsora ugyan brazíliai módon 
volt összeállítva, de a kiszolgálás már tisztán európai. Csak a felszol
gáló néger inasok, a kiknek a szülei még mint rabszolgák szolgáltak 
ugyanezen a telepen, adták meg az exotikus jelleget.

Másnap már korán reggel óriási lármára ébredtünk föl; kiabálás, 
kurjongatás, ökörbőgés és ostorpattogás verte föl a levegőt. Az 
ökröknek végtelen tömege vonult el a veranda előtt és a mikor 
a főzöme a ház elé ért, az ablakok csörömpöltek a dübörgésük
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alatt. A hajcsárok egy perezre sem szűnnek meg kiabálni és puska
lövéshez hasonló pattogással, cserdítenek a karikásukkal. A végtelen 
rónán sok négyzetkilométernyi területen nincs egy domb, egy fa, 
a mely megszakítaná a láthatárt. Az ember nem lát mást, mint 
ökröt, ökröt és megint ökröt.

Nem messze a háztól óriási korái állott, egy bekerített nagy 
helyiség, a melybe az ökröket akarták beterelni. A lovas peonok
— a hajcsárok — körbe járták a gulyát, hogy minél szűkebb 
térre szorítsák a tömeget. Nagyobbára lassoval voltak fölszerelve, 
egy hosszú bőrszíjjal, a melynek egyik vége a nyeregkápához 
van kötve, a másik végén pedig hurok v a n ; ha a hurok helyett vas
gömbök vannak a kötél végén, akkor a lassoból „bolas“ lesz. A 
peonok másik része hosszú dárdával van fölszerelve, a dárda végén 
egy szeggel; ezek a picadorok, a kik a gulya elejét terelik a ko
raiba, mig a lassos peonok gyors vágtatásban folyton kerülge
tik a csordát, hogy az egy sűrű tömegben maradjon, vagy pedig 
hihetetlen gyors vágtatásban, eléje vágnak a csordától elszabadult 
jószágnak. A mint a gaucho az elszaladt ökör közelébe ér, bámu
latos ügyességgel dobja a hurkot a szarvaira, miközben a vasgömbök 
az állat lábait verdesik. A megijedt állat oldalt ugrik, a gaucho 
pedig az ellenkező oldalra tereli a lovát, mi által a kidobott lasso 
kötele olyan feszesre húzódik, mint a húr és a következő pillanatban 
az ökör már a földön fekszik. A pikával aztán talpra állíttatva, 
nyugodtan vezetteti magát vissza a csordához. Egy ilyen elszabadult 
állat visszahajtása nem megy mindig ilyen símán. Néha egy-két 
órai vágtatásba kerül, a míg. visszaterelik. Mintegy három óráig 
tartott, míg a néhány száz ökör a koráiba tereltetett. A csordából 
ezen idő alatt csak egy darab veszett el. Ez tudniillik olyan mesz- 
szire futott el, hogy a visszahajtása nem érte volna meg a vesződést.

A korai az egyetlen melléképület az egész estancián, s ennek 
a felépítése sem kerül sok munkába. Egy óriás területet ugyanis 
körültűznek vasczölöpökkel, a melyeket két sor dróttal körülkötnek. 
Az egyik drótot elég alacsonyan, hogy az ökör ki ne bújhasson 
alatta, a másikat pedig olyan magasan, hogy át ne ugórhassa.
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És miképen védik a csordát a „gaucho malo“ ellen?
A „gaucho malo“ — a szegény legény —  az az ember, a ki 

nagyon szereti az ilyen elkerített marhákat éjnek idején a koráiból 
elhajtani. Már pedig az gondolható, hogy a hol sok a ló. ott sok

PEON A RANCHO ELŐ TT.

a lókötő is. Nos, a gaucho malo elleni védelem nagyon egyszerű. 
Ha tudniillik a lókötők ki akarják hajtani a jószágot a koraiból, 
e czélból okvetlen át kell vágniok a drótot, a mely a vasczölöpökre 
van kötve. A mely pillanatban azonban átvágják a sodronyt, e pilla
natban egy egyszerű szerkezet folytán megszólal a villanyos csengő
riasztó lármája a peonok tanyáján, a peonok lóra kapnak, űzőbe 
veszik a rablókat és el is fogják őket. Hogy nem kötik őket fel
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azonnal a legelső fára — a mire a pampák törvénye értelmében 
fel vannak jogosítva — az csak azért történik, mert ilyen legelső 
fa néha tíz kilométernyi területen sem található.

A koráiba hajtás után következett a reggeli, a melyben az 
összes személyzet részt vett. A hány ember volt, annyi fajt kép
viselt. Egy teljesen kiszámíthatatlan keverék lenne ez a sok fajtájú 
és eredetű ember, ha a pampa élete nem adna sajátságos álta
lános jelleget valamennyinek. Csontos, szikár alak valamennyi, 
sovány beesett arczczal, a melynek a színe mindig sötét, rezes, 
napbarnított és viharedzett. A vékony kis fekete bajúsz meg a villogó 
szempár, bátor, merész és határozott jelleget ad az arcznak. Vala
mennyi a ponchot viseli, egy durva posztóköpenyeget, széles 
karimájú szürke posztókalapot, a csizmájukon hatalmas sarkantyút, 
akkora csillagos pengével, mint egy férfitenyér. A reggeli főalkatrésze 
a „maté“ volt, az ismeretes paraguayi tea, a mely ital innen dél
felé, Argentína déli csúcsáig a legnépszerűbb ital. A maté a pampa 
lakóknak nemcsak a teája, bora, pálinkája és hűsítője, hanem 
jóformán mindene. A matét a következőképen készítik. Egy tökhöz 
hasonló növényből hosszúkás edényt készítenek, a melynek a felső 
részén kis nyílás v an ; ezt megtöltik matéval és leöntik forró vízzel. 
Ekkor beledugnak egy hosszú csövet, pléhből vagy ezüstből, a szerint 
a mint telik; ennek a csőnek az alsó végén szűrő van, a mely meg
akadályozza, hogy a matélevelek az ivó szájába jussanak. A cső felső 
végét az ember a szájába veszi és azon szívja fel a forró vizet, a matét. 
Az egész készüléket a lopótökkel együtt ,,bombillá“-nak hívják. Az úri 
helyeken minden embertkülön bombillát kap, de többnyire egy nagy 
közös edényből iszik a társaság minden tagja.

A ki először issza a matét, az valami nagyon különöset érez, 
tudniillik alaposan megégeti a nyelvét meg az ajakát; a megszokás 
után azonban a maté — mint mondják — valósággal nélktilöz- 
hetlenné válik. j

A pálinka, a coca, a fekete kávé meg a tea valamennyi 
jó tulajdonságait egyesíti magában.

Üdít, felfrissít, új erőt ad, jó kedvre hangol és a mi a lég
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főbb, a pampa hosszú, unalmas napjait és éjjeleit kitünően segít 
agyonütni.*

Reggeli alatt a társalgás főképen az ökrökről, a mészárszékek
ről a marhakereskedésről folyt. Mi kevéssé tájékozott idegenek 
bámulatunkat fejeztük ki a látottak fölött; bámultuk a gauchok 
ügyességét, a marhák jó állapotát és főképen a nagy tömeget. 
Véleményünk szerint ez a temérdek jószág órási vagyont képvisel
hetett, kivált ilyen viszonyok között, mint itt, a hol sem a takar
mány, sem az ápolás, sem a felvigyázás nem kerül pénzbe. Alfonso 
Suares de Andrado Texeira úr azonban fölvilágosított bennünket, 
hogy ez az óriási vagyon a mi részünkről csak egy óriási tévedés; 
r.em óriási vagyon az, csak óriási vesződés. Megmagyarázta, hogy 
miért. Neki van például 3000 ökre és 500 lova. Az őrizetre tényleg 
elég tíz peon; a takarmány sem kerül pénzbe, mert fű terem az 
egész éven át. Akol sem kell, a minthogy nincs is. És mégis sok 
a b a j ; mert maga az állat tenyésztése még nem elég, el is kell 
.idni a marhát, meg venni is kell, azaz üzérkedni kell vele. De 
hogyan? Ő maga nem mehet a vásárra, tehát az embereit küldi 
maga helyett. Ezek elmennek néha ezer klmterre is a marháért; 
:^zok, a kiktől veszik az ökröket, még kevesebbet törődnek a jószággal, 
:_z ökrök tehát egészen vadak, szilajak. Ott, abban a távolságban egy 
ökör ára nem több öt milreisnál (körülbelül 13— 14 korona). Mire az 
ökröt ide hozzák, hónapok telnek el. Az embereknek, a kiket a vásárra 
küld marhát venni, készpénzben kell kiadni a pénzt; hogy vissza 
is jön-e az az ember és hogy hoz-e magával ökröt, mennyit 
és minőket, az mind bizonytalan és kiszámíthatatlan. Az ezer kilo
méternyi úton számos baj és veszedelem éri a vándor gúlyát; lápok, 
mocsarak, jaguárok, csordamegvadulás, szétfutás, elkallódás meg a 
szegény legény, mindennapi dolgok. Aztán a délbraziliai gaucho

* A matét a Yerba Máté leveleiből készítik ; a leveleket a levegőn kiszárítják, 
a tűz fölött kissé megpörkölik, a mi közben vigyáznak, hogy füst ne érje a leve

leket. Mindamellett az ilyen módon készült teának mindig kozmás vagy füstös az 
ize. Ezért van, hogy az európai ízlésnek sohasem felel meg, holott a délamerikaiaknak 

a ,e ̂ 'kellemesebb, majdnem nélkülözhetetlen itala.
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még nem az igazi; ezek még nem tudnak úgy bánni a jószággal, 
a hogyan kell. Az igaziak, ott lenn az uruguay-i s az argentínai 
pampákon, azok már értik a módját, de a délbraziliaiak a temérdek 
veszélylyel nem tudnak megküzdeni és e miatt számos ökör pusztul el. 
Akárhányszor megtörtént vele — a házigazdánkkal — hogy a hazavárt 
ezer ökör helyett egy-két százból álló lefogyott csorda került haza. 
A többi elpusztult az ezer kilométeres út veszélyeiben. Magyaráza
tának slz  az eredménye volt, hogy beláttuk: a pampákon nem mind 
ökör az, a mi — bőg, azaz nem mind arany, a mi fénylik. 3000 ökör 
mellett az ember egyszerűen — éhen halhat.

HAJSZA A BOLAS-SZAL.

Az estancia udvarát felverte a gyermekek hangos lármája. 
Micsoda egy gyerekvegyülék volt az! Barnák, rézbőrűek, szürkék, 
fehérek és feketék vegyesen. Képzelhető, minő újabb keverék jön 
majd itt létre, ha a kis fekete nebulók legények lesznek és a kis 
lányok hajadon sorba állanak. Micsoda újabb színárnyalatok terem
tődnek itt meg és milyen különböző véralkatú emberek. Ha nem 
is ilyen sok színűek, de szintén különbözők voltak az. asszonyok, 
a kik az udvaron egygyel s mással voltak elfoglalva: babot hán- 
tottak, kukoriczát törtek, kendert tiloltak, varrtak, istrángot kötöztek. 
Annyit azonban pártatlanul el kell ismerni róluk, hogy kivétel nélkül 
nagyon rútak voltak. (A ház úrnője Porto-Allegreben nyaralt, 
a két felnőtt leánya pedig évek óta tartózkodott Rio de Janeiro egy
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nevelőintézetében,) Az asszonyok különböző ruhákat viseltek; a néger 
nők kékcsíkos hosszú fehér inget, durva gyapotból, szoknya és 
derék nélkül; a gauchok feleségeinek volt blúzjok meg szoknyájuk is, 
de nem volt ingok; czipő pedig egyiknek sem volt a lábán.

Ma különben kisebbszerű böjt volt elrendelve az estancián. 
A házigazdánk ugyanis azon estén több száz ökörből álló csordát 
szándékozott útnak indítani. A munka nehéz és felelősségteljes, 
a melynél a gaucho józan kell, hogy legyen. Ma tehát „nem .szabad 
a vásár“ . Az udvaron tudniillik egy kis korcsma is van, egybekötve 
egy úgynevezett vegyeskereskedéssel. A ki látott valaha az erdélyi 
határon, a Meszesen, vagy más oláh vidéken pálinkaméréssel össze
kötött vegyeskereskedést, az elképzelheti az estanciabeli korcsmát 
is. Csak az árúkban van némi különbség; mert például a Meszesen 
levő „vegyeskereskedésben“ hiába keres az ember nyereg-szerszámot, 
aczél sarkantyút, széleskarimájú posztókalapot, lassot, bolast, meg 
brazíliai sajtot, mert azt valószínűleg nem talál. Itt pedig ezekből

LEFÜ LELT CSIKÓ.
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atárgyakból állott az árúk főzöme; ehhez a pálinkához azonban, a mit 
itt mérnek, ehhez képest a meszeshegyi gaponapálinka' tiszta rózsalikőr.

Estefelé meg is kezdődött az ökrök kihajtása a koráiból, a' mely 
munka sokkal könnyebben ment, mint a behajtás. A picadorok 
sorfalat állottak a kapu két oldalán, mögöttük a gauchok a lassokkal; 
benn a koráiban pedig a peonok karikásaikkal kifelé tuszkolták az 
ökröket. Ezen alkalommal egy egész különös művelettel ismer
kedtünk meg, a mely műveletet később —- az argentínai vágóhidakon
— sokkal véresebb és tragikusabb körülmények között fogunk viszont

látni. A kevés számú hajcsár tudniillik nem győzné vezetni és 
irányítani ezt a temérdek marhát, ha maga az állat nem jönne 
segítségükre. Egy-két szelíd ökröt ugyanis betanítanak arra, hogy 
engedelmeskedjen az emberi szónak. Ezt a szelíd ökröt beállítják 
a koráiba, a kapu. elé; mikor kinyitják a kaput és a csorda talpra 
áll, a szelíd ökör magától megindul a kapu felé és végigmegy 
a picadorok közötti sorfalon. A többi ökör persze úgy tesz, mint 
az ember: vezetőnek nézi az elöljárót és a tömegösztönnél fogva 
hűségesen követi. így aztán oda terelik az egész gúlyát, a hová 
éppen akarják. (íme, mit tehet egy ökör annyi sok ökörrel, ha egy 
kis esze van.) Hogy azonban maguk a gauchok is „aljasnak^

SZILA J CSIKÓ TANÍTÁSA.
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tartják a szelíd ökörnek ezt a gálád eljárását, kitűnik abból, hogy 
„árulónak” nevezik. Az árulót persze jól tartják, gondozzák és 
beczézik; hogyne: egy ilyen áruló ökör tizszerte drágább, mint 
a közönséges.

A koráiból kicsalt csordát mindjárt útnak is eresztették Pelotasba, 
a hol már vártak reájuk a vágóhidak. A távozó csorda bőgése még 
sokáig visszahallatszott az estanciába, a hol e közben beállott a teljes 
pusztai csend. Még egyszer fölhangzott a női cselédség együttes 
hangos imája, utána a zsoltár. Itt-ott egy magányos ökörbőgés, egy 
elnyújtott kutya vonítás és aztán a sötét éj néma csendjét nem 
zavarta meg többé semmi.

Visszatérve Porto Allegrebe, még két napot vártunk a La Plata 
indulására. Addig tartott ugyanis a havaria kijavítása — meg a tar
tományelnök csomagjának bepakolása. Közben azon szerencsés 
helyzetbe jutottunk, hogy megismerkedhettünk Pelotas egy jeles 
férfiújával. Az illető férfiú — Conte de Rio Prado — több 
Xarqueada tulajdonosa volt, azaz, hogy mészáros, nagy stylusban. 
A mészárosság megfelelt a gróf úr külsejének, de a grófi czíme 
nem. A gróf úron tényleg meglátszott, hogy mészáros és hogy 
számos alkalommal ivott már a gauchokkal matét, még pedig ugyan- 
egy bombillából. Brazíliában ugyanis egész tömege van az uj mág
násoknak, a kik grófok, bárók vagy marquis-k. A czím nem örökölhető;

Dr. Gáspár F . : A föld körü l: I. 42

CSÁRDA ELŐ TT A PAMPÁN.
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azt mindenkinek külön kell kiérdemelni. A kiérdemléshez azonban 
minden eszköz jó és elfogadhatónak minősíttetik. A meggazdago
dott mészáros, szájas ügyvéd vagy politizáló doktor — ha beüt 
nekik — megkaphatják vagy megvehetik a grófi czímet vagy 
a marquisi méltóságot. Ilyenkor a portugál eredeti név, például 
Anares, Pereira, Gummarazes, stb. szép összhangzásba hozatik egy 
kimondhatatlan indiánus előnévvel, mint például: Marquis de Pinda- 
manhangaba vagy Gróf Pirassicaba és az átmágnásodás tökéletes. 
A brazíliaiak tudniillik rettenetesen hiúk. Minden ténykedésüknek 
legfőbb rugója a hiúság; hiúságból jótékonyak, hiúságból építenek 
kórházakat, templomokat és hiúságból csinálnak forrongásokat. 
A hogyan Argentínában és Uruguayban mindenki ,,ezredes“ , habár 
életében még puskát sem látott, vagy a. hogyan a demokratikus 
Magyarországban „királyi tanácsos44 vagy „nemes44, úgy Braziliában 
mindenki báró vagy gróf akar lenni. De ha csak lehet: gróf.

A Rio Grandeba vezető út a tekervényes, kacskaringós öbölben 
folyton kerülgetve a zátonyokat és a homokszigeteket, nagyjában 
símán folyt le. Mindenesetre szívesen búcsúztunk el a La Plata-tól 
(talán egy kissé Brazíliától is) azon reményben, hogy brazíliai 
hajóra egyhamar nem fogunk többé szállni.



NYOLCZADIK FEJEZET.

AZ URUGUAY-Í PAMPÁKON *

* A Rio-Grande do Suli tartózkodásunk első alkalmával említettem, hogy a La 
Platán egy magas állású külföldi hivatalnok volt az utitársunk, a ki valamely okból 
a szárazföldön át akart Rio Grandeból Monté Videóba utazni és elmondottam azt az 
útitervet, a melyet az uruguay-i konzul, mint az egyedüli lehetségesei, tanácsolt neki. 
Ez az előkelő hivatalnok Alexander Jonin orosz államminiszter volt (körülbelül 1902-ben 
halt el), ki az utat, kalandos és veszélyesnek Ígérkező természete ellenére, tényleg 
megtette. Evekkel később Jonin ezt az útját, valamint az egész Délamerika körülit 
orosz nyelven megírta. Ennek az útleírásnak, a melyre eddig is gyakran hivatkoztunk, 
egyik legérdekesebb része az uruguay-i pampákon megtett útjának a leírása, a melyet, 
mint rendkívül érdekeset, érdemesnek tartom rövid kivonatban itt közzétenni. A pam
pákról írt fejezet tehát közvetlenül a Jonin leírása.





A Rio Grande do Sül tartomány elnökének eredetileg nagy
szabású terve volt; vasúttal akarta összekötni Rio Grande városát 
az Uruguay folyóval és ezáltal egyenes összeköttetést létrehozni a 
La Plata rengeteg folyammal. A nagyszabású terv dugába dőlt 
ugyan, de megmaradt belőle egy rövid vasúti vonal Bage városáig, 
a mely már egymagában is elég tekintélyes vonal, mert Rio Grandetől 
Bageig egész nap tart a vasúti utazás. Az.úton számtalan helyen 
van kőszén, mindenütt oly közel a felszínhez, hogy a széntelepeket 
igen csekély munkával lehetne kiaknázni. De még ezen jelenték
telen munka végzésére sincs elegendő munkáskéz; ezen a vidéken 
a lakosság nem foglalkozik egyébbel, mint marhatenyésztéssel. Azo
kon a teendőkön kívül, a mivel a marhatenyésztés jár, az ő szá
mukra nem létezik semmi másféle munka. Szén tehát volna bőven, 
de azért mégis Cardiffből és New-Castle-ból hozatják óriási költ
séggel még azt a szenet is, a melylyel a gőzmozdonyokat fűtik. 
Ellenben annál gazdagabb az állatvilág, habár csak ökrök és lovak 
által van képviselve. Bárhova néz az ember, mindenütt óriási 
gólyákat lát és nagyszabású méneseket; közöttük temérdek sok a 
madár, a melyek olyan szelídek és kevéssé félénkek, hogy nyu
godtan lépkednek a legelésző állatok lábai között és a közvetlen 
mellettük elrobogó vonat zakatolására sem riadnak fel. Éjfélkor 
érkeztünk meg Bageba, a hol egy középszerű szálloda szegényes 
szobájában eltöltött éjszaka után előkészületeket tettünk a nagy 
expediczióra, az uruguay-i pampákon keresztül, ki a tengerpartra 
Monte-Videoig. Bage, a mélynek mintegy 7— 8 ezer lakosa lehet,
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teljesen elszigetelten áll a pampa közepén; a legközelebbi helység 
hozzá Santa Anna és Livramento mintegy 150 kméterre, és csak 
4— 500 kméter távolságban van ismét két kisebb város, Uruguay 
és Salto. Bage kereskedelmének és forgalmának a „lelkét" az az 
egynehány milliónyi lábas jószág teszi, a mely szárított hússá és 
kikészített bőrré átalakuló útjában Baget ki nem kerülheti. A másik 
fő mozgató ereje az uruguay-i temérdek — forradalom és lázadás. 
Tudniillik határvároska lévén — Rio Grande provincia és Uruguay 
köztársaság között — a mint megindul a forradalom Uruguayban, 
a legyőzött párt emberei rögtön Bageba menekülnek és itt várják 
meg az események további lezajlását. így történt most is; Uru
guayban nemrég javában dúlt a forradalom,* a város tele volt 
menekülőkkel, a kik szokatlan élénkséget adtak a különben nagyon 
jelentéktelen kis városnak. A temérdek „ezredes" jelenléte azonban 
kissé megnehezítette a mi vállalkozásunkat. A forradalom tudniillik 
már a vége felé járt és a sok ezredes, meg a puskaport sohasem 
szagolt „tábornok" vissza akart térni Monté-Videóba. Mi nekünk 
ez nem okozott volna nagy fejtörést; de bajt okozott az, hogy 
valamennyien az éppen induló delegance-al akart utazni, a mely 
körülmény következtében nem maradt hely a mi számunkra. 
A véletlen .azonban hozzá segített két jó helyhez. Tudniillik két 
„ezredes"-a számkivetést arra használta föl, hogy az összes pénzét 
elkártyázta, az előjegyzett helyek díját a deleganceon nem tudták 
lefizetni és így kénytelen-kelletlen meghosszabbították önkénytes 
száműzetésüket. Könnyen vigasztalódtak, hiszen két-három hét 
múlva ismét indul egy delegance, majd utaznak avval; legalább 
visszanyerik elvesztett pénzüket. Az üresen maradt két hely éppen 
a bakon volt a kocsis mellett, tehát nem remélt fűszer a nyolcz-tíz 
napig terjedő útra.

Három napi készülődés után elindult a delegance. A delegance 
nagyjában olyan volt, mint azok az omnibuszok, melyeket a vidéki 
városok szállodái szoktak az indóházakhoz küldeni, csakhogy

* Uruguayba bármikor nyugodtan jöhet az ember; egy kis forradalom mindig 
-— éppen folyamatban van.





336 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

háromszor akkora kiadásban. Ló azonban volt bőven eléje fogva; 
az első sorban, a rúd mellé, öt ló volt befogva; ezek elé hosszú 
istrángokon három, legelői pedig egy. Ezen a vezető lovon egy 
tíz-tizenkét éves gyerek ült, rongyokból összetákolt nyeregfor
májú készüléken; az öltözete nyitott ingből és rövid kékvászon 
nadrágból állott; a lábai rongyokba voltak ugyan burkolva, de a 
sarkain hatalmas sarkantyúkat viselt madzaggal odakötve. A fején 
rengeteg karimájú kalap, a melynek szélei hosszan lelógtak 
vállaira. Megjegyzendő, hogy tartaléknak még négy ló volt a 
kocsihoz kötve. A kocsi tulajdonképeni vezetője ez a gyerek volt, 
mert a mellettünk ülő kocsis, egy hosszú bajuszú, sötétbarna arczú 
öreg gaucho, a mint a bakra szállt, a jókora csomóból álló gyeplő
tartót ráakasztotta egy szegre, elővette a dohányt meg a czigaretta 
papirt, helyesebben a szárított kukoricza-levelet, s czigarettát sodorva 
bemutatta m agát: ő a Mayoral, a vezető. Egy sajátságosán 
berregő hangra, galoppban indult meg a kilencz ló előttünk és a 
négy mögöttünk. Az ember azt hihette volna, hogy erre a meg
ugrásra szerte-széjjel megy az egész alkotmány és hogy ron
gyokba szakad az összes kenderszerszám. Szó sem volt ró la; a láb
dobogás s a köcsizörgés óriási lármája meg a temérdek csengő 
kellemes bongása között, mesés gyorsan száguldottunk az asztal
sima úton.

Alig egy órai ügetés után a vezető gyerek hirtelen balra for
dult a lovával, a többi pedig szép sorrendben — és nem hirtele- 
len — utánok. Egy nagy zökkenés és a következő pillanatban egy 
folyóvízben találtuk magunkat. A magasra felfreccsent vízben nyakig 
vizesek lettünk ugyan, de azért a kocsi zavartalanul folytatta útját 
a folyón keresztül. Nem történt semmi b a j; csak nehány flamingó 
ijedt meg és röppent fel a szokatlan zavarásra. A kocsiban ülő 
cavalieriket a legkevésbbé sem lepte meg a kocsiba betóduló v íz ; 
maguk alá húzták sarkantyús csizmáikat és egy pillanatra sem 
szüntették be a politizálást. Meglátszott rajtuk, hogy fogalmuk sincs 
arról, hogy más országokban a kocsik — átlag — hidakon szoktak 
a folyókon átkelni.
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A fogatunk túlnyomóan galoppban járt. Különösen a hol lej
tőkön lefelé haladtunk, fogódzni kellett, hogy le ne forduljunk a 
bakról. A delegance nem tért ki semminek; neki vágtatott a lege
lésző gólyáknak és helyenként tömegesen repült fel a temérdek 
madár; a struczok ijedt rekedt kiáltással futottak széjjel, lomhán 
emelgetve rövid szárnyaikat. A mint a nap magasabbra szállott, 
perzselő forróság váltotta fel a reggeli hideget. Közben a ruhánk 
is megszáradt, a rázást is megszoktuk, kivált a puha, gyepes helyeken, 
s érdeklődéssel vártuk a történendőket. Sokat bámultunk a fölött, 
hogy a vezetőink honnan ismerik meg az utat, mi az, a mi után ők, 
s főképen a vezető lovon ülő gyerek, tájékozódnak. Útnak ugyanis 
nyoma sem volt; legfeljebb itt-ott látszott némi kocsinyom, de ezt 
is csaknem egészen benőtte a fű. Körülöttünk a puszta, igazán 
pusztaság; emberi lakásnak vagy szembejövő szekérnek, kocsinak 
nyoma sincs. Azonban nagyon élénk az állatvilág. Felesleges talán 
megemlítenünk, hogy ismét csak gulya vagy csorda, vagy a leg
jobb esetben egy ménes. Madár volt bőven; különösen élénk és 
lármás a tavak és mocsarak környéke, a hol temérdek flamingó, 
daru és ibis él; a becassinok helyenként régiókban láthatók; a kibicz 
pedig talán éppen olyan gyakori, mint az ökör meg a ló. Itt-ott 
látható a struczmadár is. Ezek annyira hozzászoktak az emberhez 
meg az állathoz, hogy akárhány helyen a csorda közepett láthatók; 
a nagy zajjal vágtató lovak elől is csak akkor tértek ki, ha a lovaknak 
éppen az útjokba estek. Ilyenkor bután bámultak egy pillanatig a 
lovakra és meg sem rezzentek; hiszen lovakat folyton látnak maguk 
előtt; csak a mikor a nekik idegen tárgyat: a kocsit pillantották 
meg, nyújtogatták a hosszú nyakukat, megemelték bodros, rövid 
szárnyaikat és lassú ügetésben odébb állottak — egy pár lépésre. 
A dombokon tömegekben találtuk a mezei tyúkokat, köztük néha 
pulyka nagyságúakat; ezek sem féltek az embertől, valamennyi 
nyugodtan várja meg a vágtató kocsit és legfeljebb pár lépésnyire 
állanak félre az útból.

Hogy e madarak ilyen kevéssé félnek az emberektől, az onnan 
ered, hogy a pampák lakói sohasem bántják őket. Puskájok, a
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mivel rájok lőhetnének, nincs a gauchoknak; táplálékul sem kell 
a madár, hiszen ott van a mindent pótló ökör; annak a lefülelésé
hez pedig elég neki a lasso meg a bolas; a madarat azonban nem 
bántják sohasem.

A vezetőlovon ü lő ' gyerek egy pillanatra sem szűnt meg 
figyelmünket és érdeklődésünket magára vonni. A lovaglása meg 
a kocsi vezetése valóban bámulatraméltó volt; egy percznyi pihe
nés nélkül ült a lovon, hol vágtatásban, hol ügetésben; a mozdu
latai olyan kecsesek voltak, olyan preczizek és könnyűek, mint egy 
elsőrendű czirkuszlovasé. E mellett nem kerülte el a figyelmet 
semmi; a legkisebb árkot, egy ökörcsontváz maradékait, vagy bár
mely más akadályt a legnagyobb gonddal kerülte ki. Pedig bámu
latos ügyesség kellett ahhoz az evoluczióhoz, vagy manőverhez, 
hogy ne csupán az ő lova, s utána a többi kerülje ki a kellő 
időben azt a bizonyos akadályt, vagy hogy csak az ő lova tegye 
meg a szükséges fordulót, hanem ügyesen kiszámítani, hogy ha 
majd a kocsi ér a kikerülendő akadályhoz, a kocsi éppen abban a 
pillanatban tegye meg a szükséges kanyarodót.

A nap már magasan állott, a mikor először váltottunk lovakat. 
Az utasok is pihenőt tartottak; a cavalierik tudniillik elővették a 
bütyköst — a copitát — és jót húztak az agua ardienteből — a 
pálinkából. Az egész pihenés alig tartott egy pár perczig, s aztán 
ismét előre, neki a pampának. Épületet, lakást még egyet sem 
láttunk ezideig. Tíz óra tájt egy rancho elé értünk; ranchonak 
neveznek a pampákon minden olyan épületet, a melyre a lakóház 
név nem alkalmazható. Rancho például egy pusztai konyha vagy 
egy tanyai korcsma. Ez az első rancho csak nyomorult kunyhó 
volt, agyagból és fűből összetákolva, ablakok nélkül. A teteje 
sás, a belseje pedig egyetlen szoba, vagy szobához hasonló ür. 
A bútorzata áll egy kerek asztalból, azaz, hogy egy vastag fatörzsből 
kifürészelt kerek lapból, körülötte nehány rendkívül eredeti székkel, 
a minőket talán sehol másutt a világon emberek nem használ
nak. Tudniillik az ökör koponyájába két-három lábat ütnek, oly 
módon, hogy a koponya homloki része felülre jön. Ez az ökör
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koponya a szék. Úgy látszik, még egy szoba lehetett, mert az asszo
nyok folyton ki- és bejártak. A ranchoban nehány utast találtunk, 
a kiknek szekere meg az eléjök fogott nyolcz-tíz pár ökör a 
rancho árnyában pihent. A szoba egyik sarkában álló szabad tűz
hely körül egynehány asszony guggolt és főzött; valamennyi 
kóczos, lompos, borzas és rút. A hajuk meg sem volt fésülve, 
hanem szabadon lógott a homlokukra meg a vállukra; csontos,

RANCHO.

széles arczuk, a mely .szélesebb volt, mint hosszú, a nagy száj, 
meg a lapos orr, rögtön elárulta az európai meg az indiánus keve
réket. Mátét főztek, természetesen; száz asszony közül, a ki a 
pampán főz, kilenczven okvetlen mátét főz. A mint helyet foglal
tunk a fatörzsből kifürészelt asztal körül, az ökörkoponyákból csi
nált székeken, már hozták a mátét. Közös bombillából kellett inni; 
mindenki egy perczig szívja a forró vizet a keserű fűről és aztán 
tovább adja a bombillát. Hosszabb ideig szívni: ez nem felel meg a 
rámpái etiquettenek. Ha a forró víz elfogyott a bombillából, az 
..iszony frisset önt reá és ha a máté gyengülni kezd, akkor friss
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leveleket is tesznek beléje. így megy ez órákon keresztül, minden 
változás nélkül, a meddig csak együtt van a társaság. A szigorú 
etiquettet az egykori spanyol grand méltóságával híven megtartja 
minden gaucho. így például soron kívül nem szabad kérni a bom- 
billát; ha a szomszéd átadja, előbb meg kell a továbbadót kérdezni, 
még akkor is, ha huszadszor-harminczadszor jár körbe a bombilla, 
hogy nem óhajt-e még egyet szívni, a mire a szomszédnak hatá
rozottan nemmel kell felelnie; a bombilla-szopókát nem szabad 
letörölni, mielőtt az ember a szájába veszi stb. A ki e szabályokat 
nem tartja meg, azt félvadnak vagy legalább is műveletlen embernek 
tartják és az illető egyszerűen nem cavaliero.*

A mátéivás után beléptünk a másik szobába a hol a reggeli 
volt föltálalva: keményre főtt strucztojás, sült tyúk és szárdinia. A 
tyúk olyan volt, mint a csizmatalp, a szárdiniák pedig rothadtak 
voltak. A. strucztojások kicsik voltak, de ízletesek; a sárgájok por-

* A ki látta a mi magyar parasztjainkat —  a nem művelt osztályhoz tartozó 

emberek között a legillemtudóbbakat —  „table d ’hote-ot“ enni, például aratáskor, szü

retnél stb. a mikor egyetlen tálból esznek, egyetlen fakanállal és együtt isznak egyetlen 

közös edényből, a kulacsból, a mi közben olyan tapintatosan és becsületesen viselked

nek egymás irányában, hogy akárhány tengeri fürdő table d ’hóte vendége példát 

vehetne tőlük, az el -tudja képzelni, azt a czeremoniális modort, a melyet a pampa

beli gauchok tanúsítanak a közös mátéivásnál.
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hanyós és kissé édeses. Italul vizet adtak, a melynek mocsáríze 
volt és pálinkát, a mely kozmás volt.

Közbe új lovakat fogtak be, a mi meglehetősen bonyodalmas 
és hosszadalmas művelet. A mikor ugyanis a rancho elé értünk, 
a mayoral leugrott a bakról, a kis csikós pedig a nyeregből és 
kifogták a lovakat. A mint egy ló ki volt fogva, azt jól oldalba 
rúgták, a ló megugrott és csakhamar el is tűnt a pusztán. Egy
két perczczel azután, hogy megérkeztünk, a tabun-nak — így hív
ják a kocsi elé fogott lovakat együtt — már nyoma sem volt. 
Kettőt azonban a tartaléklovakból visszatartottak; ezeket megnyer- 
gelték és neki ugrattak a pusztának — lovakat befogni. Csak mint
egy két óra múlva tértek vissza, tizenkét friss lovat hajtva maguk 
előtt. A lovakat a koráiba hajtották egy kerítéssel körülzárt helyre, 
hogy a kocsiba való befogás előtt pihenhessenek. A befogás — 
egy órával később -— szintén nem volt könnyű. A lovakat tudni
illik egyenként kellett a koráiban lefülelni; a mayorál felült az 
egyik már megnyergelt lóra, beugrott a koráiba és a lassoval egyen
ként fogdosta össze az egészen elvadult pusztai lovakat. Elsőrendű 
czirkuszi mutatvány volt az, a hogyan ezek az emberek a lasso
val bánnak. Mintha nem is hosszú kötél lett volna az a lasso,
hanem a saját karjának meg az ujjajnak a természetes meghosz- 
szabbítása, olyan biztonsággal kezelte azt a mayoral. Egyetlen egy
szer sem tévesztette el a ezélját; a melyik lovat kiszemelte, azt 
biztosan el is fogta. Az elfogott ló vadul ugrált a hurok szorítá
sára, de a mayoral egyetlen rándítására beadta a derekát és kezes 
bárányként követte a delgence-hoz, a hol a kis csikós rögtön be 
is fogta. De egy jó órát mégis igénybe vett, a míg az egész tabun 
együtt volt a szerszámban. Ezek szerint tehát kiszámíthattuk, hogy 
a  pihenések a lóváltással együtt átlag négy-négy órát fognak tar
tani. Ismét négy óra tellett el vágtatásban és ügetésben, a míg 
egy újabb ranchohoz értünk.

Az út felségesen szép volt; sem árok, sem patak nem
zárta e l ; a rövidre legelt füvön olyan simán gördült a dele-
gence, mint a villamos kocsi a síneken. Közben a mayoral föl-



világosításokat adott a pampákon történő fuvarozásról. így pél
dául neki ötszáz lova van fuvarozási czélokra, meg ez az egyetlen 
kocsija; ezzel tartja fenn a közlekedést meg a postát Bage és a tőle 
mintegy hetven „Leguasra" eső Tocarembo városa között. (Egy 
Leguas körülbelül kilencz kilométer.) Ezen a területen van az ő 
ötszáz lova szétszórtan a ranchok közelében, künn a szabad pusz
tákon. Az estancieroknak, a ranchok tulajdonosainak, a „lótartásért" 
egy krajczárt sem fizet, miután az ötven-hatvan darabból álló 
lóállomány a három-négy, sőt néha tízezer ökörből álló gulya tár
saságában meg sem kottyan füpusztítás tekintetében. A felvigyázás 
sem kerül az estancieroknak semmibe, ellenben hasznuk van a 
delegence-on jövő utasok ellátása folytán. A fuvarozásból alig van 
haszna a mayoralnak, mert utas csak nagyon ritkán van, kivévén 
a „szokásos" revolucziókat Uruguayban, a mikor a menekülők 
jönnek-mennek Bage és Tocarembo között, mint például ezúttal is. 
A lovak eladásából sincsen haszna, mert ugyan ki a mennykő vészén 
itt lovakat? A mikor azonban kiérdemültek, megvénültek, akkor 
összetereli valamennyit, behajtja a legközelebbi vágóhídra, a hol 
átlag öt durot kap darabjáért. (Egy duro körülbelül öt korona.) 
A saladerókon levágják a lovakat; a bőr megér három durót, a 
ló húsából csak a zsiradékot használják fel; a csontokból meg a 
vérből műtrágyát csinálnak és beleszámítva a ló farkát, sörényét, 
meg a patáit, minden ló két-három duro hasznot hajt a saladero- 
nak. Arra a kérdésre, hogy nem lopják-e néha a lovakat, az volt 
a válasz, hogy először nem lopnak, mert nehéz eladni, másodszor 
pedig nem lopnak azért, mert ha a lókötőt elcsípik, egyszerűen 
felakasztják vagy leszúrják. No, ennyit pedig egy pampa-ló még 
sem ér meg.

Az első éjszakát egy olyan ranchoban töltöttük, a melyik 
korcsma és estanciero volt. Miután meglehetősen sok utas verődött 
össze a több út keresztezésénél álló csárdában, meglehetősen vidám 
és zajos volt az est. A vacsora meg az éjjeli szállás tűrhető 
volt; csak a gauchok éneke, s a mátéivást kisérő hangos társalgás 
volt eleinte zavaró. A nép azonban olyan rokonszenves, tisztesség-
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tudó, a modora pedig olyan figyelmes és előzékeny, hogy az idegen 
szívesen tűri el köztük az apróbb kellemetlenségeket. A dalok, a 
melyeket énekelnek, megfelelnek annak a környezetnek, a melyben 
élnek: a pusztai magánynak, az elzárkózottságnak és a fantáziát 
felcsigázó, végtelen napsütötte rónáknak. A dallam bús és szomorú; 
a szövege pedig naiv és ártatlan. Kecses és bájos a tánczuk is, akár 
a milongát, akár a palomát járják. Csak az kár, hogy a tánczos- 
nők keveset örököltek a spanyol vérből, mert a néger vagy indiánus 
vér határozottan nem vált előnyükre.

Korán reggel szívtuk már a bombillát és aztán folytattuk az 
utat. A most betartott út már élénkebb vidéken vezetett. Gyakran 
találkoztunk hatalmas gulyákkal, a melyeket valamelyik saladeroba 
hajtottak. A három-négyezer ökörből álló gulya olyan sűrű, tömör 
egészet alkotott, mintha az egész gulya látszólag egyetlen monstrum 
lett volna, a melynek sok-sok ezer lába és szarva ván. A deligen- 
ceunk messzire kikerülte a szembejövő gulyát, nehogy a lovak 
csengője vagy a kocsi kalimpálása megriassza az ökröket. Caret- 
tákkal is elég gyakran találkoztunk. Ezek két kereken járó hatalmas 
nagy talyigák, a melyek óriási magas gyékénytetővel vannak befödve. 
Néha egész családok utaznak egy ilyen carettán, a mely elé nyolcz- 
tíz, tizenkét pár ökör' is be van fogva. A carettával való utazás 
valóságos lutri; az emberek sohasem tudják, hogy egyáltalában 
megérkeznek-e oda, a hova menni akarnak és ha igen, hát mikor? 
Egy kiáradt folyó már két-három heti késést idézhet elő ; a pam- 
pero gyakran úgy szétszedi az egész carettát, vagy szétszórja a 
több carettából álló karavánt, hogy csak hetek múltán tudnak nagy 
bajjal összeszedelőzni. A magányos ember lóháton utazik. Az út 
olyan egyenes és a lovasok olyan kitartók, hogy naponként köny- 
nyen megtesznek száz kilométert. Az ilyen útra használt lovak 
azonban nem a pusztáról behozott állatok, hanem olyanok, a melyeket 
útraindulás előtt nehány napon át kukoriczán tartanak az istállóban 
és a lovas rendesen két-három lovat viszen magával tartaléknak.

Útközben ismét folyóhoz értünk. A kis vezető egy pillanatnyi 
gondolkozás nélkül, jóformán galoppban ugrott a folyóba.
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A víz megint felcsapott az arczunkig, a lovak hasig gázoltak 
a vízben és galoppban kapaszkodtak föl a túlsó meredek parton. 
Alig fél órával a folyó átgázolása után kis baleset ért bennünket. 
A rúd mellé fogott lovaknak egyike -hirtelenül összeesett és a többi 
egy darabig a földön hurczolta. Nagy zür-zavar támadt a szerszá
mozásban és nagy riadalom a lovak között. A bakról leugró mayoral 
meg a kis vitézünk a vezetőlovon, egy-kettőre a földön termett 
és tüneményes gyorsasággal oldották le a felbukott ló szerszámait 
és rendbe hozták a megzavart lovak istrángjait, gyeplőit és haslóit.

CARETTÁK A PAMPÁN.

A  kocsit félreterelték az elesett ló mellől, a mely hasztalan ver
gődött, hogy talpra álljon. A mayoral közibe cserdített a lovaknak 
és száguldva haladtunk tovább.

„És mi történik az ott maradt lóval?"
„Mi? Hát meg fog dögleni, felelt a mayoral. Kimerült szegény", 

valószínűleg nagyon sokat lovagolta tegnap valamelyik gaucho és 
m a már teljesen kimerült állapotban került a rúd mellé.

„S nem sajnálja a lovát?"
„Nem, mert nincs benne semmi károm. A legközelebbi ranchoból 

Jdküldök valakit, hogy húzza le a bőrét és hozza be. A bőre megér öt 
durot, a ló maga úgy sem ér egy centavot sem."

Még ugyanazon este megismerkedtünk a ranchoban, a hol
4 4  v
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az éjszakát töltöttük, avval az eljárással, a melylyel a gauchok 
a vacsorájukat beszerzik. A mint ugyanis megérkeztünk a csárdába, 
egy gaucho lóra kapott és elvágtatott a pusztára. Egy negyed órá
val később visszajött, a lassoján jól megtermett ökröt vonszolva 
maga után a szarvainál. Az ökörrel közvetlen a rancho küszöbéig 
jött. Ott egy másik gaucho a bolast az állat lábai köré dobta, 
a vasgömbök körültekerődztek a mellső lábszárain, mire a két 
gaucho egyetlen rántással a földre teperte. Az ökör hevesen rúgott 
és kapál ódzott, a mire oda lépett egy harmadik gaucho és hosszú 
kését egyetlen döféssel az ökör nyakába szúrta. A vér magasra 
frecscsent és nagy erőlködés között sikerült az állatnak még egy
szer lábra állani. Újból lerántották, összekötözték a lábait és azon 
elevenen hozzákezdettek hárman a bőr lefejtéséhez. Minden kés- 
vágás nyomán kiserkedt vagy kifrecscsent a vér az állat eleven 
testéből. Ez volt az előkészület az „assado“-hoz — a pecsenyéhez

- a melyet vacsorára készültek feltálalni. A körülálló gauchok 
kihúzták a késeiket, egy kicsikét megköszörülték és azon a részeken, 
a melyről a bőr már le volt húzva, jókora darabokat vágtak ki 
a halálgörcseiben még mindig rugdalódzó állat testéből. A hány 
ember volt a ranchoban, gaucho, idegen, gyermek és asszony, az 
mind sajátkezűleg vágott ki egy darabot. Még öt perez sem telt 
el azóta, hogy a gaucho bevonszolta az ökröt és már csak egy 
alaktalan véres tömeg, a csontok, a belek s a bőr maradt meg 
belőle.

A delegence utasai közt volt egy „ezredes14; egy körülbelül 
30 éves, deli termetű, éles arczú, sasorrú és határozott kinézésű 
fiatalember, a ki az egész úton egy perezre sem húzta le a keztyű- 
jét. Most húzta le először; kihúzta a csizmaszárából a hosszú 
kést és mészároslegényt felülmúló remekeléssel kanyarított le magá
nak egy talán két kilogramm nagyságú húsdarabot a rugdalódzó 
állat hátából. Hasonló módon járt el a többi ezredes i s : ugyan
azok, a kik tegnap éjjel az estanciában a melancholikus és poétikus 
dalokat énekelték és ugyanazok, a kik Monte-Videoban mint a tár
sadalom színe-java szerepeltek.
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Mellékesen .megjegyezve, a hús szívós, nyálkás és vizenyős 
volt, jóformán teljesen íztelen. A pampák konyhája különben is 
nagyon szegény; az emberek évről-évre nem esznek mást, mint 
az assadot meg a curakát (sült húsok) és a pucherot (főtt hús). 
Kenyér a legnagyobb ritkaságok közé tartozik és csak a vagyo
nosak asztalán látható; a málélisztből csinált pogácsa már fényűzési 
czikk. Minden drága, csak a hús hihetetlen olcsó. íme egy példa: 
A ranchoban levő tíz ember számára levágtak egy ökröt; a mit 
megehettek belőle, az csak egy elenyésző részét képezte a meg
ehető húsnak, a maradékot pedig egyszerűen eldobják a belekkel 
és a szarvakkal együtt.

Hasonló körülmények között telt el a harmadik éjszaka egy 
útszéli ranchoban; csak az élénkség volt sokkal kisebb, mint az 
előző napokon, mert ez a vidék nem esett a főforgalom útjába. 
A negyedik napon csak hat lóval indultunk útnak. Tudniillik sűrű 
köd feküdt a pampára és a mayoral a legnagyobb fáradtság mellett 
sem volt képes hatnál többet összefogni a pusztán. A delegence 
utasai nem szívesen folytatták az utat, mert féltek a ködtől és 
keveselték a hat lovat. Igazuk is volt; csak vontatva és lassan 
haladtunk előre egész nap; a delegence sokszor állott a felfordulás 
határán és a lovak is számtalanszor botlottak az akadályokban. Már 
késő éjjel volt, a mikor egy ranchohoz értünk, a legnyomorultabbhoz, 
a melyet eddig érintettünk. A rancho egyetlen füstös odúból állott; az 
ágyak egynehány még nem egészen száraz, tehát büdös ökörbőrből 
állottak; a ganéjból csinált tűz füstje pedig vörösre marta az ember 
szemét és reszelte a torkot. Ámbár másnap korán reggel, indulás 
idején a köd még sűrűbb volt, mint az előző napon, azért a mayoral 
mégis nyeregbe szállt és kinézett a pusztára szerencsét próbálni, 
hátha mégis behozhat egynehány lovat. De üres lassoval jött 
vissza, nem talált egyetlenegyet sem. Bosszantó volt ugyan a hosz- 
szadalmas veszteglés, de bele kellett nyugodnunk a helyzetbe; ittuk 
a mátét és vártunk. Délután felszállt a köd, a mayoral hamarjában 
összeszedett egynehány lovat, a melyekkel ügygyel-bajjal eljutottunk 
Cerro-Chattoig. Az estancia, a melyet itt találtunk eltérőleg az eddi
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giektől, a legnagyobb szabású volt. Itt már bútorozott szobákra 
találtunk, az asztalra abroszt is tettek és különböző konzerveket 
tálaltak fel a vacsorához. Sőt mi több, a felszolgáló két néger 
leány, a hagyományos kékcsíkos fehér ingben, meg volt fésülve 
(a mit az asztal körül sivalkodó és lábatlankodó nehány mocskos 
barna gyermekre hetek óta nem lehetett volna ráfogni). A szél 
azonban majd feldöntötte a házat és az ablakok folyton csöröm
pöltek. Ezen a vidéken ugyanis állandóan fúj a szél, még pedig 
olyan erővel, hogy a fák meg sem nőnek, mert a szél lefekteti 
őket a földre.

Cerro-Chattotól kezdve az út teljes pusztaságon vezetett. Olyan 
volt az egész tájék, mint a sima tenger: tükörsima, a leg
csekélyebb emelkedés vagy hullámzás nélkül. Fát órákon keresztül 
nem láttunk; e helyett mértföldnyi területeket borított be a tüskés 
bozót, a mely helyenként áthatolhatatlan akadályt képezett a dele- 
gencenak s nagy kerülőkkel kellett kitérnünk útjukból. Az ökörcsordák 
most már nem lepték úgy el a láthatárt, mint az eddigi utunkon. 
De nem azért, mintha a gulyák száma fogyott volna; — sőt ellen
kezőleg: minél közelebb jöttünk a kultivált vidékhez, annál számo
sabb volt a gulya — hanem azért, mert itt már kezdik a gulyát 
bekeríteni. Hogy mekkora területet kell bekeríteni egynehány ezer 
ökörből álló csorda számára, az képzelhető. Argentínában legalább 
is akkora terület van bekerítve erre a czélra, mint a mekkora egész 
Francziaország! A kerítés vasczölöpökből és drótból áll, s ámbár 
nagyon takarékosan bánnak vele, mégis mintegy százmillió frankot 
költöttek drótkerítésekre a pampákon az utolsó tíz-húsz év alatt. 
Helyenként mértföldeken keresztül vezetett az út vasczölöpök és 
drótok között, a mennyiben két-két korái olyan közel állott egy
máshoz, hogy csak mintegy két kocsinak való hely maradt fenn 
közöttük. Itt-ott strucz madár jött velünk szembe; a buta állat 
a legnagyobb zavarba jutott; jobbra nem tudott kitérni a dele- 
gencé miatt, balra pedig a drótkerítés állta el útját. Már most mit 
csináljon ? Megfordult és kilométernyi hosszú utakon futott versenyt 
a lovakkal, a míg végre az egyik vagy másik oldalon szabad pályára
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talált. De ekkor aztán futott is, mintha puskából lőtték volna ki. 
Szórakozásnak azonban — az út ötödik napján — kevés volt.

Mintegy ötven kilométerre Tocarembotól nagyarányú estanciához 
jutottunk, a melynek már valóságos vendéglő külseje volt. Itt elváltak 
tőlünk az ezredesek; tovább, Monte-Video felé nem mertek menni.*
A forradalom véget ért ugyan, az amnestia is ki lön már hirdetve, 
de úgy látszik, nem bíztak az új kormányban. „A mi biztos, az 
biztos", gondolták magukban; maradjunk csak egyelőre nehány 
napi távolságban a központtól. Mint telivér uruguay-iak tudták, 
hogy mit csinálnak. Rövid pihenés után folytattuk utunkat az 
ezredesek nélkül. Az estanciában történt előkészületek után ítélve, 
nagyszabású ünnepléssel készültek megtisztelni a vitéz politikai 
menekülőket. Tényleg, tíz perczczel később már találkoztunk is 
egy lovas gauchoval, a ki hatalmas ökröt vonszolt maga után a 
lassoján. Szegény ökör, nagyon vonakodott; talán sejtette, hogy még 
elevenen sütnek belőle assadát meg cucherot.

A majdnem üres delegence valósággal száguldott a pompás 
gyepes úton. A vezetőlovon ülő gyerek, a ki hét nap óta. ül 
a nyeregben, a ki ezen idő alatt alig evett valamit a félig nyers 
húson kívül és a ki a hűvös éjszakákat is künn a szabad ég alatt 
töltötte, mi közben a rongyokból összetákolt nyeregből állott a pár
nája s egy rósz pokróczból a takarója, most, a hetedik nap estéjén 
éppen olyan könnyedén ült a nyeregben, a fáradtságnak legcsekélyebb 
jele nélkül, mint az indulás első órájában. Olyan grácziózusan s 
annyira vigyázva a legcsekélyebb akadályra, mint az indulás reg
gelén. Ez a gyerek a kitartásnak, az ősi erőnek és az energiának 
a megtestesült eszményképe volt.

Tocarembot késő este értük el. Az apró házak az utcza két 
oldalán valóságos üdülésként hatottak. Hát még a kilátás egy való
ságos vacsorára meg egy valóságos szobára, igazi ágygyal, párnával 
és paplannal. Tocarembo tulajdonképen egy nyomorúságos falu és 
összesen két nyomorúságos utczából áll, de azért valóságos empo- 
riumként tűnik fel ezen a végtelen pusztán, a melyen ezer kilométert 
kell megtenni, a míg az ember egyáltalán lát emberektől lakott épít
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ményt. Szállodája is volt, ebéd és vacsora is volt, de azért igen 
szívesen folytattuk utunkat tovább Florida felé.

Az utat a temérdek bogáncs tette most érdekessé. Mértföldnyi 
ho sszú területen sehol egy lábnyira meg nem szakad, még ott sem, 
a hol folyton legel a szarvasmarha, vagy a hol legélénkebb a szekér
forgalom. Tocarembo után az első éjszakát egy rendkívül piszkos 
ranchoban töltöttük. Az ablakok nyílásán befütyült a szél, a falakról 
embermagasságig lógott le a temérdek pókháló, a patkányok pedig 
a legcsekélyebb tartózkodás nélkül másztak és ugráltak az emberen 
keresztül.

Másnap reggel induláskor az ég be volt borulva. Kelet felől, 
szembe velünk fekete felhőréteg közeledett, hihetetlen gyors szá
guldásban és hirtelen óriási szélroham csapott reánk. Olyan hir
telen jött és olyan dühösséggel, hogy majd felborította a kocsit a 
lovakkal együtt. A villám és mennydörgés is megindult. De minő 
villámlás és micsoda m ennydörgés! Mintha ezer meg ezer nagy- 
torkolatú ágyú adott volna egyszerre sorttizet. A mennydörgés és 
a villámlás egy egész órán át tartott, úgyszólván pillanatnyi meg
szűnés nélkül, az eső pedig vastag sugarakban hullott. Ez a víz
sugár nem esett, hanem valósággal lecsapott, úgy, hogy az ember 
ütésként érezte. És a milyen hirtelen jött a zivatar, olyan hirtelen 
tűnt is el. Igazán — eltűnt. A legborzasztóbb mennydörgés és vil
lámlás és zúgó, szakadó zápor után nehány perczczel később hir
telen szétoszoltak a felhők, a foszlányai pedig száguldva húzódtak 
széjjel az égbolton. Egyszerre a nap előbújt az azúrkék égen és 
olyan forrón sütött, mintha Brazília fölött állott volna. Ez a nap 
eseménydúsnak Ígérkezett; nehány órával a zivatar után egy domb
tetőre értünk fel. Nehány száz méterrel előttünk kolosszális gulyát 
pillantottunk meg, a mint őrületes gyorsasággal vágtatott velünk 
szemben. Jobbról és balról éppen korálok dróthálói húzódtak, leté
résről tehát az egyik vagy másik oldalra szó sem lehetett. A helyzet 
igazán nagyon-nagyon válságos volt, mert nehány ezer ökörből álló 
csorda rohamának nem áll ellen ezen a földön semmi. Mi lesz most? 
A vezérlovon ülő ftúcska meg a mayoral azonban nem vesztették el

Dr. Gáspár F . : A föld körül I. 45
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a fejőket; egy merész fordulattal egyet fordultak a lovakkal és sűrű 
ostorozással, sarkantyúzással és ordítással a legvadabb galoppban 
vágtattak vissza, az ökörcsorda előtt. Talán tíz perczig vágtattunk 
így vissza az úton, a melyen jöttünk, s az átkozott drótkerítések 
nem akartak megszűnni, pedig a míg ezekből ki nem jutunk, addig 
folyton ki vagyunk téve annak, hogy a csorda agyongázol bennünket. 
Végre a korái kanyarodót tett jobbra és a kis csikós szorosan 
a korláthoz szorítva a kocsit, letért az útról. Alig egy-két perczczel 
később már rohant mögöttünk a megvadult csorda. Nincs az a 
lavina, a melyik ehhez hasonló óriás rohammal gördülne le a leg
meredekebb lejtőn, mint az eleven állatoknak ez a kolosszális tömege. 
Az ökrök óriási száma úgy látszik még a pampaedzett mayorálnak 
is imponálhatott, mert a veszély elmúltával gyöngéd elismerése 
jeléül hatalmas baraczkot nyomott a bravúros kis vezető fejére.

Az estanciában, a melyben megháltunk, ismét tanúi voltunk 
az eleven vacsora elkészítésének. Akárhányszor látja az ember ezt 
a borzalmas jelenetet, nem képes megszokni. A látvány mindig- 
borzalmas marad és hátborzongató. Ez esetben különösen csúnya 
látvány volt. Ugyanis odaérkezésünkkor már számos gaucho és 
estanciero volt a csárdában, a kik mind nagyon messziről jöhettek, 
mert nagyon éhesek voltak, tehát nagyon türelmetlenek is. A szegény 
áldozat alig volt leteperve és alig szúrta a gaucho a kést a torkába, 
már hozzáfogtak az elevenen való szétdaraboláshoz.

Vacsora után egy kis koczkajáték következett. A leterített 
lóbőrökre kuporodva és órákig guggolva ebben a kényelmetlen hely
zetben, szemmel látható szenvedélylyel koczkáznak. A gaucho nyers 
természete, a vérpárolgáshoz, ha mindjárt csak az ökör véréhez 
szokott durva lelkülete, teljes meztelenségében nyilvánult meg a 
koczkázás alatt. Minduntalan heves viták szakították félbe a játékot; 
szikrázott a szemük s ökölre szorított kezekkel hadonáztak és 
gesztikuláltak és néhányszor késre került volna a dolog, ha a mér
sékeltebbek közbe nem vetették volna magukat. A véres vacsora 
után ez a vad, szenvedélyes játék teljesen megfelelt ugyan a pampának, 
de a kedélyre éppenséggel nem hatott valami nagyon megnyugtatóan.
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A reákövetkező nap meglehetős egyhangúságban telt el. A vág
tató delegence, az elvonuló ökörcsordák, itt-ott egy szembejövő 
tíz méter magas carretta, egy rongyos vityilló, mint rancho és este 
meghálás egy estancierában: ez volt a napi programra. Helyenként 
már láttunk kukoricza- és burgonyaföldeket, baraczkfákat, tehát a 
kultúrának már némi nyomait. Torosa *a Rio-Negro, az uruguay-i 
köztársaság legnagyobb folyójának partján fekszik és éppen Torosá
nál van a legsűrűbb átkelés, a meglehetősen széles és erős folyású 
vizen. A part mindkét oldala el volt lepve a temérdek járműtől — 
kocsiktól, szekerektől és carrettáktól — a melyek a folyón át akar
tak kelni. Az átkeléssel azonban kissé várni kellett; a tegnapi 
esőzés tette-e, de jelenleg a víz sokkal magasabban állott, semhogy 
a szekerekkel meg a temérdek ökörrel az átkelést megkísérelhették 
volna. A mi deligenceunkat, két csónakon keresztbe fektetett desz
kákból álló kompra hajtották és nagy ügygyel-bajjal átszállították 
a túlsó partra, miközben a lovak a komp mellett úszva jutottak a 
vizen keresztül. A példán felbuzdulva a türelmetlen ökörhajcsárok 
is megkísérelték az átkelést, csordáikkal. Közrefogva a gauchoktól 
meg a peonoktól és picadoroktól, épp úgy, mint a korálbahajtáskor, 
beterelték az ökröket a vízbe. A művelet nagyon nehezen ment 
előre; a vezérökrök sehogy sem akartak nekimenni a víznek.. A midőn 
aztán sikerült nehányat mégis a vízbe terelni, csakhamar követte 
őket a többi is. Képzelhető, hogy milyen képe volt e folyónak, 
mialatt egynehány ezer ökör úszott rajta keresztül hátraszegett 
fejjel, a vízből kiemelkedő orral, nagyokat fújva a vízre. A parton 
álló carretták azonban vártak a parton, míg a víz apad. És mit 
tesznek, ha a víz nem apad? Ha a tegnapi eső után ma vagy 
holnap újra esik és a folyó még jobban kiárad? Hát akkor egy
szerűen várnak egy-két-három hónapig, míg az apadás beáll és 
majd akkor fognak átkelni. Hát nem mindegy az, hogy szeptem
berben gázolnak át a carretták a Rio-Negron vagy deczemberben ?

Végre-valahára az utazás tizedik napján hegyek tűntek fel a 
láthatáron. A Monte-Grande hegy volt, a mely a brazíliai Rio-Grande 
tartományt és Uruguayi szegélyezi az óceán felől. Este már bazalt
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sziklák között jártunk és tíz nap óta először haladtunk lépésben, 
a míg tudniillik átkeltünk a hegylánczon. Másnap délután elértük 
Floridát, a vasúti állomást. Florida körül ismét lapályos volt az 
út, de ez már nem volt többé a pampa. Uruguay kultivált föld
jére értünk, a hol egymást érte a sok nagykiterjedésű gazdaság, a 
mívelt földek, egyáltalában: a kultura. A kultura azonban nem szün
teti be az ökörvilágot. Sőt ellenkezőleg, itt összpontosul, mert itt 
vannak legnagyobb számban a saladerók, a melyek ezrével fogyasztják 
naponként az eleven ökröt. Itt már a juhtenyésztés is megkezdődik 
és ezáltal a kép annyiban változik, hogy a temérdek gulya között 
óriási juhnyájak is legelnek. Hogy milyen nagyarányú a juhtenyész
tés, kitűnik ez egyetlen adatból: Uruguay évi juhállománya a 
tizenkét-tizenöt millió darab között áll.

A mint a vasúti kocsiba szálltunk, megkezdődött Európa; a 
kocsik legalább Európára emlékeztettek. Tisztán tartott kényelmes 
kupék voltak, párnázott ülőhelyekkel és leereszthető ablakokkal. Két 
órai út után Santa-Luciába értünk, a honnan az út Monte-Videóig 
olyan népes és olyan jól mívelt területeken vezet keresztül, annyi 
rajtuk az állomás, meg az elegáns villa, hogy Európa legműveltebb 
államával kiállják a versenyt. Este volt már, midőn a vonatunk 
berobogott Monte-Video indónázába.





KILENCZEDIK FEJEZET.

MONTÉ-VIDEÓ.





Míg a Rio-Grande do Sül és Monte-Video közötti szárazföldi út, 
ily kalandos és változatos lefolyásában a legjobb viszonyok között 
is tíz-tizenkét napot vesz igénybe, addig a tengeri út alig több 
egy ugrásnál. A háromszáz tengermértföldnyi távolságot mintegy 
negyven óra alatt tette meg a „Desterro", a Compania Braziléira 
dós Paquetos de Vapor egyik nem leggyorsabb hajója, a melyen 
egyszersmind végképen elbúcsúztunk nemcsak Brazíliától, de a brazíliai 
hajóktól is.

Még a levegő is más volt, a mint kiértünk Brazília partja 
alól, sőt az óceán is más jelleget vett föl. Gyönyörű őszi időnek 
megfelelő volt a hőmérséklet meg a napfény és az oceánon az 
eddigi lomha, lusta s széles hömpölygés helyett játszi könnyűséggel 
emelkedtek a hullámok. Csaknem végig az egész úton megszakítás 
nélkül gyönyörködhettünk a delfinek játékában. Az egyes esetekben 
hatalmas termetű halak úgy játszadoztak meg bukfenczeztek a hajó 
körül és időnként olyan kedvesen mulatságos módon enyelegtek 
egymással, mintha csaknem rendelve lettek volna az utasok 
mulattatására.

Tengerészeti szempontból, illetőleg tekintettel a parti viszo
nyokra, a hajók meglehetősen távol járnak a szárazföldtől. A Des- 
terro, mint hamisítatlan brazíliai alkotmány, ebben a tekintetben is 
a túlzásig ment. A derék kapitány, egy apró termetű potrohos és 
borzas kis braziliai, a kinek a nyelve sokkal gyorsabban p.ergett, 
mint a hajó csavarja, túlzottan tiszteletteljes távolságban vezette 
a Desterrot a parttól. Olyan messzire kiment vele a sík tengerre, 
mintha nem a La-Plata torkolatát akarta volna felkeresni, hanem
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a szomszédos afrikai partokra igyekezett volna. A hajófegyelemnek 
meglehetős lazasága mellett tanúskodott az az élénk vita, a mely 
közte és két tisztje között folyt órákon keresztül a brazíliai 
bőbeszédűség legnagyobb kifejtése mellett. A két tiszt tudniillik 
szerfelett túlságosnak tartotta a partoktól való óvatosságot, míg 
ellenben a kapitány kevés tekintélyének teljes súlybavetésével kardos
kodott, illetőleg csak gesztikulált a betartott kurzusnak okvetlen 
szükségessége mellett. A dolog valószínűleg úgy állhatott, hogy 
a fiatalabb tisztek jól ösmerték a partokat, a kapitány azonban jól 
ismerte a Desterrot. Az is lehetséges különben, hogy véletlenül 
a liberális és konzervatív pártok állhattak' egymással szemben a három 
tagból álló tisztikarban.

Szerencsére az út olyan rövid, hogy a háborúskodás mégis 
csak azzal ért véget, hogy egyszerre csak megpillantottuk a Monte- 
Video öblére jellemzetes hegyet, a Cerrot és rövid idővel később 
feltárult előttünk maga a város is: Monte-Video.

A kedvezőtlen parti viszonyok következtében, tudniillik a La-Plata- 
nak sekély vízállása meg az apály és dagály közötti óriási különbség 
folytán a hajók meglehetős távolságban kénytelenek horgonyozni. 
A belső kikötőbe csak kis hajók mehetnek be csekély mélyjárattal, 
a többi kénytelen künn vesztegelni az öbölben. Ennélfogva képzel
hető, hogy micsoda csónak és bárkatábor lepi el a külső kikötőt, 
az öblöt, különösen akkor, a mikor személyszállító hajó érkezik 
meg, a melynek az utasait kell a városba átszállítani. A monte- 
videoi szállodák csónakjai körülbelül olyanforma szolgálatot tesznek 
itt, mint vidéki városokban a hotelek omnibuszai; tudniillik egy-egy 
nagyobb csónak orrán egy admirális áll, a ki tölcsért csinál a tenye
réből és ordít valamit. A végén kisül, hogy a csónak orrán álló 
alak nem admirális, hanem portás és a mit ordít, az nem vezény
szó, hanem a hotel neve. Minket a „Hotel des Pyramides“ főadmi
rálisa csípett el podgyászostól és egy óra múlva európai fogalmak 
szerint is előkelő fényes hotel elegáns szobájában találtuk magunkat.

A portugál és brazíliai benyomások után az ember örömmel 
néz eléje a spanyol változatnak, a melyet Monte-Videoban remél
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találni. De csalódik, a mint az első lépést teszi a városba, azaz 
már akkor, a midőn megpillantja a tekintélyes terjedelmű várost. 
Ugyanis Monte-Video éppenséggel nem spanyol jellegű. Meglátszik 
rajta, hogy Uruguay állama volt az olasz bevándorlás központja. 
Az utczák, a házak, a lakosság viselkedése és életmódja sokkal 
inkább emlékeztet nagy dél-olasz városra, mint spanyolra. A város 
egy földnyelven fekszik, a mely mélyen benyúlik a tengerbe —  
illetőleg a La-Plataba, a mely földnyelv, meg a vele szemben 
álló Cerro — mintegy százötven méter magas domb — egy öblöt 
zárnak maguk közé. Azon rengeteg területén, a melyen a Republica 
Orientál dal Uruguay fekszik, ez a kis domb képezi az egyedüli 
hegységet. Tehát akkora területen, a mely körülbelül háromnegyed 
részét teszi ki Olaszországnak, ez az uruguay-i „ Gellérthegy“ az 
összes hegyláncz. A monte-videoiak azonban büszkébbek a Cerrora, 
mint például Olaszország az Appeninekre.

Monte-Videonak jóformán nincs is kikötője és az egész forgalom 
a rosszul védett, helyesebben: sehogy sem védett öblében zajlik 
le. A belső kikötő nemcsak kicsiny, de sekély is, iszapos fenekén 
pedig nagyobb hajók nem is horgonyozhatnak. A külső öblében 
olyan gyakoriak a viharos hullámzások, hogy átlagos • számítás 
szerint évenként száz olyan nap van, a melyben az öböl és 
a város között a személyforgalom legalább is veszedelmes, az árú 
ki- vagy berakása pedig egyszerűen lehetetlen. Magától értetődik, 
hogy a világforgalomra törekvő város mindent elkövetne, hogy 
alkalmas rakpartot építsen, de miután ez a „ minden“ körülbelül 
harmincz millió dollárt tenne ki, egyelőre megmaradnak az óhajnál.

Hogy nem építik meg a rakpartokat, az még egy-két más 
apróságon is múlik, a mely apróságok nagymértékben jellemzők 
az uruguay-i politikai és társadalmi viszonyokra. Az öböl meg 
a rakpart közötti ki- és berakodási forgalmat ugyanis nehány nagy
szabású szállító ezég tartja a kezében, a mely kezek ebből a válla
latból természetesen milliókat tesznek zsebre. Ha már most kiépülne 
a rakpart és a nagy hajók bejöhetnének az öbölből, akkor elesnék 
a sok millió a magánvállalkozók kezéből s akkor nem jutna sok-sok
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ezer arany pézo azoknak a markába, a kik a rakpart kiépítését sikerrel 
akadályozzák meg.

Másrészt pedig oka a nemépítésnek az a kis mellékkörülmény 
is, hogy hol a ,,coloradok“ vannak uralmon, hol a '„blancok“ . Egyik 
a másikra irigységgel féltékeny és nem engedi, hogy a „másik" 
boldogítsa a hazát holmi rakparttal, a mikor ő akarja boldogítani. 
És miután a vállalat temérdek millióba kerülne és temérdek millióknál 
temérdek ezreket lehet — félretenni, akkor nem csodálhatni, ha 
a blancok nem engedik a coloradokat építeni és viszont a coloradok 
várnak az építéshez adandó beleegyezéshez, a míg ők rendelkez
hetnek a sok milliók felett.*

A város — természetesen: „El-Cidade di San Felipe y Santiago 
di Monte-Video“ -— azt a benyomást teszi, mintha tervezői és 
építői annak idején léniával mérték volna ki; valamennyi utcza 
tudniillik derékszög alatt keresztezi egymást; a háztömbök négy
szögekre quadrokra vannak beosztva és minden quadronak száz 
házszámja van. Hogy ez a szigorú egyöntetűség nagyon praktikus 
lehet administrativ, rendőrségi meg közegészségügyi szempontok
ból, az valószínű, de hogy szépség szempontjából nagyon unal
mas, az tény. Ezenkívül a házak túlnyomóan földszintesek és mint 
ilyenek is alacsonyak. Az alacsony háztengerből monumentálisán 
emelkedik ki nehány különben nem nagyon impozáns középület, 
mint például a Cabildo, a városháza, vagy a Casa di Gobernio, a 
mely épület a nyolczvanas évek végén még a kormánynak és az 
összes minisztériumoknak közös épülete volt. (Ma már számos kiváló 
és valóban díszes középület tarkítja az egyhangú háztömböket és 
európai mérték szerint is nagyszabásúaknak mondhatók. így például 
a börze hűségesen megépített másolata a bordeaux-i börzének.)

Ha ez a Casa di Gobernio beszélhetne, igen sok épületes 
dolog felől tudna felvilágosítást adni. Többek között elmondhatná 
annak a temérdek forradalomnak az indító okát, a melyek oly sűrűn 
zajlanak le a csaknem folyton háborgó köztársaságban. Elmond-

* 1902-ben mégis hozzáfogtak a belső kikötő kibővítéséhez és mélyítéséhez, a melyet 
egy franczia részvénytársaság vállait el és kötelezte magát 1908-ra befejezni.
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hatnák, hogy az évtizedenként néhányszor kitörő forradalmaknak 
nem az országot érdeklő törekvések a rugói, hanem majdnem minden 
esetben csak a legönzőbb és legkicsinyesebb önérdekek, a melyeket 
az uruguay-i coloradok — a liberálisok — meg a blancok -— 
a klerikálisok — vívnak egymás ellen. Ha az ember megkérdez 
valamely előkelő pártembert, különbség nélkül arra, hogy colorado-e 
vagy blanco, hogy mi a különbség a kettő között, azaz hogy mik 
azok a fontos dolgok, a melyekben a coloradok a blancoktól eltérnek, 
mindkét pártbeli a következőket válaszolja: „Hogy mi a különbség 
közöttünk, azt nehéz megmondani, de mi vagyunk a — becsületesek. “ 

A Cathedrale egy quadrónak majdnem az egész hosszát betölti; 
hatalmas portáléja van, a melyhez talán harmincz lépcsőfok vezet 
föl a főtérről. A templomlátogatás azonban látszólag nem a főszóra
kozása a monte-vidóiaknak; a börze, a bankok, a színházak meg 
a mulatóhelyek és főképen ennek a folyton politizáló népnek olyan 
szükséges clubélet, nagymértékben háttérbe szorítja az — egyházat. 
A templomok belső díszítésére épp oly kevés súlyt fektetnek az 
uruguay-iak, mint az architektonikus külsőre. Az apró oltárokat apró 
szentek, mondhatni, hogy csak apró babák veszik körül. A babákat 
azonban nagyon díszes hímzésű palástok és köpenyegek fedik, a 
melyek többnyire ájtatos templomjárók kézimunkája. A délamerikai 
katholicismus ugyanis sajátságos keveréke az ascetismusnak, a realis- 
musnak és a materialismusnak. És ez meglátszik a templomaikon, 
főképen a szobraikon és szent festményeiken; sőt még a szertar
tásaikon is. Az ő keresztre feszített Krisztus szobraik például bor- 
zasztóak; az agyongyötört, agyoncsigázott, vérrel és sebhelyekkel 
borított Krisztuskép arcza vonaglik a fájdalomtól meg a kíntól, a 
szemei ki vannak dtilledve a gyötrelmektől. Az az állvány pedig, a 
melyen ez a borzasztó benyomást tévő szobor áll, tarka-barka olcsó 
papirvirágokkal van díszítve, vagy csipkékkel, a melyek vagy ron- 
-yosak vagy piszkosak. A körülálló angyalkákon pedig szépen hím
zett „hózerlik“ vannak, áttört harisnyák és szép piros vagy kék 
harisnyakötők. Az oltárok előtt pedig nem térdepelve, hanem a 
földre borulva imádkoznak az asszonyok. A rítus, a szertartás és az
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istentisztelet épp úgy túlzott, túltengő, mint a hogy a délamerikaiak 
mindenben túloznak. Itt tényleg minden túlteng. Láttuk, hogy az 
Európából ide kerülő narancs és baraczk itt kis-dinnye nagyságúra 
nő meg; az Európából ide kerülő nehány ökörből ma milliószámra 
hemzseg a sok ivadék, a symmetrikus építkezési módszer itt már 
rendőri négyszögtömbökké faju lt; a sarkantyúk akkorák, mint egy 
tenyér, a Párisból jött lenge és szalagos ruhákat még lengőbbé 
alakítják s még egy szalagot toldanak hozzá és a dél-spanyol vagy 
dél-olasz bigott katholicismust a végletekig, a képtelenségig hajtják; 
valósággal eltorzítják a dolgot.

És most e kitérés után térjünk vissza a Gathedrale főteréhez. 
A főtéren, a Plaza de Independencián, szemben a Cathedraleval egy 
pompás hosszú út nyílik — az Avenida de 18 Julho — (a július 
18-iki utcza), a mely nyolcz km. hosszan vezet a milliomosok meg 
az aristokraták (a mely két fogalom Dél-Amerikában egy és ugyanaz) 
gyönyörű villái között egy kiránduló- és mulatóhelyre, a Pradóba, 
a montevideoiak Bois de Boulogneába. A tengerparton végighúzódó 
nagy területen óriási gonddal és költséggel ápolják a tropikus és 
subtropikus vidékek pálmáit és más díszfáit; egyes villák pedig 
valósággal mesés fényűek. A börzére épített város ízlése és erkölcse 
megköveteli, hogy minden fényes legyen és gazdag, de főképen, 
hogy látható legyen. Itt, a Pradoban gyűlik össze esténkint mindaz, 
a mi Monte-Videoban az úgynevezett előkelő társasághoz tartozik. 
A gyönyörű fogatok elé gyönyörű lovak vannak befogva, a melyeket 
Európából hozatnak drága pénzért. A kocsiban ülő nők toilettjei 
kiállják a legszigorúbb megbirálást és a kávéházak meg ezukrász- 
dák előtt sorfalat álló fogatokban ülő úrnőkkel éppen olyan módon 
társalognak és flirtelnek az urak, mint Európa bármely más előkelő 
szórakozóhelyén.

Monte-Videoban a magasan kifejlett társadalmi életű városok
hoz hasonlóan gyorsan telnek a napok. A társadalom éppenséggel 
nem elzárkózó és a legkisebb ajánlólevél elég, hogy az előkelő tár
sadalom befogadja az idegent. A társadalom magasabb rétege, az 
„ezredesekkel", „tábornokokkal“, „grófokkal41, a felszínre jutott és
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politikusokká vedlett ügyvédekkel és orvosokkal meg a milliomos 
börzeemberekkel együtt meglehetős ingatag talajon áll. Megérzik 
rajta a hirtelen keletkezés, a győri magasbaugrás, a meg nem szi
lárdult becsületesség. Minden csak a hatáskeltésre és a külsőségre 
van berendezve. Sokat említtetni a nyilvánosság előtt, szerepelni 
bármely áron és kapcsolatban bármivel, az mindegy; csak szere
pelni, sűrűn említtetni ez a fő vágya és főtörekvése mindenkinek. 
A társadalom igen különböző és vegyes elemekből van összeállítva; 
a 225 ezer lakosból álló népességnek túlnyomó része bevándorlóból 
áll, a kiknek nagyobb része olasz és spanyol, a másik része argen
tínaiakból, brazíliaiakból, németekből és francziákból áll. A pampa 
közelsége teszi-e, a hol a legkülönbözőbb fajok idővel szintén 
egységes tömör fajjá alakultak át, vagy pedig az európai és ame
rikai külfölddel fennálló élénk forgalom folytán történik-e, az nem 
tudható, csak annyi bizonyos, hogy nehány évi tartózkodás Uruguay- 
ban, illetőleg Monte-Videoban elegendő ahhoz, hogy az eredeti nem
zetiségi jelleg elvesszen és a sajátságos uruguay-i máznak adjon 
helyet. Legellentálóbbnak látszik a német, a melynek a jellege kezd 
olyan letörülhetetlen lenni, mint akár az angolé. Mind emellett 
a társadalmi élet, mint láttuk, igen kifejlett fokon áll. A nő a társa
dalomnak megbecsült tagja; aztán az asszonyok nagyon szépek, 
kedvesek és bájosak. A spanyol eredeti szépség csak fokozódott ezen 
a sok tekintetben előnyös talajon, a többi európai nemzetekkel való 
összekeveredés pedig szintén csak előnyükre vált. A közönség nagy 
műpártoló; ének, zene és színművészet meleg otthont talált e pampa
széli városban. A Solis-színház például — a La-Plata folyam fel
fedezőjének, Solis de Diaznak tiszteletére elnevezett művészeti csar
nok — hihetetlen fényűzéssel van berendezve. Az ember bámul, 
hogyan volt képes ez a parányi állam (tudniillik délamerikai fogal
mak szerint „parányi4‘) ezt a temérdek milliókba kerülő intézetet 
megalkotni, jóllehet, hogy az uruguay-i államnak legtávolabbra 
eső provincziáiban lakó szegény gaucho éveken át exequáltatott 
a monte-videoi „Solis opera“ adórészleteiért. Patti, Duse, Sarah 
Bernhardt éppen olyan ismertek Monte-Videoban, mint akár Bel
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giumban vagy Svájczban. A kisebb színházakban mindennaposak a 
spanyol Zarzuellák, a melyekben többnyire csak a spanyol nemzeti 
zenét művelik. A vágyak netovábbja azonban az opera. Óriási össze
geket fizetnek az európai művészeknek, a felléptök pedig minden 
mást háttérbe szorító esemény. Olyan fontos, olyan közérdekű, mint 
akár egy közepes fajtájú forradalom; csakhogy ez utóbbihoz gyak
rabban van szerencséjük. Monte-Video maga nem volna képes Euró
pából átcsábítani a művészeket, ennyi pénzök még nincsen és nem 
is jönnek Európából egyenesen Monte-Videoba, hanem csak átuta
zóban a sokkal gazdagabb szomszédos Buenos-Ayres-ből. Mellékesen 
megjegyezve, az ülések vagy páholyok árai különben is rendkívül 
drágák; de egy európai társaság itt tartózkodása alatt valósággal 
mesések. így például a Solisban, a legdrágább színházban, a Stag- 
gione idejében egy parquett-ülés 12 pezo, azaz 60 korona, egy 
elsó'rendű páholy negyven pezo, vagyis 200 korona. A művészek 
itt tartózkodása szabja meg a „seasont“ , nem pedig az időjárás, a 
tél vagy a tavasz. A Theatro Solis ezeken az estéken valóságos 
szépség-kiállítás, a hol a kiállított szépségeket teljes nagyságukban 
bámulhatja a közönség. A páholyok ugyanis a világ minden más 
páholyaitól eltérőleg vannak megépítve és elhelyezve; tudniillik csak 
egy díszes és aranyos rácsozattal vannak elrekesztve, úgy, hogy a 
páholyban ülők nemcsak a derékig mutathatják magukat a közön
ségnek, hanem teljes nagyságukban. Ez is egy jelensége a nyilvá
nosság előtti szereplési vágynak; az, hogy csak derékig mutatkoz
zanak a nagy publikumnak, az nem elég; az sem m i; egészen kell 
„láttatni41, a czipők hegyéig; az az igazi. De viszont azt is meg 
kell vallani, hogy szebb asszonyok és szebben öltözöttek egyetlen 
páholyban sem ülnek, mint a monte-videoi páholyokban. Talán 
még Budapesten sem.

Tarkítja a társadalmi életet az is, hogy a polgárság és katona
ság között az érintkezés sokoldalú és barátságos. A katona nem 
nézi le a „cibilt“ , ellenben a „cibil“ egy parányival sem tartja 
különbnek a katonát; így tehát az érintkezés könnyű és sűrű. 
Gyakran lehet együtt látni czivileket katonatisztekkel egy egészen

4 7*
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sajátszerű helyen: a czipőtisztítónál. A czipőtisztító „ipar44 Monte- 
Videóban igen kifejlett, sőt jól jövedelmező iparág. A monte-videoiak 
tudniillik nagyon hiúk; szeretik a fényeset, a tündöklőt, tehát a 
fénylő czipőt is. Napjában négy-ötször is leülnek a czipőtisztító kis 
boltjába és újsággal a kézben, a mely újságot persze a „vállalkozó44 
bocsát t. ez. vendégeinek tiszteletére, ülnek a kis boltban és fénye- 
síttetik a czipőjüket, a mi nem is olyan olcsó mulatság, mert egy 
„seance“ , négy arany centbe, húsz fillérbe kerül. A legkomikusabb 
azonban az a dologban, hogy a mint nálunk a fodrászüzletekben 
akárhányszor ülve maradnak egyes urak bevégzett munka után, 
orruk alatt a bajuszkötővel, úgy itt is, a czipőtisztító üzletben ülve 
maradnak az urak, a míg kiolvasták az újságot.

Az egész hadsereg tulajdonképen nem több, mint három gyalogos 
vadász-zászlóalj, a melyek csodálatos módon a következőképen van
nak számozva: 1., 2„ 5. (Hogy a 3. meg a 4. hol van, azt az 
egész hadsereg sem tudja.) Van továbbá öt lovasezred és két tűzér- 
ezred; ez az egész hadsereg. Hogy azonban több a tábornok, mint 
a közlegény, az tréfa. A hadseregben a tisztek száma arányban áll 
a legénységével; csak a hadseregen kívül van számtalan „tábornok 
és ezredes14, a mi azonban nem egyéb üres czímnél, mint például 
mi nálunk a „Királyi tanácsos44. Meg kell jegyezni, hogy a kaszár
nyák valóságos kis paloták. így például a Cuartel Artigas (Artigas 
tábornokról elnevezett kaszárnya) a Calle Agraciádán, csaknem fény
űzéssel van berendezve; a Calle-Patagonason elhelyezett Cuartel de 
Dragones is sokkal szebb, higyenikusabb és csinosabb, mint például 
az Avenida de 18 Julhon álló — egyetemi épület. A milyen szerepet 
játszik nálunk vagy Berlinben —  még pedig minden legcsekélyebb 
indokolás nélkül — az egyik vagy a másik huszár -— uhlánus — vagy 
dragonyos-ezred, olyanforma tekintélyt élvez Monte-Videoban az 
I. tüzérezred. Hogy miért, azt oly kevéssé tudják a Monte-Videoiak, 
mint a hogy mi nem tudjuk, a mi dédelgetett ezredünk beczézé- 
sének az okát.

A katonaság tisztán uruguay-i intézmény; ennek csak a 
kaukázusi fajhoz tartozó ember lehet tagja; indiánusnak, négernek



M ONTE-VIDEO 373

vagy valamely keveréknek nyoma nincs benne. E tekintetben az 
exclusivitás annyira megy, hogy még a rendőrséghez is csupa 
„tisztavérűeket" . soroznak be. A katonaság válogatott férfiakból á ll;

AZ AR G ENTÍN AI p a m p á k  á l l a t v i l á g a .

az egyenruhájok igen csinos és tetszetős. Milyen kellemes ellentétet 
képeznek a szomszéd brazíliai katonasággal szemben, a hol rongyos, 
mezítlábos indiánusokból és bohóczkodó négerekből áll a zászló
aljak legénysége. És ez még a java, mert a mi nem indiánus vagy
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néger, az többnyire egy gyiilevész népség, a mely Európa külön
böző államainak legalsóbb rétegű embereiből van összetoborozva. 
Az uruguay-i hadsereg tisztikara körülbelül a porosz katonaság 
legelitebb ezredtisztjei és az — operettek tisztjei között állanak, 
külsőre és modor tekintetében. Igen fess deli alakok, az egyen
ruhájuk pedig fantasztikus, festőien katonás és túlzottan keresett. 
Sok szín, sok arany, sok sujtás és temérdek zsinór. Olyan, mint 
az egész társadalom.

*

A pampákon keresztül vezető úton milliószámra láttuk a végtelen' 
gulyákat alkotó ökröket; Monte-Videoban pedig megtaláljuk ennek 
a kolosszális tömegnek a sírját, a vágóhidakat. A vágóhidak Monte- 
Videonak lüktető főerei; ezek körül összpontosul Monte-Video keres
kedelme, forgalma, élete, vagyona és fényűzése.

Alig hogy megkerüljük az öblöt, a mi a szellős, könnyű és 
gyorsjáratú lóvasúti kocsikon meglehetős kellemes kirándulás, már 
elérjük a vágóhidakat egy kis mellékfolyó partján. A Mataderok 
vagy Saladerok még fel sem tűntek a láthatáron, a midőn már 
végtelenül kellemetlen, csaknem undorító szag üti meg az ember 
orrát, kivált ha a szél abból az irányból fúj, a melyben a vágó
hidak feküsznek. Minél közelebb jutunk hozzá, annál erősebb és 
undorítóbb a felénk csapó szag; valósággal émelyítő. Az embert 
majdnem az ájulás környékezi.

A Saladero nagy négyszögletű területből áll, a melynek a 
közepéből pajtaszerű épület magas fedele emelkedik ki. A nagy 
pajtán kívül az udvaron több kisebb épület áll, a lakóházak, a 
raktárak, a szertár stb. A pajta kapujához széles út vezet, a mely
ben állandóan készenlétben áll a napi munkához szükséges anyag, 
nehány száz ökör. A korái és a pajta közötti út meglehetős hosszú, 
azon okból, hogy a koráiból a vágóhídra kerülő marha ne érezze 
meg egyhamar a vérszagot és ne bokrosodjon meg idő előtt. A 
koráiból való behajtás így.is nehéz és gyakran csak nagy vesző-
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dések árán sikerül. Az egész úgy van berendezve, hogy a gőzzel 
hajtott gépezet működése egy perezre sem szüneteljen. A mint 
például cséplésnél folyton ömlik az anyag —  a kéve — az 
„etetőbe", úgy itt, a vágóhídon is megszakítás nélkül kell jönni 
az anyagnak — az eleven ökörnek — a guillotin-ra. A munka meg
könnyítésére úgy mint a pampákon, itt is be van vezetve a „tra- 
ditore“, az áruló ökör gyalázatos működése. A traditoret a korái 
lezárt kapuja elé vezetik, a vágóhídhoz vezető főfolyosóra, a hol a 
ravasz állat a legnagyobb lelki nyugalommal leheveredik. A mikor 
egy gépezet segélyével megnyitják a kaput, az áruló feláll és lassú 
léptekkel nekiindul a vágóhídnak. A koráiban lévő ökrök, a melyek 
különben nehezen indultak volna meg a koráiból, látván, hogy 
egy társuk — az áruló — már megy, most már valósággal törik 
magukat a kijáraton keresztül a folyosóra. A mikor vagy negyven
ötven darab kirohan és a koráiból a folyosóra jutott, a kaput ismét 
hirtelenül lezárják. A folyosó közepe táján ismét van egy felülről 
kinyitható kapu, a mely meg is nyílik az előrerohanó csorda előtt 
és aztán mögöttük ismét lecsukódik. E közben az áruló egy kis 
kapun keresztül elhagyja a vérpadra vezetett társait és visszaballag 
a főkorái bejáratához, a mely előtt ismét nyugodtan letelepszik; 
várva, a míg újból kinyitják a kaput.

Ennek a második kisebb koráinak a bejáratával szemben a 
folyosó mindinkább keskenyedik és egy felbillenthető deszkához 
vezet, a mely fölé keskeny híd van építve. A híd fölött két függé
lyesen álló gerenda fölé egy keresztbefektetett gerenda van meg
erősítve. Úgy néz ki, mint az akasztófa; a közepéről csiga lóg, a 
csigán pedig egy lasso hurokja meg a lasso kötele van áthúzva. 
A lassot egy izmos, erős ember kezeli, a ki ott ül a kis hídon, a 
felbillenő deszka fölött. Ez az ember valósággal vérrel van borítva. 
A karjai, a mezítelen lábszárai, a melle, arcza, az mind véres. 
Igazán borzasztó ránézni. Ez a hely a tulajdonképeni matadero, a 
melynek a magas födelét már kívülről láttuk. (Saladero alatt az egész 
vágóhídi berendezés értendő).

A mikor a kis csorda a folyosónak ehhez a végéhez jut, a



felbillenő deszka és az akasztófaszerű alkotmány közelébe, egyszerre 
megérzi, hogy miről van szó. Megérzik a vérszagot és szétterpesz
tett lábakkal- igyekeznek ellentállani a hátrább álló társak nyomá
sának. Ekkor azonban a hídon ülő ember átdobja a lassoját s meg
ragadja az egyik ökröt a szarvainál. A híd előtti hely pléhvel van 
bevonva és vértől nedves, sikos; a lassoval megfogott állat tehát 
hiába vergődik és terpeszkedik szétvetett lábaival, mert a mint a 
pléhre lép, elcsúszik és felbukik. E pillanatban a hídon álló gaucho 
a csigán lógó lásson felhúzza, azaz hogy egy gép segélyével fel
huzatja maga alá a rug-kapálódzó szegény állatot. Az állatot addig 
húzzák fölfelé, a míg a szarvaival beleütődik a híd keresztgeren
dájába és a fejét többé nem mozgathatja. E pillanatban a lassos 
ember hosszú kést döf az állat nyakszirtjébe, azon a ponton, a 
hol .a nyakcsigolyák kezdődnek és a hol a hosszú kés markolatig 
hatolhat az állat testébe. Ha a döfés sikerült, és csaknem kivétel 
nélkül mindig sikerül, az állat nagy zuhanással leesik és csaknem 
abban a pillanatban megszűnt élni. A lezuhant testet a munkások 
félrevonják, helyreállítják a csapóajtót, leoldják az ökör szarvairól 
a lassot, a melyet a felhúzógép ismét visszahúz a csigára, hogy 
a hídon álló gaucho rádobja egy újabb áldozat szarvaira. A csapó
ajtón innen fekvő rész, a hova a már leölt állatokat hozzák, bor
zalmas látványt nyújt. A leölt állatok véres teste hosszú sorban 
fekszik egymás mellett s minden, a mi itt van, az véres, még pedig 
párolgóan frissen véres: a talaj, az emberek, a horgokra akasztott 
óriás húsdarabok, a temérdek bőrök. A föld párolog a meleg vértől 
és az elterülő szag irtózatos, undorító, émelyítő. Az egész látványt 
betetőzi a hídon álló matador, a ki minden egy-két perczben magasra 
emeli véres karját, hogy ismét kioltson egy éle te t/

* Felesleges talán megemlíteni, hogy ma már a vágóhidakon végrehajtott műve
leteknek, majdnem minden mozzanata kizárólag gépekkel történik. Mindazt, a mit eddig 
emberi kezek végeztek, azt ma geniális mesteri gépek hajtják végre ; az állat befogása, 
a leszúrása, a vérkinyomás, a bőr lefejtése, a kitisztítás (evacuálás), a feldarabolás 
stb., ezt mind gépek végzik. Egy kis tréfás túlzással majdnem azt lehetne mondani, 
hogy az egyik oldalon belép az eleven ökör, és a másik oldalon kijön a kész roastbeaf 
vagy egy skatulya húsconzerv.
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A Saladero helyisége két részre van osztva; az egyik felében 
lefejtik a bőrt és levágják a húst a csontokról, a másik felében 
pedig feldolgozzák a húst és a bőrt. Egy-egy ökrön két munkás 
dolgozik hihetetlen gyorsan és ügyesen; a bőr lefejtésére, a szarvak 
meg a lábak levágására és a húsnak a csonttól való elválasztására 
nem kell nekik több három-négy percznél. Az állatnak minden részét 
feldolgozzák és felhasználják; a patakban folyó vért felfogják egy 
nagy medenczébe, a melyben a napon hagyják kiszáradni; az ormótlan 
nagy darab húsokat az asztalokon hatalmas szeletekbe vagy töm
bökbe vágják és sóba rakják; egy másik helyen horgokra akasztják 
és kiteszik a napra száradni. A Saladero másik részében állnak a 
nagy üstök, a melyben a patákat, a szarvakat meg a csontokat 
főzik ki. Az üstökből lefolyó nedveket, legyen az zsír, fagygyú, vagy 
szétmállott hústörmelék vagy enyv, mindezt nyilt csatornákon nagy 
medenczékbe gyűjtik. A csatornákból felszálló gőz és pára szaga 
borzasztó; a horgokkal, késekkel, lapátokkal kotorászó és vájkáló 
félig meztelen, zsíros, véres, piszkos munkások tömege és a legyek 
óriási sokasága valóságos pokollá teszik ezt a helyet. S ezen a 
helyen százával élnek az emberek, a kik mindebből a látványból 
mitsem látnak, a szagokból semmit sem éreznek; a kik éppen 
olyan jól érzik magukat a dögleletes körlégben, ebben a pokoli 
látványosságban, mint akár az asztalos a gyalupadjánál vagy a 
szabó a vasalódeszkánál. A Saladerokban feldolgozott húsból, mi hoz
zánk csak a húskivonatot hozzák. A kevésbbé jó minőségű húst a 
napon szárítják és mint charqui-t kiviszik Braziliába, a nyugot- 
indiai szigetekre, Észak-Amerikába, szóval oda, a hol négerek laknak; 
más mint néger a charqui-t meg nem eszi. És másrészt pedig a 
négernek ez a hús a legkedvenczebb eledele. Mikor még voltak 
néger rabszolgák, a gazdáik a szokásos kukoriczatáplálékon kívül 
ilyen charqui-t is adtak a szegény páriáknak enn i; nem emberbaráti 
gyöngédségből, vagy azért, hogy a szegény igavonó emberibarmok 
jobban éljenek, hanem, hogy fokozzák a nuinkaerejöket; (hiszen 
egy charqui-vá átdolgozott egész ökör nem került többe tíz-tizenöt 
franknál) és a négerek örömmel fogadták az undorító táplálékot.



TA N Y A   A R G ENTÍN ÁBAN .
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Mikor aztán megszűnt a rabszolgaság, és a négerre kimondották a 
fehérek: No, most szabadok vagytok, most egyenlők vagytok mivelünk 
és ehettek azt, a mit mi, nóta bene ha van, akkor a felszabadult 
négerek a temérdek cselekményeken kívül, a melylyel elárulták,

ÉLŐ ÁLLATOK BEHAJÓZÁSA.

hogy bizony szegények nem egyenlők ők a fehérrel, a charqui-ra 
vonatkozólag is bebizonyították ezt. Tudniillik a midőn a cnarqui- 
evés már nem volt kötelező, azért a négerek nemcsak hogy szívesen 
ették azután is a minden más embernél undort gerjesztő eledelt, hanem 
valósággal törték magukat utána és ma is a kedvencz táplálékuk.
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Uruguayinak leghíresebb és nálunk legismertebb intézménye a 
Liebig-féle húskivonatok gyára. A gyár az Uruguay folyó mentén 
fekszik Fray-Bentosban, egy körülbelül hat-hétezer lakosú helységben, 
a Rincon de las Gallinas félszigeten, a melyet egyrészt az Uruguay, 
másrészt a Rio-Negro folyók hoznak létre. Az Uruguay eddig a 
pontig olyan mély, hogy a legnagyobb oceán-hajók is felme
hetnek rajta. A folyón közlekedő helyihajók észak-amerikai kénye
lemmel vannak ellátva. Szép tiszták, gyorsjáratuak és a konyha 
rajtuk kitűnő. Hogy milyenek a folyómenti partok, azt a hajóról 
megítélni nehéz, mert a folyó olyan széles, hogy a hajóról a partok 
jóformán nem is láthatók.

A gyár környéke után ítélve, a mely gyönyörű pálmákkal, a 
tropikus vidékekre emlékeztető dísznövényekkel és elegáns villákkal 
van körülvéve, az ember valamelyik európai város villanegyedében 
képzelné magát, ha a fojtó bűz el nem árulná, hogy ismét Sala- 
derok és Xarqueadak közelében vagyunk. A Liebig-féle gyár különben 
egy angol részvény-társaságé, a melyhez Liebig német tanárnak 
csak annyi köze volt, hogy az angolok óriási összegért megvásá
rolták tőle a húsconserválás módjának titkát. A monte-videoi 
vágóhidak és a fray-bentosi conservgyár közt csak ott kezdődik az 
eltérés, a midőn a csonttól és zsiradéktól teljesen megfosztott hús
darabokat itt megfelelő kazánokban kifőzik, újból megtisztítják és 
ismét kazánokba teszik, a melyekben addig főzik, a míg egészen 
besűrűsödik. Az ismert szilárdságát a kivonat a hűtőedényekben 
kapja meg, a melyekből egyenesen a pléhdobozokba kerül. A levágott 
ökörnek ugyancsak a legjobb húsrészeit használják fel conservek 
készítésére, de azért itt sem vész el egyetlen egy porczikája sem 
a hulladéknak. így például a húshulladékból lisztet készítenek a 
disznóknak, vagy pedig tüzelőanyagnak használják fel magában a 
gyárban. Elképzelhető az a légkör, a mely itt uralkodik, a hol az 
állatnak egyik részéből nyert tüzelőanyaggal főzik meg a másik 
alkatrészét. Az angol tengeri hajók Fray-Bentosig jönnek szénrako
mányaikkal és cserébe csontokat és szarvakat vesznek fel, épp úgy 
mint a hollandi és norvégiai vitorlások, a melyek sót hoznak






