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Azok a képek, a melyeket képzeletben alkotunk meg magunk
nak egyes földterületekről, kivált az Európán kívül fekvőkről, nagyon 
hamisak és nagyon tévesek, mert messzire elmaradnak a valóság 
mögött. Vegyük például [mindjárt Argentínát. Mily parányi kis terü
letnek néz ki [ez a rengeteg ország azokban az atlaszokban, a 
melyekből földrajzot tanulunk. Mert hogy a mértéketj is használjuk, 
ahhoz nem szoktattak bennünket. Mi csak annyit látunk, hogy ezt 
a lapot egészen kitölti Magyarország, emezt egészen kitölti a német 
birodalom, amazt pedig Görögország, míg ellenben a legközelebbi 
lapra ráfért egész Dél-Amerika vagy egész Ázsia. Persze arányokat 
így sohasem tanulunk meg.

Pedig Argentína rengeteg nagy. Kereken 3 millió négyzetkilo
méter felületével nem kevesebb mint 35 szélességi fokon és húsz 
hosszúsági fokon terül el.* Argentína, vagy hivatalos nevén: Con- 
federacion Argentína, tizennégy provinciájával és kilencz territóriu
mával éppen hatszor akkora mint Németország és tízszerte nagyobb 
mint Olaszország. E rengeteg ország nyugoti részében] vannak 
a világ legmagasabb hegyei, legnagyobb lapályai meg a legna
gyobbak közé sorozható folyamai. A népessége azonban arány
talanul kevés; kereken három millió lakosa van, a kiknek több 
mint kétharmada abban a nehány nagyobb városban él, a melyek 
a nagy folyók mentén vagy közel az oceánhoz keletkeztek. A Cor- 
dillerák, a melyek nyűgöt felé választják el Chilétől, éppen olyan

* Egy fok a. m. 60 tengeri mértföld vagy 15 földrajzi mértföld. Összehasonlí
tásul felemlítem, hogy Magyarország kereken három szélességi és 11 hosszúsági fok 
területen fekszik és 32-5,000 négyzetkilométer felülettel bír.
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lakatlanok vagy kevéssé lakottak, mint maga a pampa, a melynek 
hű képét látjuk az uruguay-i köztársaságban. Miután a folyók mind 
az Atlanti-óceán felé tartanak, természetes, hogy csűpán a keleti 
része, az óceán partja felé népes. Míg Buenos-Ayres környékén 
egy négyzetkilométerre ötven ember esik, benn a pampákon tíz négy
zetkilométerre is alig ju t egy ember. Hogy a déli része mennyire 
vad, puszta és lakhatatlan, arról meggyőződünk, ha majd végighala
dunk a Magellan-szoroson.

A köztársaság főűtere a Rio de La Plata, a mely hatalmas 
folyam a Parana és az Uruguay folyók összeömléséből származik. 
Már e két folyó egyesülésénél mintegy 35 km. széles a La Plata; 
ott pedig, a hol beomlik az óceánba; Cap Santa Maria és Cap 
San Antonio között, mintegy 250 km. széles. Szélesebb tehát, mint 
az Amazon torkolata, a mely, mint tudjuk, háromszázhúsz km. 
széles ugyan, de a torkolatában fekszik a hatalmas Marajao fél
sziget és ennek a beszámításával együtt 320 km., míg ellenben a 
La Plata torkolatát maga a folyam teszi ki és egyetlen említésre 
méltó szigetecske sem foglal benne helyet.

Ennek a rengeteg folyamnak a torkolatában haladunk most 
fölfelé, hogy elérjük az ország fővárosát, Buenos-Ayrest. Monte- 
Video és Buenos-Ayres között igen sűrű és kényelmes a közle
kedés ; mindennap indul hajó az egyik városból a másikba és az 
út estétől csak másnap reggelig, vagy megfordítva, reggeltől estig 
tart. A „helyi" hajók tulajdonképen rengeteg nagy hajók és ámbár 
sok száz utas felvételére vannak berendezve, azért mindig túl
zsúfoltak. Sőt még az óceáni hajók, a melyek egyik városból a 
másikba folytatták útjokat, még azok is tömve vannak a „helyi 
utasokkal". Ahhoz hasonló nagy forgalom, a minő a La Plata tor
kolatán zajlik le, ritkítja párját talán az egész földgömbön. A város 
még fel sem tűnt a láthatáron, tehát még mintegy tíz-tizenkét 
tmfdre a tulajdonképeni kikötőhelytől, a „Platense" már elhorgony
zott hajók hosszú sora között haladt végig. Ezek már nem mehettek 
közelebb a városhoz, mert nincs számukra hely. De ha lenne is, 
nem mehettek volna közelebb, mert a kikötő belső része oly sekély,
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hogy a mélyjáratú hajók oda be nem mehetnek és mintegy tíz 
mértföldre a várostól már horgonyt kell vetniök.

Ugyanitt horgonyoznak a hadihajók is, persze még távolabb 
a kikötőtől, ha másért nem, hát azért, hogy tiszteletet gerjesztő 
távolságban tartsák magukat a kereskedelmi hajóktól. A mint a hajó 
egy kanyarulatnál délre fordul, egyszerre és váratlanul feltűnik 
Buenos-Ayres teljes nagyságában. A hatás meglepő, im pozáns; 
meglepő azért, mert az ember nem részletekben pillantja meg, 
hanem egyszerre. És impozáns, mert a terjedelme rengeteg. Buenos- 
Ayres területe hétezer hektárral nagyobb, mint Páris vagy Berlin. 
Az ember érzi, hogy egy nagyszabású emporium előtt áll, a mely 
annak a kolosszális földrésznek, a minő Dél-Amerika, a legjelenté
kenyebb városa.

Közvetlen a tengerparton hatalmas háztömbök állanak, a melyek 
előtt a rakparton nagy embertömeg nyüzsög, hemzseg, tolong, lár- 
mázik és — dolgozik. Fütyülő gőzmozdonyok és könnyen sikló 
lóvonatok futnak végig a rakparton, előtte pedig beláthatlan számú 
gőzbárka és vitorlás jármű jár-kel szakadatlan lánczolatban. A partra- 
jutás nem egészen egyszerű és sehogy sem illik ennek a világváros 
külsővel bíró emporiumnak a keretébe. Az apály idején ugyanis a 
víz annyira elhúzódik a parttól, hogy mintegy húsz percznyi utat 
kell megtenni, a molokon vagy más fahidakon, míg az ember a 
partra ér. Csónakkal a parthoz közeledni szintén nehéz feladat és 
számtalanszor fordult elő az az eset, hogy a csónakból a mólóra 
lépni akaró ember a vízbe esett. A buenos-ayresiek érzik, hogy ez 
nagy csorbát üt a város tekintélyén, sőt talán a forgalmának is árt, 
de nem segíthetnek ra jta ; a La Piatat még le tudták nyűgözni vala
hogy, de a pamperot, a mely a kikötő legnagyobb zavarait okozza, 
nem tudták még békóra kötni.*

A kikötő viszonyai a 90-es évek elején egészen átalakultak és 
Buenos-Ayresnek mai mesterséges kikötője — a dokkok—  talán

* Megjegyzendő, hogy ezek az állapotok még a nyolczvanas évek végén fenn
állott viszonyoknak felelnek m eg ; a mint mindjárt látni fogjuk, a mostani viszonyok 
lényegesen mások, mert a kikötői viszonyok 1890— 91 óta alapjában változtak.
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páratlanok a maguk nemében. Tudniillik már a 80-as évek közepe 
táján tervezték, hogy a rohamos fejlődésnek induló város nagy 
miseriáját — a kikötőt — szabályozni fogják. Eleinte úgy tervezték, 
hogy olyan mélyre fogják kotorni a La Plata medrét, hogy a leg
nagyobb hajók is a rakpartok közelében köthessenek ki. Az ezzel 
járó költségek azonban olyan [horribilis összeget tettek volna ki, 
hogy a köztársaság erre nem vállalkozhatott. Sokkal kevesebb költ
séggel terveztek tehát két hatalmas vízmedenczét, a melyeknek a 
vize — elzárható készülékek segélyével — ne legyen befolyásolva 
a La Platában naponkint négyszer lezajló apály és dagály által. Ámbár 
az építkezések közben felmerült nehézségek folytán talán négysze
resen felülmúlták a kiadások a tervezett költségvetést, de meg van 
érette a biztos, nagyszabású kikötő, a melyben a legmélyebb járatú 
hajók is kényelmesen horgonyozhatnak. A medenczékbe való beju
tásnak azonban mesteri manőverezéssel kell végbemenni és a ren
delkezésre álló kalauzok meg a segítségül küldött gőzbárkák együtt 
manőverezése nélkül egyszerűen lehetetlen lenne.

A mint a víz állása változik az apálylyal meg a dagálylyal, a 
pampero is három-négy méter apadást hozhat létre a folyóban, a mint 
viszont ellenkezőleg az óceán felől jövő keleti szél ugyanennyivel 
emeli a La Plata vizét. De bármiképen változik a La Plata vízállása, a 
leírt medenczékben a víz mindenkor legalább is hét méter mély. A me- 
denczék vízmentesen záró kapuit este lezárják és reggelig zárva tartják.

A fentebb leírt régi mólók és fabidak, a melyeket még ott 
találtunk és abban az időben a közlekedés kizárólagos eszközeiül 
szolgáltak, ma már nem léteznek. Ezt a területet feltöltötték, a mi 
által a rakpart helyenként hatszáz, sőt ezer méterrel közelebb jött 
a folyamhoz, a hol a La Plata már olyan mély, hogy a legnagyobb 
hajó is a rakpart mellett vethet horgonyt. Ezen építkezések folytán, 
a melyek temérdek milliókba kerültek, az egész város más jelleget 
kapott, a mely annyira nem hasonlít a régihez, az 1890-ik előttihez, 
a mint nem hasonlít például Budapest a Dunapart felépítése után 
ahhoz a Pesthez, a midőn a mai Hungária szálloda helyén még 
szemétdombok állottak a Duna partján.
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De lássLik előbb a régi Buenos-Ayrest.
A kikötőben lezajló élet páratlanul élénk. Mintegy 100 ezer 

ember tolong a rakpart aránylag szűk területén talyigával, kocsival, 
lóval, öszvérrel és ökrökkel. Európa minden nyelvén beszélnek és 
a viseleteknek számtalan változata látható. A lárma kábító és a 
meggyűlt temérdek árú meg a poshadt tengervíz keverékéből kelet
kezett illat nagyon kellemetlen. Európának és Észak-Amerikának 
számos kikötője van, a melyek forgalomra és élénkségre nagyobbak, 
mint Buenos-Ayres; azokban azonban van megfelelő hely és terület 
a nagyszabású forgalom lebonyolítására, míg ellenben itt aránylag 
igen szűk területen zajlik le a kikötő forgalma és azért látszik 
olyan páratlanul mozgalmasnak. Ki gondolta volna nehány évtized
del ezelőtt, a mikor a mai Buenos-Ayres helyén, a csaknem egy 
millió lakossal bíró világváros helyén, csak egy pampaszéli városka 
feküdt, hogy nehány évtizeddel később mintegy ezer kivándorló fog 
itt naponként partra lépni és ki gondolta volna, hogy az akkor csak
nem néptelen Barracasban, nehány czölöpre épült falucskában, egy
két évtizeddel később, több mint százezer kikötő munkás fog lakni ?

A partra lépő idegen rögtön egy világváros centrumába lép be. 
Az utczák szépek és tágasak, csupa három-négyemeletes ház, európai 
stylusban, művészi architektúrával. Az utczák el vannak lepve 
emberekkel, elegáns fogatokkal, könnyű, szellős lóvonatú kocsikkal 
és megszámlálhatatlan teherkocsikkal. A távolságok a „quadro rend
szer" folytán jelentékenyek; egyes külvárosokba, mint például 
Palermoba vagy Belgranoba, az út kocsin vagy a bondon eltart 
másfél-két órát is. Ellenben rendkívül könnyű a tájékozódás a quadro- 
rendszerrel. Például erre a kérdésre, hol van a Calle Maipu vagy 
a Calle Corientes, az ember körülbelül ilyen választ kap (mellékesen 
megjegyezve: udvarias és szívélyes hangon): „Menjen az úr három 
qriadrot egyenesen előre, hármat jobbra, aztán kettőt balra és ismét 
egyet előre és ott találja a Calle Floridát.“ Az így nyert felvilágo
sítás után az út eltéveszthetetlen.

Buenos-Ayres fő útja, a Rivadavia, a mely sok tekintetben 
felel meg a mi Andrássy utunknak, a folyó partján álló fővámház
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mögött kezdődik és közvetlen a Piaca de Victoria keresztezése 
után nyílegyenes vonalban húzódik négy kilométerre. A Rivadavia 
meg az Andrássy-út között nagy a hasonlóság; mind a kettő egy
formán széles és hosszú, mind a kettő a fő- és díszútja a város
nak, egyformán újak, tudniillik alig egy pár évtizedesek és mind a 
kettő a pusztaságban végződik. Az Andrássy-út neki torkollik egy 
pusztaságnak, a hol egykor fák állottak és a melynek a helyén 
ma az úgynevezett „városliget" á ll; a Rivadavia végéről is az 
ember belát egyenesen a pampába, a mely itt kezdődik és a Cor- 
dillerákig meg sem szűnik. Tudniillik rendkívül érdekes tulajdon
sága Buenos-Ayresnek, hogy bármely utczáján megyen végig az 
ember, mindenütt a pampára jut. A csaknem egy millió lakossal 
bíró város tudniillik teljesen lapályos, sík helyen fekszik, a mely 
terület a város keletkezése előtt nem is volt egyéb, mint egy darab 
a pampából.

Érdekes és szép épület a Casa di Gobernio, a kormányzósági 
épület, a Piaca 25 de Mayon. Külsőleg tökéletesen a párizsi Tuilleriák 
mintájára épült, de a belső berendezésénél a legmodernebb szabá
lyokat tartották szem előtt. De sajnos, egy kis hiba történt. A mikor 
ugyanis szűknek bizonyult a kormányzósági épület, hátulról mindig 
újabb részletekkel toldották meg. Ezeket azonban már ó-olasz sty- 
lusban építették, erkélyekkel és oszlopcsarnokokkal. Ennek folytán 
most az épület olyan, mint egy Janus-arcz: egészen mást mutat 
élűiről, mint hátulról. Az argentínaiak be is látták, hogy egy kissé 
túllőttek a toldásokkal és elhatározták, hogy a toldalék épületet 
lebontatják és másképen építtetik fel. Hisz az egész radirozás nem 
kerül többe — tíz millió franknál.

A Casa di Gobernio előtti gyönyörűen parkozott téren áll a 
Victoria-szobor, Argentína diadalmas győzelmének az emlékére. 
A Victoria szép fiatal nőt ábrázol, valószínűleg egy — ballerinát; 
az a körülmény tudniillik, hogy olyan szépen megáll a hüvelyk
ujján, legalább erre enged következtetni. Igen sok fantáziával van 
díszítve a templomok belseje is, néha az áhitatkeltésre nagyon rosz- 
szul választott ízléssel. Emlékeztetnek a monte-videoi templomokra,
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a melyekben az angyalkák csipkés „hózerliket" viselnek és színes 
harisnyakötőket. így például az egyik templomban a fából faragott 
Krisztus-szobor, szép, piroscsíkos mull-köpenyt visel, Szűz Mária 
szobra uszályos bársony ruhában á la „Stuart Mária“ ékeskedik, 
Mária Magdalena pedig fehér báli ruhában búslakodik.

Rendkívül dicséretes és utánzásra méltó eljárása a buenos- 
ayresi hatóságoknak a temérdek park. Minden nagyobb háztöm
bökből álló quadro után gyönyörű park következik, közepén 
egy emlékszoborral. Ámbár óriási fáradságba és költségbe került, a 
homokos talajon ezeket a gyönyörű pálmacsoportokat, araucariá- 
kat, eucalyptusokat stb. felnevelni és ilyen viruló friss állapotban 
megtartani: mégis megtették. Tíz millió dollár értékű háztömböket 
romboltak le, hogy a helyükön parkokat létesítsenek. A buenos- 
ayresi városatyáknak volt annyi érzékük, hogy nemcsak kő meg 
flaster teszi ki a város alkatrészeit, hanem hogy a szabad tér 
és rajta a fa legalább is olyan fontos tényezők. Ellenben kissé 
sok a szobor meg az emlékoszlop. A ki nem ismeri Argentína 
múltját, azt hihetné, hogy az legalább is ezer évre tekint vissza, 
a mely évezred alatt számos kiváló nagy férfiú érdemelte ki, hogy 
dicső emléke megörökíttessék. A szobrok többnyire katonai egyen
ruhában, lóháton állanak a térségeken és vagy kivont karddal 
mutatnak az ég felé, vagy valami okmányszerűen felgöngyölt 
kőrudacskát tartanak a kezükben, vagy magasan lengetik a három
szögű tollas csákót. Hogy honnan vették az argentínaiak ezt a 
száz hőst és honmentőt az ő rövid nyolczvan-százéves históriájuk
ban, azt talán az argentínai gymnasiumokban tanítják, de mások 
alig tudják. Jellemzésül csak egy példa: a folyó partján éppen egy 
új sétahely volt készülőben és egy új park. A térség még jóformán 
ki sem volt mérve és a fáknak még nyomuk sem volt, de egy
néhány szobor és emlékoszlop már készen állott, a létesítendő park 
leendő fái között.

Eddig csupa olyan részét láttuk Buenos-Ayresnek, a melyek 
a városok díszei szoktak lenni: a fényoldalak. Lássunk most egy
két árnyékot is, a hibákat. Egy keletkező városban éppen az árny
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képek szoktak túlnyomóak lenni. Csak emlékezzünk vissza a mi 
Budapestünkre, a milyen például a hetvenes években volt. Olyan 
volt Buenos-Ayres a nyolczvanas évek végén. A paloták mellett 
épségben állottak ronda, mocskos kis házak és korhadt, kihalt 
fatörzsek: minden utczában ástak, túrtak és hányták a földet: 
gerendák és deszkák szana-széjjel feküdtek; az utczák el voltak

BUENOS-AYRES. ORSZÁGHÁZ.

zárva szemétdombokkal, téglarakásokkal és teherkocsikkal. Helyen
ként mély árkok húzódtak, a melyekbe eső idején kényelmesen 
bele lehetett fúlni. Az utczák kövezése pedig valóban nyomorúsá
gos volt. Ezen azonban nem lehet csodálkozni; a talaj a kövezésre 
rendkívül alkalmatlan, a legkisebb eső elmossa vagy feláztatja; a 
köveket pedig Európából kell áthozni. Érdekes az is, hogy egy 
utczában csak egy irányban lehet előre jutni, bármilyen közlekedési 
járművön. A fogatok, a carretták, a lóvasút, mind csak egy irány
ban halad, szembejövő kocsi nincs; ezek egész más utczában jár-
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nak. Az utczák tudniillik olyan szűkek, hogy a kitérésre nincs bennök 
hely. A kettősjáratú utczákon igen gyakori a fennakadás; nem kell 
hozzá egyéb, mint egy teherkocsi elől, egy teherkocsi hátul és 
valami kis akadály ezek előtt vagy mögött. A közéjük zárt kocsi 
néha órákra van bezárva a két jármű közé. A kocsiban ülő azonban 
helyesen cselekszik, ha türelmesen vár, vagy ha gyalog folytatja az 
ú tjá t; a teherkocsi gauchoival azonban ne vitatkozzon, mert a buenos- 
ayresi gauchonál állítólag igen lazán jár ki a csizmaszárból — a kés.

A közbiztonságról a lehetőségig gondoskodtak az illetékes ható
ságok. A szó: „lehetőség14 délamerikai értelemben veendő; tudni
illik eleget tesznek a külszínnek, a mennyiben a rendőrök díszes 
egyenruhába vannak bujtatva, a többit aztán él végzi a Gondviselés. 
A lovasrendőrök azonban igazán szemrevaló legények. Valamennyi
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válogatott szép férfiú imponáló külsővel. Ezüstözött vértet és csákót 
viselnek, régi módi magas keztyűt, hatalmas sarkantyút a csizmán 
és bámulatosan szép lovakon ülnek.

Ugyancsak díszes a katonaság is. Meglátszik rajta, hogy nem
zeti hadsereg és hogy a szemefénye a köztársaságnak. A tisztek 
ugyan egy kissé itt is operettszerűek, a temérdek sujtással meg hím
zéssel, de azért — talán éppen azért — nagyon tetszenek. Az utczán 
fölvonuló katonaságot ujjongással üdvözlik, a nyalka legények 
pedig olyan önérzetesen vonulnak végig, mintha egy győzelmes 
csatából térnének haza, nem pedig a — vámháznál tartott őrségről.

Gyönyörű kirándulóhelye Buenos-Ayresnek a Palermo. Saj
nos, meg van az a hátránya, hogy úgyszólván az arisztokrácziának 
kizárólagos tulajdona. Nem az övék ugyan, de maguknak tulaj
donítják. A Palermoban tudniillik jogosultan és illendően csak azok 
jelenhetnek meg, a kiknek magánfogatjuk van; magánfogatot pedig 
tudvalevőleg csak a gazdag emberek engedhetnek meg maguknak, 
Nagyon sokan lehetnek a milliomosok Buenos-Ayresben, mert szá
zával jelennek meg a fényes és díszes magánfogatok a Palermoban, 
hol aránylag igen szűk helyen — kisebb mint Budapesten az Andrássy-út 
torkolatától a víztoronyig terjedő út — órákon át keringenek egy
más körül. A kocsi elé gyönyörű lovak vannak fogva, a kocsiban 
pedig az európai szemének feltűnő fényűzéssel öltözött nagyon 
szép asszonyok ülnek. Az elegáns fogatok hatos-hetes sorokban 
vonulnak fel; a Corso központját egy sokí ízléssel épült elegáns 
pavillon képezi, a hol egyszerre ezer ember is helyet foglalhat a 
„flve o’ clock tea“ idejében. A Palermoban magánfogaton megje
lenni, ez legfőbb vágya a portenjonak. Portenjonak nevezik magukat 
a buenos-ayresi bennszülöttek, a kik a származásukra majdnem 
olyan büszkék, mint a budapesti bennszülöttek, a kik tudvalevőleg 
szintén elég ritkák. A gyáros, az orvos, az ügyvéd, a hivatalnok 
mindaddig nem számít a társasághoz, a míg nincs magánfogata. 
Hogy miképen alakulnak aztán az egyesek ténykedései, hogy mily 
erőszakosságokat követnek el az emberek, hogy azt a „qualifikációt“ 
minél hamarább elérhessék, azt könnyen elképzelheti az, a ki tudja
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hogy milyen hiúk az emberek általában, és különösen milyen hiúk 
a délamerikaiak, a kik között első helyen áll a buenos-ayresi porténjo.

A palermói korzót a Floridán illik és szokás befejezni, mint 
a hogy nálunk a lóverseny utáni kocsikorzót a „Gerbeaud“-nál —

SZOBOR A PARKBAK.

muszáj befejezni. (Ha ugyan nem a zálogházban.) A Florida körül
belül megfelel a budapesti Váczi-utczának, csakhogy az sokkal 
hosszabb és szélesebb; jelentőségre nézve azonban ugyanaz. Fénye
sen kivilágított üzletek, a kirakatokban Angliának, Francziaországnak 
és Belgiumnak gyönyörűségeivel; ezeknek a kirakatoknak a villa
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mos fényénél lépésben vonulnak fel a kocsik hosszú sorban, hogy 
a kocsiban ülő delnők alaposan megbámulhatok legyenek.

Mi európaiak, kik a nagy távolságból látjuk Dél-Amerikát, 
megletősen egyformának tartjuk Monte-Videot és Buenos-Ayrest; 
körülbelül a hogyan még egy évtizeddel ezelőtt az emberek nagy 
része alig tett különbséget Kína és Japán között. Pedig óriási 
különbség van közöttük minden tekintetben. Eltekintve attól, hogy 
Buenos-Ayres háromszor akkora, mint Monte-Video, politikai és 
kereskedelmi szempontokban pedig messze túlszárnyalja a La Plata 
bal partján fekvő testvérvárost; Buenos-Ayresnek a történelmi és 
társadalmi fejlődése is olyan egészen más, mintha nem is egy 
világrészben feküdnének.

Társadalmi életük tudniillik nagyszabású, sőt a vagyonos 
osztályoknál túlzottan fényűzéses. A monte-videoi szerény házi
estélyek és összejövetelek, az úgynevezett tertullák, a melyeken 
egy szál zongora mellett szórakozik a kis társaság, sőt akár hány 
helyen csak egy gitár teszi meg a szolgálatot, azok itt ismeretlenek. 
Ha itt valaki estélyt ad, az vakító és kápráztató és meg kell látszani 
rajta, hogy a házigazda egy kis vagyont költött az estélyre. A szín
házakban a helyek hihetetlen drágák. Például a Colon-színházban 
vagy az Operában egy páholy ára százötven-kétszáz péso, holott 
a közönség, mint mindenütt, a hol a hirtelen gyűjtött vagyon 
szerepel, nem annyira műértő, mint inkább csak műpártoló. Pedig 
Párisnak legkiválóbb művészei érdemesnek tartják egy-egy staggio- 
néra átrándulni Buenos-Ayresbe, mert rövid idő alatt valóságos 
vagyont szerezhetnek ebben az eldorádóban. így például a májustól 
augusztusig terjedő téli hónapok staggionéjára egy művész, a ki 
talán összesen tíz-húszszor lép fel, 55— 60 ezer korona tisztelet
díjat kap.* Igaz, hogy egy páholybérlet erre a rövid időre nem

* Egy ismerősöm, a ki most nem régiben tért haza Buenos-Ayresből, beszéli, hogy 
egy alkalommal megismerkedett az ottani staggionének bálványozott hősével, Caruso 
tenoristával, a ki „Toscaa operában hozta lázba ;,Argentínát meg szomszédos kör- 
nyékét“ . Társalgás közben azt kérdi az én ismerősöm a tenoristától, hogy miért nem 
látogat el Bécsbe vagy Budapestre is? „Lám, egy Bonci nevű énekes nálunk óriási
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kevesebb, m int 8—4 0  ezer koronába kerül. A buenos-ayresi opera 
egy-egy ilyen estén a nagy vagyonnak, a fényűzésnek meg a szép
ségnek gyönyörűséges kiállítása. A nők London vagy Páris leg
elegánsabb és legújabb viseletét m utatják be, vagyont érő éksze
rekkel díszítve.

Igen érdekes és példátlan szép látványt nyújt a színházaknak 
egy sajátságos berendezése. A nézőtérnek az a része, a mely körül-

BU ENOS-AYRES. P A V ILLON A „PA LER M O “ -BA N .

belül a mi színházaink erkélyének felel meg, itt kizárólag nők 
szám ára van fentartva. Ez a casuella; ide férfi be nem léphet. 
Hogy [mily kellemes lehet ez a berendezés az egyedül álló nők 
számára, az képzelhető. És hogy milyen látványt nyújt az az egy
két száz nő estélyi öltözetben, az előadástól kihevült arczczal, a nélkülöz-

sikerrel lépett fel, anyagi tekintetben is .“ A szerény kérdésre a szürke selyem trikós, 
piros bársony köpenyes, aranycsattos czipőjű és fogpiszkáló-gyíklesőt markolászó 
„Primo amoroso“ a következőleg válaszolt: „Tudja kérem, a Balkánra —  principiell 
nem megyek; Bécsbe pedig elég jó —  Bonci is ; egy „Carusot* Bécs nem tud 
megfizetni. “
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hetetlen legyezővel —  a melylyel a buenos-ayresi nők olyan szelle
mesen és sokatmondólag tudnak csevegni, hogy megirigyelhetné érette 
a „Buch für Allé" meg a „Zűr guten Stunde" (Magyarország e két 
elterjedt hetilapjának) szerkesztői üzenője —  azt szintén elgondol
hatjuk.

Feltűnő jelenség, hogy a leányok és asszonyok ruházkodásában 
—  egyáltalában a viseletében —  nincs meg az a különbség, a mely 
nálunk oly élesen választja el a fiatal leányok bájos gárdáját az 
asszonyok gyönyörű kertjétől. Itt az asszonj^ok meg a fiatal leányok 
csaknem egyforma toiletteben jelennek meg. Tény, hogy a leányok 
már sokkal fiatalabb korban érettek és fejlettek, mint a mi vidé
künkön és egész külsejük is közelebb áll a viruló szép asszony
hoz, mint a fejlődő, vagy alig felserdült fiatal leánykához. Idomaik 
teltebbek, járásuk biztosabb és fellépésük önállóságra vall. . Kár, hogy 
az illatszerek fogalma alá bele vonják a — szépítőszereket is, am elyeket 
azok is igénybe veszik, a kiknek éppenséggel nem volna rá szükségük. 
És a legnagyobb kár, hogy a szépítőszerek használata meglehetősen 
feltűnő.

A mennyire fényűzők a művészek pártolásában, éppen olyan 
túlzók nehány más társadalmi berendezéseikben is. Itt van például 
a Jockey-club. Berendezése és „házirendje'4 felveszi a versenyt 
Európának bármely ily nemű előkelő clubjával és ha —  pénzről 
van szó, akkor felül is m úlja azokat. A club „berendezéséhez" 
tartozik például egy vívóm ester; erre az állásra Olaszországnak 
legkiválóbb mesterét hívták meg, a kinek az évi fizetése 50,000 
korona. A Párisból importált párisi szakács 40,000 korona 
„alap“-fizetést kap évenként. A tagsági díj évenként 2500 korona 
és e mesés összeggel a Jockey-clubnak átlag 3000 tagja van. 
Az előkelőbb szállodák „európai" fogalmak szerint egyszerűen 
képtelenségek, olyan példátlanul fényes berendezésűek és olyan 
óriásiak az árai. Az egyszerű ipari czikkek, a ruházati vagy hasz
nálati czikkek is mesésen drágák a mi fogalmunk szerint. így 
például egy egyszerű fekete posztókalap csak 30— 40 koronáért 
kapható; egy pár czipőnek az ára, persze jobb minőségűnek,

51*
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40— 50 korona az ára; egy pár glacé keztyű tíz-tizenkét korona; 
egy kétpengéjű, csontnyelű zsebkésnek az ára 18— 20 korona! Egy 
szivar, a melynek az ára nem volt 2— 3 korona, egyszerűen nem 
szívható el annak, a ki például a mi trabuccónkhoz vagy botani
kánkhoz van szokva. Nem hiába, hogy számtalan helyen, főképen 
a hol járókelők tömegesebben szoktak megjelenni, m indenütt a követ
kező felirat látható: „cuidado con las ladrones!“, „óvakodjunk a zseb
tolvajoktól!“ Ez a kis táblácska akárhányszor jól elkelne és helyén 
lenne a hotelekben meg az üzletekben is.

Némileg szerencse, hogy a nagyszabású közgazdasági viszo
nyokhoz szokott társadalomban a szellemi m unkát, a tudást, ha 
nem is becsülik túlságosan nagyra, de minden esetre gavallérosan 
fizetik. Orvosok és ügyvédek, a kik díjazásaikat esetenként az 
ügyfeleik vagyoni állapotához és társadalmi állásához mérten szabják 
meg, néha olyan tiszteletdíjat kérnek —  sőt a mi ennél többet ér: 
kapnak is —  a melyről nekünk fogalmunk sincs. A vagyonosabb 
családoknál a nevelők vagy tanítók olyan évi fizetést húznak, mint 
nálunk egy egyetemi tanár. A háztartásra jellemző például, hogy 
a cselédség a czipőket nem tisztítja — önkezűleg; ehhez a buenos- 
ayresi szobaleány „nagyon jó “. Korán reggel elviszi valamelyik 
szomszédos „czipőtisztító intézetbe" és fizet érte páronként húsz

A TANÁGSHÁZ KUPOLÁJA BU EN O S-AY RESBEN.
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fillért; telik a fizetésből. A „tudás“ olyan sokat ér, hogy a mester
emberek is jelentékenyen nagyobb összeget kapnak m unkájukért, 
m int Európában. Úti figura docuit.

Hogy ezt a tömérdek pénzt honnan veszik a buenos-ayresiek, 
egyáltalában az argentínaiak, azt én nem tudom ; de magyarázatul 
ide iktatok egy parányi részletet az argentínai közgazdasági évi 
statisztikából, a mely sok m indent megmagyaráz. így például: az 
évi átlagos üzleti forgalom 1400 millió koronát teszen ki, a mely 
összegben a bevitel 500 millió koronával szerepel; háziállatokban 
az átlagos állomány 22 millió szarvasm arha, 4 — 5 millió ló és 
75 millió juh, 300,000 sertés és 150,000 strucz. Maga a bőrkivitel 
500 millió korona értéket képvisel, a gabona pedig, a melyet külföldre 
visznek, 300— 400 millió korona.

*

Monte-Videonál láttuk, honnan eredt a város elnevezése; 
Brazíliánál röviden felemlítettük felfedezésének a történetét; Buenos- 
Ayres története nem kevésbbé érdekes, hát emlékezzünk meg erről 
is röviden.

Argentína felfedezője Juan  Diaz de Solis volt, korának egyik 
leghíresebb tengerésze. Az 1508-ik évben járt először Dél-Amerika 
partjain Vincenz Pinzon társaságában, a mely alkalommal a La 
Plata folyamot még nem vették észre. Csak a midőn másodízben 
já rt ezen a vidéken és átjárót keresett a Molukki szigetekre vezető 
útjához, akkor vitorlázott be véletlenül a hatalmas folyóba, a melyet 
elég szerénytelenül a saját nevére keresztelt el. A Rio de Solisból 
azonban a bátor felfedező sohasem tért vissza. Az egyik partra
szállás alkalmával összetűzött a bennszülöttekkel, a kik kegyetlen 
módon gyilkolták lé a kezük közé került fehérár ez út, az ő föld
jükre merészkedett idegent. Ezzel a legyilkolássál kezdetét vette az 
a hosszú lánczolata a véres tragédiáknak, a melyek Dél-Amerika 
egyetlen államában sem voltak olyan gyakoriak, mint Argentínában.
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Diaz de Solis után még többen vitorláztak be a hatalmas folyóba és 
azok közül, a kik a spanyoloknak a keleten fekvő gyarmatai felé ezen 
a nyugoti úton keresték az átjárót, talán egy sem m ulasztotta el. 
így például Cabot a Parana és a Paraguay torkolatáig hatolt fel a 
Rio de Solison, s Magellán is járt rajta. A La Plata nevet Diego 
Garciától kapta 1527-ben, a ki látván a bennszülötteknél a temérdek 
ezüstöt, a mely valószínűleg Peruból került ide, ezüstfolyónak 
keresztelte el a régi Rio Solist. (Plata spanyolul annyi mint ezüst.)

Az említettek közül egyik sem tervezett sem hosszabb tartóz
kodást a folyó mentén, sem hódításra nem törekedett. Don Pedro 
de Mendozza volt az első, a ki 1535-ben 2500 emberrel jelent meg 
a  La Piatan, hogy a partokat birtokba vegye. Csak úgy találomra 
kötött ki egy alkalmas helyen, véletlenül ugyanott, a melyen ma 
Buenos-Ayres fekszik, vagy a hogyan hivatalosan és spanyol szertar
tással nevezik: Ciudad de la Nuestra Senora de Buenos-Ayres.

Mendozza nem szándékozott e helyen várost építeni; ő csupán 
tábort ütött itt és a további működési területének kiinduló pont
jáu l szemelte ki. A Buenos-Ayres nevet a „Jó levegő istenanyjának" 
tiszteletére nevezte el, a m inthogy a rendkívül bigott spanyol és

A

portugál hódítók a fegyvereiken kívül sokat bíztak az Istenre, de 
még többet a szentekre. Nem valószínűtlen az a versio sem, hogy 
a Buenos-Ayres nevet Mendozzának egyik tisztje, Sancho dél Campo 
adta, a ki a bűzhödt levegőjű caravellán téve meg az oceánon a 
viharos átkelést, gyönyörrel szívta be a  szárazföldi szabad, friss 
levegőt, a mint a partra lépett és felkiáltott: „Que buenos-ayres 
són esto“ . Az akkor dívó szokás szerint, a mely fenmaradt mind 
e mai napig, a fölebbvalóknak ilyen szellemes ötletét nyomban meg
örökítették az alantasabbak és talán így száradt rajta az elnevezés: 
Buenos-Ayres.

A mikor Mendozza a mai Argentína földjére lépett, akkor Dél- 
Amerika mérsékelt égövén még csak három törzs élt, a mely törzsek 
más-más nyelvet beszéltek, külön kulturájuk volt és egymásról 
tudom ásuk sem volt. Az európaiak bevonulásával ennek a három 
törzsnek a sorsa hirtelen és lényegesen megváltozott. A quichuákat
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észak-nyugaton, Peruban, rabszolgákká tették és a saját bányáikban, 
azaz saját tulajdonukban, most m int rabszolgák dolgoztak a spanyo
loknak. A bennszülöttek tiszta vére összeverődött a spanyol kalan
dorok és a hazájukból kitiltott fehér gazem berekkel; a quichuák 
ki is pusztu ltak ; egyszerűen eltűntek a föld színéről. A guaranik, 
a kik szegények voltak és semmijük sem volt, a kiket tehát nem 
kellett ölni és gyilkolni, hogy elvegyék a vagyonukat, ezek m aradtak 
a he lyükön ; de a spanyol kalandorokkal való benső érintkezés ezeket 
is m egnyom orította; az egykor magas kulturájú nép, összeolvadván 
a  fehérekkel, elsatnyult, elbutult.

Az araukanokat azonban, ezeket a pampalakó szabad törzseket, 
szintén irgalmatlanul gyilkolták és pusztították a spanyolok. Leg
tovább ott tarthatták magukat, a hová a fehérek nem követhették 
őket, tudniillik a Cordillerák nyugati részeiben és a Magellan-szoros 
vidékén, a melynek rendkívül barátságtalan és vad vidékein a fehérek 
utói nem érhették őket. Előbb azonban Mendozza meg a társai 
drágán fizették meg, hogy megbolygatták a bennszülötteket eddigi 
nyugalm ukban és háborítatlan életükben. De Solist ugyanis agyon
ütötték; Mendozzának 2000 embere elpusztult részben a bennszülöt
tekkel vívott harczokban, részben az éhínségtől. A m egmaradt 500 
spanyol egy esztendei kalandozás után —  tényleg megfogyva és 
megtörve —  hazatért.

Hogy miképen fejlődött Argentína a mai hatalmas és óriási 
területű köztársasággá, annak elmondása e könyv keretén kívül 
esnék. Itt csupán a felfedezésének történetét szándékoztuk röviden 
elmondani, a minthogy röviden meg akarunk emlékezni azokról a 
törzsekről, keverékekről és bevándorlókról is, a kik együttesen a 
mai Argentína népességét alkotják és a napjainkban lefolyó történe
tével összefüggésben állanak.

Hogy tulajdonképen^melyik nemzetiség a domináló Argentínában, 
azt nehéz eldönteni. A nyelvük mindenesetre a többé-kevésbbé 
modifikált spanyol nyelv és ebből következtetve a latin fajt lehetne 
uralkodónak mondani. Ettől azonban nagyon távol állanak, mert 
más nemzeteknek folytonos bevándorlása az egyöntetűséget kizárja.
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A XIX. század elejéig Spanyolország tisztán magának tulajdo
nította a jogot, Argentínát a spanyolokkal benépesíteni, a kiknek 
nagyobbik részét*—  kivált az első időkben —  a Spanyolországból 
kiüldözött maurok és zsidók tették ki. A maurok, a kik túlnyomóan 
m arhatenyésztéssel foglalkozván, a pampák pásztoraivá fejlődtek és 
az indiánusoktól nemcsak a lasso meg a bolas kezelését tanulták 
el, hanem a pampák többi m ysterium ait is. Különösen pedig a 
lovaglás m űvészetét; valóságos centaurokká fejlődtek. Csakhamar 
össze is olvadtak a pampa-indiánusokkal, a mely összeolvadásból 
sajátságos ivadék származott, az erényeknek és hibáknak egy 
különös összetételű keveréke: a gaucho. A gaucho-törzs, a mely 
nem ismer el semmi hatalmat, semmi törvényt és csupán az ököl
jogra támaszkodott, a melyből a már ismert pampa-törvények, 
szokások és hagyom ányok keletkeztek, lassanként az ország túlsó 
szélére nyomatott, még pedig azon mértékben, a melyben Argen
tínában a kultura fejlődött. A gauchok önm aguk csináltak m aguknak 
törvényeket és politikát, még pedig olyan hatalmasat, hogy egy 
törzsbelijöket —  a híres Rosast, a köztársaság elnökévé tudták 
megtenni. Rosas uralkodása vérrel van beírva Argentína történetébe 
és a midőn idővel a hírhedt zsarnokot megbuktatták, velebukott 
egyszer s m indenkorra a gauchok uralma is. Hogy milyen szerepet já t
szanak ma, azt behatóan láthatjuk az uruguay-i pampák ismertetésénél.

A mi pedig a bevándorolt zsidókat illeti, ők sem maradtak, 
mert az akkor Argentínában még erős spanyol kéz —  illetőleg 
máglya, kés és kötél — alatt nem maradhattak meg zsidóknak és 
szintén csakhamar beolvadtak a keresztény elembe. Ma már a keleti 
jellegből nem maradt semmi, csak a keleti név. Innen ered, hogy 
az argentínai társadalomban, különösen a kereskedői osztályban, a 
legtelivérebb keresztények között is olyan gyakori Simeon, Ezekhiel, 
Isaak, és Áaron, mint vezetéknevek, ma is elég gyakoriak.

A vérbeli spanyolok egy büszke fajt hagytak hátra: a creolokat.'*’

* Az argentínai creol nem tévesztendő össze a brazíliaival, mert Brazíliában a  
„creol“ néger is lehet, a mennyiben néger szülőknek Brazíliában született gyermekeit 
nevezik creolnak. Nyugat-Indiában már ismét csak az ott született vérbeli spanyolokat 
nevezik creolnak. A néger már marad —  négernek.
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„Criollo" spanyolul szószerint annyi mint „vérbeli". Tehát telivér; 
ez a megkülönböztetés Argentínában még ma is nagyobb jelentő
ségű, mint a faj- vagy színszerinti megkülönböztetés. Argentínában 
semmit sem adnak arra, hogy valakinek göndör és gyapjas a haja, 
mint a négeré, vagy síma és hosszú, mint az indiánusé, avagy 
hogy szőke-e vagy barna. „Hogy az argentínai társaságban olyan 
ritkán található egy göndör és gyapjashajú gentleman, mondja 
Dairaux, az nem bevett törvénynek vagy valamely hagyományos 
szokásnak a kifolyása, hanem csak azért van, mert ezek a 
göndör és gyapjashajú gentlemanek még nem tudtak a közrendőr 
meg a hivatalszolga niveauja fölé emelkedni". Dairaux nagyon elnéző 
a fehér urak iránt, ha a feketéknek a társadalomból való kizárására 
ezt hozza fel indokul. A creolok azonban legkevésbbé sem ilyen 
elnézők vagy türelmesek, mert ők nagyon is tartózkodók és zárkó
zottak. A bécsi Jockey-Club vagy a budapesti mágnás kaszinó nem 
lehet exclusivabb, mert nemcsak, hogy a színesbőrű embert nem 
fogadják be, vagy nem ismerik el, de még a fehérarczú idegennel 
szemben, a kit félig-m eddig megvetőleg „cringo“-nak neveznek, 
szintén a lehető legtartózkodóbbak. A creolok ugyanis a következő 
állásponthoz ragaszkodnak: A creol mindennemű olyan állás betöl
tésére alkalmas és hivatott, a mely állás dúsan jövedelmez és a 
melyben nem néznek az ember körm eire; a cringo pedig, az az 
idegen jött-ment, jó titkárnak, hivatalnoknak s minden más olyan 
állás betöltésére, a mely nem jövedelmez ugyan sokat, de ellenben 
könnyen ellenőrizhető, és a mellett nem csak sokat tanult legyen, 
de sokat is tudjon. (Ha az ember a Rio de la Platát egy kis fan
táziával a Dunának nézi és a Rio Paraguayi a Tiszának, azt hihetné, 
hogy a magyar viszonyokról van szó.)

Ennek a jelenlegi kiváltságos osztálynak az ősei voltak a tiszta
vérű spanyolok. De m ár az anyaországból történt elszakadás előtti 
időben is folyton özönlött a temérdek bevándorló, Argentínába. Leg
számosabban vándoroltak be az olaszok, főképen az olasz prole
tárok, a kik azonban az új hazában sem .tudtak a" proletarizmusból 
kivergődni. Az olaszok m a is igen alárendelt ^szerepet játszanak,
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ámbár szám ra nézve ők vannak legtöbben a bevándorlók között. 
Helyzetűk az utóbbi időben annyira rosszabbodott, hogy már töme
gesen vándorolnak vissza az új hazába, a szép Itáliába, vagy mennek 
át a szomszédos U ruguayba és Braziliába,, a hol aránylag könnyebb 
megélhetési viszonyokra találnak.

Hogy a m agyar vagy osztrák bevándorlóknak sincs jobb sor-

„ A MIKOR MÉG NEM  VO LT V A SÚ T A R G ENTÍN ÁBAN

suk az „Ezüstországban“, arra nagyon jellemző az a tény, hogy 
valahányszor egy osztrák-magyar hadihajó horgonyoz A rgentína 
valamelyik kikötőjében, tömegesen jelentkeznek rajta az alattvalóink 
—- besorozás végett. Tehát a henyéléshez vagy könnyű életmód
hoz szokott kivándorló vállalkozik a hadihajók nehéz viszonya 
között eltöltendő négy évi szolgálatra, csakhogy m eneküljön az argen
tínai nyomortól, a mely egy cseppet sem különbözik a brazíliaitól. 
Azok, a kiket testi gyengeségük, vagy valamely más oknál fogva
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a haditengerészeti szolgálatra nem tartanak alkalmasnak és nem 
soroznak be, azok valósággal rimánkodnak, hogy vegyék be őket 
bármiféle szolgálatra, csakhogy innen szabadulhassanak. Hogy a 
„közös monarchia" e nyomorúságos alattvalói között, a kik túl
nyomóan dalmátok, m ennyi a magyar, azt nem tudom, de vegyes 
érzelmekkel mondhatom, hogy vajmi kevés lehet.

Azért mondom vegyes érzelmekkel, mert a mily kedves egy
részt, hogy a magyar kivándorlók száma oly kevés, hogy Argen
tínára még nem ju t belőlük, másrészt annyira sajnálom, hogy nincs 
meg bennünk az a vállalkozó szellem, hogy nehány évre külföldön 
is próbáljunk szerencsét. Német, angol, franczia ifjak, vagy akár 
hollandok, dánok számos esetben mennek nehány évre a távoli 
külföldre, a hol valamely minőségben részben tapasztalataikat gyara
pítják, részben anyagilag is sikerrel töltött nehány esztendőt és a 
helyett, hogy otthon szétfeszített könyökkel erőszakosan dulakod
nának a megélhetésért való küzdelemben, e helyett elmennek a 
földgömb valamely pontjára, a hol tág tér nyílik a tudásnak, 
a szakképzettségnek és a kézi ügyességnek valamelyik mesterségében.

Persze kissé élelmesnek is kell lenni, a mely természeti ado
mánynyal akárhányszor kitűnően lehet helyettesíteni vagy pótolni 
a tele erszényt. Hogy ügyességgel és élelmességgel mily könnyen 
lehet átvergődni az idegen viszonyok közötti nehézségeken, annak 
illusztrálásául álljon itt e rövid kis példa.

A kilenczvenes évek elején egyik hadihajónk egy-két hetet 
töltött a la plata-parti Párisban, a hogyan a hasonlatokban szíve
sen utazók —  Buenos-Ayrest nevezik. Mint m indenütt a világon, 
a mi hadihajónk itt is igen szívesen látott vendég volt. A buenos- 
ayresi társaság örömmel ragadta meg az alkalmat, hogy minél többet 
lehessen együtt az osztrák-magyar hadihajó „fess és snájdig" tiszt
jeivel. Valósággal elhalmozták őket ünnepélyekkel és meghívásokkal, 
sőt a mindenkivel szemben annyira elzárkózó creol-társaság is két 
kézzel nyitott ajtót az előkelő idegeneknek.

A sok meghívás és megvendégelés viszonzására a tisztikar, 
mint rendesen, itt is nagyobbszabású ünnepélyt rendezett a hajó
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fedélzetén, a melyre a buenos-ayresi „crém e“ volt hivatalos. A 
programmba természetesen concert és bál volt felvéve. Ehhez 
pedig mindenekelőtt zenekar kell. A hadihajó tisztikarának tudako
zódására mint Buenos-Ayres legelőkelőbb karnagyát egy urat aján
lottak, a ki hasonló ünnepélyeken az egyedül privilegizált karmester 
szokott lenni.

Az illető úr, „Don Jósé Liska, Professor de Musica y Idiom as“, 
meghivatott a hadihajóra a programm megbeszélése végett. Don 
Jósé azonban, a „Musica y Idiomas Professor “-ja, sem angolul, 
sem spanyolul, sem francziául, sem portugálul nem tudott vála
szolni, mert a különböző nyelveken hozzája intézett kérdéseket nem 
értette meg. Végre az egyik tisztnek tréfás ötlete tám adt: —  cseh 
nyelven intézett kérdést „Don Joséhoz“, tiszta merő tréfából. Látni 
kellett volna azt az örömteljes arczot, a melyet „Don José“ a cseh 
hangokra mutatott. „Mylost pane, to já  vsechno, mám W iener 
W alzer, Donau-Wellen, a Schatz-W alzer; copak ty americáni, ty 
nic nerozimeji, ty jen chteji slyset takove hlupé polky!“ És csak 
úgy dűlt a cseh nyelv a spanyol professorból.

íme egy ember, a ki azzal a kevés tudománynyal, s az 
egyetlen nyelvvel itthon legfeljebb tányérozni m ehetett volna a 
korcsmákba, az idegen földön úgy élt, m int egy igazi „Don“ és 
gyűjtötte a bankban a temérdek Péso National-ét, a melyeket azonban 
itthon fog elkölteni. Mert meghalni hazajön.

így gondolom én, az én édes magyarjaimmal is, nem pedig 
úgy, hogy hagyják itt Magyarországot, boldoguljanak m ásutt és ne 
jöjjenek aztán soha többé haza. Igen is, menjenek ki, szedjék meg 
m agukat és aztán jöjjenek haza. Ott künn terjeszszék a magyar név 
ismertetését, szerezzenek nekünk dicsőséget meg becsülést, önma
guknak pedig pénzt és költsék el itthon, hadd gyarapodjon a magyar, 
dicsőségben meg pénzben is.
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A hamburg-délamerikai „Cosm os“ hajótársaságnak ,,Itauri“ 
nevű hajója, január hó 3-ikára volt jelezve Monte-Videoban; nyolcz 
napi tartózkodás után Buenos-Ayresben ezzel a hajóval készültünk 
tovább utazni, hogy átjussunk Dél-Amerika túlsó oldalára, a Csendes- 
óceán partjára. A Cosmos hamburgi társaság az, a melyik a hajói
val a legrendszeresebb összeköttetést tartja fenn ezekkel a távoli 
partokkal. Jóllehet a hajói abban az időben nem tartoztak az első- 
rendűek közé, s csak minden hónapban egyszer érintették Euró
pából jövő útjokon Monte-Videot, mégis előnyösebb volt Dél-Amerika 
körül az utat ezeknek a hajóknak egyikével megtenni,* mert ámbár 
a többi társaságok hajói, mint például a „Pacific Steam Natvigation 
Company“-é nagyobbak és gyorsabbak és minden két hétben érin
tik Monte-Videot, az út pedig rajtok Valparaisoig nem tart tovább 
12— 13 napnál, a Cosmos hajóinak 22— 24 napra van szükségük 
ugyanezen út megtevéséhez. És éppen ebben az időkülönbségben van 
a Cosmos hajók egyik előnye. Azok a nagy hajók ugyanis valóság
gal átszáguldanakMonte-Videoból Valparaisoig, legfennebb a Magellan- 
szorosban fekvő Punta-Arenas előtt horgonyoznak pár órára, a míg 
szénkészleteiket kiegészítik. Az utas a rengeteg hosszú úton nem 
lát egyebet, mint eget és vizet és csak a Magellan-szoroson keresz
tül vezető úton lát meztelen kopár sziklákat, a Cosmos hajók ellen
ben meglehetős kényelmesen haladnak előre és érintik a Falkland-

* Magától értetődik, hogy úgy a hajók, valamint a menetrend ma lényegesen 
más. A nyolczvanas évek hajói helyébe egészen új szerkezetűek jöttek, valamint a köz
lekedés gyakorisága is csaknem megnégyszeresedett.
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szigeteket is. Ezért tehát a kinek az útja nem sietős és nincs időhöz 
kötve, az szálljon „Cosm os“ hajóra.

A kellő időben átkeltünk a La Piatan Monte-Videoba, hogy a  
beérkező „Itauri“ minket már ott találjon. Viharos szeles időben 
jö tt be az Itauri Monte-Videoba. A pampero olyan magas hullá
mokat vert föl a folyamon, hogy a hajó a parttól csak nehány mértföld 
távolságban vethetett horgonyt. Az árúkirakodás és személykiszállítás, 
valamint a hajóraszállás a képzelhető legnehezebb körülmények 
között ment végbe. Már maga a csónakbaszállás is rendkívül nehéz 
volt. Az alacsony vízállás meg az erős hullámtörés miatt az a gőz
bárka, a mely a part és hajó közötti közlekedést tartja fenn, nem 
köthetett ki a parton, hanem  a rengeteg hosszú molo végén várt 
reánk. A molon végigmenni ebben a viharban, ennél az erős hul
lámzásnál, merész vállalkozás volt. De még merészebb lépés —  
helyesebben m ondva: ugrás — volt a m agas mólóról a gőzbárkába 
jutni. A molo lépcsőin lemenni képtelenség lett volna; onnan a  
hullám egyszerűen lemosta volna az embert. Nem maradt m ás 
hátra, m int jól kimért ugrással a kellő pillanatban a hullámmal éppen 
felemelkedő, tehát az ugróval szembejövő bárkába — beugrani. A 
ki egy egész vagy fél másodperczczel később ugrott, az már nem 
a felemelkedő bárkába ugrott, hanem szédítő mély örvénybe, a  
melynek a fenekét azonban szerencsére a bárka képezte. Órákig 
tartott, a míg az összes utasok meg a podgyászaik együtt voltak 
a bárkában.

Ez azonban a fekete levesnek csak az első harm ada v o lt; 
hátra volt még a kis gőzbárkával az Itauriig jutni s aztán 
belőle a hajóra szállni. A kis gőzbárka nekivágott a sötétségnek. 
Hogy a temérdek horgony előtt fekvő hajó között miképen tudott 
a csónak vezetője eligazodni, holott a legcsekélyebb tájékoztató jel 
sem m utatta az utat, az valóban bámulatos és a nem tengerész 
embernek megfoghatatlan. Felülről zúgva szakadt reánk az eső,, 
oldalról pedig szüntelen fel- és átcsapott rajtunk a pamperotól fel
vert hullám. A gőzbárka akkorákat lendült jobbról-balra, hogy attól 
lehetett tartani, hogy a víz a kürtőn keresztül becsap és eloltja
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a  kazán alatt a tüzet. Szerencsére nem tartott sokáig az ú t; fél 
vagy háromnegyed órai végtelen kínos és veszedelmes himbálódzás 
után, az Itauri oldala alá értünk. Itt is szerencsénk volt; a folyó 
•nyíltabb részén a hullámzás nem volt olyan rendszertelen, mint benn 
a  molo alatt és a hullámok nem oldalról, hanem elölről csapdosták 
a hajót. Ennek következtében a gőzbárka nyugodtan feküdt a hajó
lépcső mellett és eltekintve attól, hogy minden utast a lépcsőre- 
hágás pillanatában tetőtől-talpig végigmosták a hullámok, egyéb baj 
nem történt.

A mint az utolsó utas felkúszott a fedélzetre, hozzáfogtak a 
horgonyok fölvonásához és két órával később, hátunkban a pampero- 
val, künn jártunk már a nyilt oceánon.

*

Három napig üvöltött a vihar megszakítás nélkül, változatos
ság kedvéért most m ár délről. Minél közelebb értünk a déli sark 
felé, annál erősebb lett, annál dühöngőbb. Az Atlanti-oceán déli 
része különben sem barátságos; a déli sark felől feltoluló hideg 
szeleknek ugyanis szabad az útjok, semmi sincs, a mi feltartóz
tassa őket vagy az irányukból eltérítse. De ugyanebben a körül
ményben rejlik az előnye is; tudniillik úgy a szél, m int a hullám 
egyenletes, a szél nem lepi meg a hajót váratlan irányú és erejű 
rohamokkal, a hullámok pedig szintén ugyanegy irányból jőve, egy
form ák; szélesek és nagyok, s egyenletesen himbálják, helyesebben 
bukdácsoltatják a hajót. Igaz, hogy a hajó minden ízében recseg 
és ropog a rettenetes nyomás alatt, a hatalmas kürtő pedig reszket 
az egymásra tornyosuló hullámhegyek tombolásától, de ezek még 
a legkevésbbé kellemetlen járulékai az óceáni viharnak. Egy kel
lemes tulajdonsága volt az Itaurinak, hogy nem volt rajta tenger
beteg ember. A mi nagyon term észetes; mert a ki ilyen soron kívüli 
útra szánja el magát, az m ár ismeri a tengert és ha már ismeri, 
akkor meg is szokta. Tengert szokott ember pedig csak ritka esetben 
lesz tengerbeteg.
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Az Itaurin különben is nagyon kevés volt az u ta s ; egy belga 
a feleségével, két német család, ■ egy-két idősebb úr Argentínából, 
továbbá két idősebb angol úrnő négy fiatal leány kíséretében. Ezek 
az angol nők bámulatosan viselkednek a tengeren. Tényleg: „hason
lítanak a özetekhez, a melyek csak akkor jönnek a szárazföldre, ha 
gyermekeiket szülik“ . Ezen inkább szellemes, mint találó megjegy
zés —  magától értetődik — francziától ered.

Az Itauri irányt vett a Falkland-szigetekre, ezekre á hajók 
szokásos közlekedésétől messze félreeső, teljesen magányosan álló 
szigetekre. Ámbár a szigetek az angolok birtoka, Angliából is csak 
kivételesen jár erre hajó. Mint említettük, a Cosmos az egyetlen 
hajóstársaság, a mely hajóival rendszeresen, habár szintén elég ritkán 
érinti. A mi előtt ez a közlekedés rendszeresíttetett, a szegény 
szigetlakok igazán csak a  véletlenre bízhatták, hogy szigeteikről 
valaha kijuthassanak, vagy oda visszatérhessenek. Azelőtt rozoga, 
rossz vitorlásokon, többnyire czethalászokkal kellett Punta-Arenasba 
vitorlázniok a Magellan-szorosban. Ezen a 400 tmfdnyi úton, csak
nem mindig viharos oceánon, néha hónapokig tartott az átkelés. 
Európából könnyebben és hamarabb ju t le egy vitorlás hajó a nehány 
ezer mfd távolságra eső Falkland-szigetekre, mint a Falkland-szige- 
tekről a közeli Tűzföldre. Mikor aztán beérkeztek a vitorlással 
Punta-Arenasba, akkor még hetekig kellett várniok, míg az útirá
nyuknak megfelelő hajó jött a kikötőbe.

*

Az utasok felsorolásánál említést tettünk két idősebb angol 
úrnőről, a kiknek társaságában négy fiatal leányka volt. Az angol 
nők, a kik az Itauri kevésszámú utasai között különben is az érdek
lődés központjai voltak, olyan rendkívül érdekes, mondhatni kalan
dos körülmények között tették ezt a mostani hazatérő útjokat, hogy 
minden tekintetben méltók arra, hogy kissé bővebben foglalkozzunk 
velők.

Ámbár a két idősebb úrnő angol születésű volt, életöknek
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nagyobb részét a Falkland-szigeteken töltötték el. A négy fiatal nő 
közül három  a Falkland-szígeten született és csak az utolsó évet 
töltötték Angliában. A ki ezeket a fiatal angol nőket látta, a kik 
egy esztendő kivételével egész életüket talán az egész világ leg- 
elhagyatottabb helyén töltötték, egy pillanatra sem tartotta őket 
modorban, viseletben, öltözködésben és evésben különbözőknek 
azoktól a missektől, a kik papájuk vagy m am ájuk kíséretében 
a szokásos „tournét'1 végezik a Svájczban, Németországban, vagy 
Egyptomban. Hogy ők mindezt egyetlen év alatt meg nem tanul
hatták Angliában, az valószínű. Bizonyos tehát, hogy ez a modor, 
ez az öltözködés és ez a testtartás a vérökben van, velők születik. 
Bám ulatra méltó volt az egész angol nemzet, ebben a négy fiatal 
nőben. Nincs az a hatalom, nincs a földnek az a tájéka, sem az 
Egyenlítő alatt, sem a polusok közelében, a mi lekoptathatná az 
angol jelleget.

A két idősebb nők egyike az anyja volt a három fiatal nőnek; 
a negyedik leánynak, a Tűzföldről származó missnek, csak garde 
des dames-ja volt. Az idősebb úrnő üzleti ügyekben, „business“-ben 
járt Angliában, még pedig csinos kis üzletben. Tudniillik a férjé
nek egy telepét, a rajta levő juhtenyészettel adta el Angliában egy 
részvénytárságnak 160,000 font sterlingért, azaz kereken 4 millió 
koronáért. Az egész „business“-ben az a legjellemzőbb, hogy ezt az 
óriási üzletet és annak az egész lebonyolítását a falklandi nábob a 
feleségére, az asszonyra bízta. Monte-Video és Port-Stanley közt 
nagyon hosszú az út; érdekes volt tehát meghallgatni, hogy miképen 
ju thatott egy ember az úgyszólván lakatlan szigeten, 4 millió koronát 
érő vagyonhoz; hogy miképen teremtett a semmiből, — -sőt a mi 
ennél több: a sziklákból vagyont.

Mr. Both, az említett úrnő férje, m integy 35 évvel előbb alá
rendelt m inőségben szolgált egy vitorlás hajón; ez a hajó egy 
vihar alkalmával a Fakland-szigetek keleti partjának egyik szilijén 
tönkre ment. A hajón volt többek közt nehány élő juh , a melyeket 
Monte-Videoból hoztak magukkal. Mr. Both megmentette önmagát 
és kimentett nehány juhot is és behúzódott velük a Berkley



A FALKLAND SZIGETEKEN 4 2 5

öbölbe. Mialatt folyton leste a szerencsés pillanatot, hogy szaba
duljon a barátságtalan szigetekről, közben legeltette a megmentett 
juhait, a melyekről azt hitte, hogy a nagy hidegben, folytonos eső
ben és a nyom orúságos legelőkön nemsokára elpusztulnak. Mekkorát 
bám ult azonban, a mint egy alkalommal kényszerűségből levágván 
egy juhot, ezt nem csak lefogyottnak, de ellenkezőleg rendkívül 
m eghízottnak találta, a húsát pedig kiválóan jóízűnek. Azonnal 
rájött, hogy a juhok itt különösen alkalmas legelőre kerültek. 
Egyelőre lemondott a sziget elhagyásáról, több gondot fordított a 
juhaira, le sem ölt közülök egyet sem, hanem  megelégedett a zsíros 
pinguinek szívós húsával, annál inkább, mert Poft-Stanleyben, abban 
a nyomorúságos kis falucskában, a mely abban az időben úgyszólván 
az egyetlen lakott hely volt a Falkland-szigeteken, kenyeret úgy 
sem vehetett volna, azon oknál fogva, mert nem volt pénze kenyérre. 
Nemsokára egy hollandi vitorlás vetődött a szigetekre. Ennek a 
kapitányát megkérte, hogy hozzon neki még egy-két tuczat juhot 
Monte-Videoból. A pénzt a szigetek korm ányzója előlegezte neki, a 
kivel közölte juhtenyésztési tervét, és a ki szívesen m ent bele a 
vállalatba, m iután előbb meggyőződött a bem utatott juhhúsnak 
tényleg feltűnő és szokatlan jóízéről.

Nehány évvel később már óriási juhnyája volt Mr. Bothnak 
és voltak hozzávaló legelői is. A juhait vitorlásokon elküldte Monte- 
Videon keresztül Londonba, a hol a falklandi juhok valóságos forra
dalmat idéztek elő a húspiaczon. Nemsokára elhozatta Angliából a 
feleségét és itt született az a három  miss, a kik ámbár itt is 
nevelkedtek fel, azért, a mint láttuk, úgy viselkedtek az Itaurin, 
mintha akár Manchesterben születtek volna és a legelőkelőbb 
intézetben nőttek volna fel. Az egykori hajóslegény, a ki szélcsen
des időben krumplit hám ozott a szakácsnak, meg a daru kötelein 
kérgesre dolgozta tenyereit, harm incz évvel később a Falkland- 
szigetek nábobja volt.

Nemkevésbbé érdekes alak volt a negyedik kisasszony, a Mr. 
Both három leányának társaságában. Ez a kisasszony tudniillik egy 
missionáriusnak volt a leánya, a ki több mint húsz év óta él a
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Tűzföld déli részén az Aguire öbölben. A tűzföldi missionáriuskodás 
nagyon hálátlan mesterség volt eleitől kezdve. Egyrészt, mert az 
itt élő missionáriusoknak a legritkábban volt alkalmuk érintkezni a 
világgal. Csak akkor láttak fehér embert, ha valamelyik vitorlás hajó 
megkerülve a Vihar-fokot, csónakot küldött a partra, friss ivóvízért. 
Másrészt a tűzföldiek elejétől fogva nem sok rokonszenvet m utattak 
a missionáriusok irányában s nagyon nehezen hagyták magukat 
megtéríttetni; sőt ma sincs valami nagy örömük benne. Nehány 
ruhadarabot, vagy egy pohárka erős rum ot meg maroknyi bagót, 
többre becsülnek a legszebb vallásos prédikácziónál. Az ellenszenv 
olyan nagy volt, hogy egy alkalommal az összes missionáriusokat, 
számra mintegy tizet, lemészároltak és jó hosszú időre elvették a 
kedvöket, hogy ismét közibök jöjjenek.

De azért mégis jöttek, azaz hogy csak egy jött. Ez az egy 
éppen a hajón utazó negyedik kisasszonynak volt a papája. 
Mr. Forsternek volt bátorsága a megszakított fonalat —  a lemé
szárlás után —  ismét fölvenni. Önkéntesen ajánlkozott a rend 
főnökénél, hogy feleségével, az akkor még fiatal nővel, letelepszik 
az aguirei öbölben. Ebben az öbölben született a fiatal angol nő. 
Hogy milyen lehetett a gyermekkora meg az ifjúsága ennek az 
egyedül álló fehér leánykának a Tűzföldön, az elképzelhető. Az 
édes apjának gyakran voltak küzdelmei a vadak ellen; az éghajlat 
borzasztó: örökké hideg, mindig szeles, esős, borús és zord. Lakó
házuk deszkából összetákolt fakunyhó volt; fehér embert leg
feljebb egyszer láttak az esztendőben; nehány matrózt tudniillik, 
a kik vízért jöttek a partra a Vihar-fokot megkerülő hajókról. 
Ezektől kaptak nagyritkán valamit, konzerveket, ruhát vagy —  
könyveket. És ez utóbbi volt nekik mindig a legértékesebb, a leg
becsesebb. Az utolsó években javult némileg a helyzetük; a port- 
stanley-i kormányzó ugyanis a saját hajóját küldte át hébe-korba 
a falklandi szigetekről az aguirei öbölbe, hogy hogylétök felől 
tudakozódjon. Ilyenkor hoztak nekik mindenféle hasznos tárgyakat, 
ruházatot és élelmiszereket. A helyzetük azonban így is tarthatatlan 
volt; a lakóházukat már majdnem szétbontotta az örökös szél és az
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örökös eső kimosta alóla a talajt. Ennivalójuk mindig csak a leg
szűkebben volt, maga a foglalkozás pedig — tudniillik a nomád 
vadakat tanítani, szelídíteni és téríteni —  idegölő m unka volt. 
Mr. Forster tehát egy igen merész, igen nagy lépésre határozta el 
magát. Tudniillik eltökélte, hogy a földijei jószívűségéhez fog folya
modni, azaz gyűjtést fog rendezni az angoloknál. De hogyan, miképen? 
Ő maga személyesen nem mehet, mert a családját, a védtelen két nőt, 
nem hagyhatja a vadak között; velük együtt szintén nem mehet, mert 
ha elhagyja a missiót, akkor bizonyára csak hült helyét fogja találni 
a telepnek, ha visszatér. A feleségét nem küldhette, mert a Tűzföld 
klímája sokkal jobban megviselte, semhogy a hosszú útra vállalkoz
hatott volna. Elküldte tehát — a leányát, egyedül! Kísérőül egy 
fiatal tűzföldi neophitát küldött vele, egy hamisítatlan tűzföldit ; 
egy kóczos, rút, vad torzszülöttet. Ezt a kis vadat igen alkalmas 
reklámnak tartotta azokon az előadásokon, a melyeket a leánya fog 
majd tartani a szent ügy érdekében Londonban, Liverpoolban meg 
a többi városokban.

A vakmerő, bátor leányka el is indult egymaga Európába, 
magával vivén a fiatal tűzföldit és csakhamar óriási feltűnést keltett 
Angliában. A hatás, a melyet a magával vitt kis tűzföldivel keltett, 
elenyésző volt ahhoz képest, a melyet önmaga, az üde kinézésű, 
fiatal és bátor leányka idézett elő. El lehet képzelni azt a kolosszális 
hatást. Hogyne, két ilyen „senzáció“ együtt: egy tűzföldi keresztény 
és egy angol alattvaló, a ki a Tűzföldön született és ott is nőtt fel. 
Egy primadonna életének nehány évét áldozná fel, vagy legalább 
is lemondana egy szerepéről a vetélytársa részére, ha ehhez hasonló 
feltűnést tudna előidézni.

A fiatal leányka előadásai — magától értetődik — eredményesek 
voltak, a mennyiben meglehetős sok sterlinget gyűjtött és azonkívül 
többek közt egy minden viszontagságnak ellentálló —  lakóházat 
hozott magával összerakható állapotban; azonkívül temérdek ruhát, 
konzerveket, könyveket stb. Véletlenül ugyanazon időben járt Angliá
ban mrs. Both is az említett „kis business“-ben, a ki hazatérő 
útján magára vállalta a fiatal missionárius leány hazakisérését
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a falfdandi szigetekig, a honnan a kormányzó majd hazaszállítja 
a Tűzföidre a saját yachtján. Az Itaurin jelen volt most a kis 
reklám-tűzföldi is. Bizony „vad“ volt a szegény most is, mint
angiikánus. Az arcza sötétbarna volt, szennyes s z ín ű ; a pofa
csontjai kiállók, szemei keskeny metszésűek, durva, nagy ajkai 
közül széles, nagy fogak látszottak ki. A nem reá szabott európai 
ruha lötyögött sovány testén, s a haja rakonczátlanul csüngött 
le a homlokára meg a vállaira. Nem igen látszott meg rajta
a keresztvíz.

*

Utazásunk ötödik napjának reggelén értük el a keleti sziget 
partját. (A két nagy és 90 apró szigetből álló csoportot ugyanis 
nagyjában keleti és nyugoti szigetre osztják.) Vékony, hideg eső 
permetezett és metszően hideg volt a szél. A Falkland-szigeteken 
ugyanis folytonosan fúj a szél; vagy keletről fúj, a végtelen óceán 
felől, vagy délről, a déli sark jégmezőiről és a mint ezek megszűnnek, 
rögtön beáll a szél nyűgöt felől, Patagónia pusztáiról és a Cordillerák 
glecserjeiről. Épp úgy nem szűnik meg az eső sem jóformán soha;
a napot, a meleget és fénytárasztó áldásos napot, a falklandiak csak
kivételesen látják a felhőtlen eget.

A partok közelébe érve, egy öböl a másik után tárul fel 
előttünk, fekete, nyirkos falakkal, benőve kevés fűvel, de benépesítve 
a madarak nyüzsgő tömegétől. Számos apró sziget húzódik előt
tünk, mélyen a tengerbe nyúló szirtcsúcsokkal, a melyek egynéme
ly ikének csodálatos alakja v a n ; az egyik regényes várromhoz hason
lít, a másik citadellára épített bástyához vagy hegyes tornyokhoz. 
Az Itaurival egy irányban fókák és rozm árok úsznak nagyobb cso
portokban, felettük pedig a kormoránok ezer meg ezernyi csapatja. 
Egynémelyike e szelíd madaraknak rászáll a hajó árboczára meg a 
hajó elejére és a félelem legcsekélyebb nyoma nélkül tűri az embe
rek közeledését és hagyja magát megfogatni, miközben úgy tesz,
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mintha ártatlan kíváncsisággal tekintene széjjel, hogy mi történik 
alatta és körülötte.

A keleti sziget partjai szom orú . benyomást tesznek. A partok 
ugyanis fekete, kopár sziklák; az esőtől meg a tengervíztől szerte
szét vannak tépve, barázdákba szaggatva; a partra mélyen benyúlnak 
a fjordok, a melyekben az örökké nyugtalan és háborgó tenger 
mennydörögve rohan be, miközben a megtört hullámok fehér hab
tajtékja magasra felcsap a meztelen sziklafalakon. Egynéhány kisebb 
lapos szigeten, a melyeket oly simára mosott a fölöttük folyton 
átcsapó hullám, m intha esztergályosok csiszolták volna le, meg 
a homokzátonyokon, a pinguinek csoportja ült és lármázott; vastag 
farkaikra támaszkodva olyan peczkesen ültek, mintha nyársat nyeltek 
volna; a különálló szirteken pedig két-három rozmár hevert, göm
bölyű fejét .messze kinyújtva és bárgyú tekintettel bámult a hajóra; 
fehér, nagy agyaruk és a vizes bőrük fénylett, mint a tükör.

Milyen csodálatos elrendezése a természetnek ez a beosztása. 
Öt nappal ezelőtt még éreztük, hogy milyen közel vagyunk a trópu
sokhoz és nehány napi utazás után már a déli sarkra emlékeztet 
a vidék, a melyen járunk. A Falkland-szigetek az 52-ik fok alatt 
feküsznek, tehát az Egyenlítőtől csaknem egyenlő távolságra London
nal; Szent-Pétervár nyolcz fokkal fekszik magasabban az Egyenlítőtől 
és íme, mily különbség az égaljban. Az északi félgömbön Novaja- 
Zemljáig, a Szibéria fölött fekvő szigetekig kellene m ennünk, 
tehát a 70— 71-ik fokig, hogy a falklandihoz hasonló klimatikus 
viszonyokra találjunk.

A keleti part megkerülése után hirtelen kanyarulattal az öbölbe 
értünk, a melynek partjain nehány fehér ház állott egymástól 
meglehetős távolságban. Port-Stanley volt, a 350 négyzetmért- 
földnyi területnek jóformán egyetlen lakott helye. A parton a 
Cosmos-társaság egy német ügynöke várta a kevés számú utast, 
a kiket vendégszerető módon hívott meg magához. Az út mentén 
levő kis házak liliputi kertecskékkel voltak körülvéve, a kertek 
pedig magas kerítéssel védve a szelek elől. Német gazdánk felvilá
gosított bennünket, hogy ne legyünk rossz véleménynyei a szigetek
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felől, hogy „a hely sokkal barátságosabb, mint a hogy az emberek 
hiszik “ .

Megterem ott „m inden", például — saláta, hagym a; a fű is 
örökké zöld, egész éven át; hó nagy ritkaság és ha le is- hull, 
nehány óra múlva elolvad; megterem minden, a mit szél ellen 
meg lehet védeni. Csak fát ültetni lehetetlen, ezeket lefekteti a szél.

Feltűnő nagy a különbség az északi és a déli félgömb hasonló 
szélességi fokai alatt létező növényzetben. Az északi félgömb ugyanis 
hasonlíthatatlanul gazdagabb; azonkívül az északi flórának van virága, 
a délinek nincs. Ez komor, puszta, szomorú és egyhangú. íme Dar
win törvényeinek kézzel fogható példája; Darwin szerint csak ott 
lehet dús a flóra és ott lehet sokféle a virág, a hol a rovarok is 
számosak és sokfélék. A rovarok szállítják és viszik a hímport 
virágról-virágra és ők segítik elő a flóra szaporodását. Északon, 
a hol sok a rovar és sokféle, ott a virág is sok és a fajai is 
különbözők; délen azonban nincsenek rovarok, nincsenek lepkék; 
a mi kevés rovar van, az sem repül, hanem  kúszik vagy csúszik. 
Itt a szél a közvetítő, ő szállítja a hímport. Már pedig ez a hideg 
csípős szél igen goromba szállító.

Már az első reggelinél meggyőződhettünk, hogy mrs. Bothnak 
igaza volt a juhokat illetőleg. A feltálalt ürü-cottelette tényleg 
bámulatosan szép és ízletes volt és a társaság egyhangúlag elhatá
rozta, hogy ennél ízletesebb hús nincs a világon. Nem csoda, hogy 
ezek az ürük, a Magellan-szorosban fekvő Punta-Arenason keresztül 
Angliába kerülve, ott valóságos „furorét" csináltak és egy ideig 
számos vitorlás hajó jö tt egyenesen a Falkland-szigetekre, hogy 
tömegesen és elevenen szállítsa a híres ürüket az angol húspiaczra. 
(Tudvalevőleg m integy 30 év óta Ausztráliából szállítják az ürüket 
Angliába.) A főpiacza azonban ma is csak Punta-Arenas, a hol az 
áthaladó hajók közül egy sem m ulasztaná el magát bőven ellátni 
a ritka jó falattal. Hogy az ürükkel meg a juhokkal történt história 
nem mese, hanem valóságos tény, azt megerősítette házigazdánk is 
és megm agyarázta a különös tünem énynek az okát. Az egész rej
télynek az a takarmány a nyitja, a melyen a juhok itt élnek és
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a mely takarm ány a falklandi szigetek kizárólagos termése. Ez 
a növény a fű és cserje között foglal helyet a „ claettys caespitosa", 
vagy a hogyan itt nevezik, a „tussok“. A tussok néha egy méterre 
is megnő, helyenként olyan sűrűn, hogy csaknem áthatolhatatlan. 
Leginkább a nehezen megközelíthető helyen terem, a legterméket
lenebb és legnedvesebb részeken, a kövek közötti homokon. Meg
próbálták ezt a tussokot Angliában is termelni, oly módon, hogy 
eleven sövényt csináltak belőle. A tussok azonban nem maradt 
meg, a hogy nem maradt meg m ásutt sem. Az ő kizárólagos 
talaja ez a barátságtalan vad sziget, a sziklákkal meg a sziklákon 
levő homokterületek. A szigeteknek több mint kétharmada teljesen 
terméketlen. A mi kevés élet van rajta, tudniillik nehány ezer 
szarvasm arha és ló, teljesen elszilajult állapotban, valamint az 
összes lakosság — mintegy 800— 900 ember —  az egyetlen kikötő, 
Port-Stanley körül összpontosul.*

A városkát kitevő házak semmiben sem különböznek egy
mástól, sem nagyságra, sem külsőre, sem belső berendezésre 
nézve. Még a milliomos Both háza is csak olyan, mint a többi 
nem milliomosé; a kormányzó lakását pedig csak a kitűzött angol 
lobogó különbözteti meg. A „kormányzóság" ugyan csak két 
személyből áll, a mennyiben a kormányzó mellé csak egy titkár 
van beosztva, de azért elég költséges. A kormányzó évi fizetése 
ugyanis 1500 font sterling, azaz mintegy 32,000 korona. Nyolcz- 
kilenczszáz ember és egynehány kopár sziget ügyeit intéző hivatal
noknak elég magas fizetés. Nálunk akár három főispán sem kap 
ennyit.

Az épületek és lakószobák szándékosan ilyen kicsinyek, azaz 
czélszerűség szempontjából. Tudniillik egész éven át fűteni kell 
és mert fa nincs, hát fűvel fűtenek. A fűvel való fűtéshez azon
ban nem szabad nagyobb szobákat építeni. Ez a második csodá
latos fű, a melyhez hasonló szintén sehol m ásutt meg nem terem,

* Hogy mennyire félreesik a szigetcsoport a nagy világforgalomtól, mutatja az 
a tény, hogy az állapotok még ma is körülbelül ugyanazok, a minők voltak a nyolczvanas 
évek végén.
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a „Halax Glebaria“, egy balzsam-növény, egy igen sok gyantát 
tartalm azó fűnem, a mely gyanta folytán a fű szorosan összeálló 
tömegekké ragad össze. Éppen ez a tulajdonsága adja meg neki 
a képességet, hogy fűtésre használhatják. ím e két fű, a melyektől 
a falklandi szigetlakok életének a lehetősége fü g g ; ezek nélkül 
tényleg teljesen lakhatatlan lenne.

PIN G U ÍN A N Y A  ET ETI A CSECSEMŐJÉT.

Már a kora reggeli órákban valósággal elözönli a temérdek 
vizimadár a partokat, különösen a partoktól kissé távolabb fekvő 
szirteket és zátonyokat, a hová a tenger még viharos hullámzásnál 
sem ju t el. A kormoránok és a vadludak vannak a legnagyobb 
szám m al képviselve. Még a legjámborabb lelkű vadászban is föl
ébredt a vágy, puskával közibe menni ennek a röpködő, kúszó, 
úszkáló és csattogó madárseregnek. A midőn azonban már az első 
nehány lövésnél kitűnt, hogy e madarak a lövés dördülésére nem
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csak hogy nem rebbentek széjjel ijedten a szélrózsa minden irá
nyába, hanem ellenkezőleg, kíváncsian csoportosultak lelőtt társaik 
holtteste köré és nyugodtan várták be, a míg puskaagygyal meg 
evezőrudakkal egyszerűen agyonüttettek, vagy csupasz kézzel elfo
gattak. Erre egyszerre lelohadt a vadász szenvedély. A madarak 
előtt tudniillik mind ezek a dolgok, mint például puskadördülés, 
emberi lárma, stb. olyan szokatlan és ismeretlen dolgok, hogy 
eszökbe sem ju t félni vagy menekülni. A helyett tehát, hogy közibük 
lövöldöztünk vagy egyszerűen agyonütöttük volna őket, mint a 
hogy e tulajdonságaik felfedezése előtt nehány példánynyal meg- 
cselekedtük, inkább a szemlélésre adtuk m agunkat és megfigyeltük 
őket. Legérdekesebb volt a sarki tengeri lúd, a mely a kis tavak 
vagy mocsarak szélén tartózkodott és így legkönnyebben volt meg
figyelhető. Mindenekelőtt nyilvánvalóvá lett, hogy a sarki liba köve
tésre méltó hűséges házas életet folytat a párjával; tudniillik egy 
pillanatra sem távoznak egymástól. Rendesen elől tipegett az „asz- 
szony“, a ki rendesen barna ruhát visel, a nyakán meg a mellén 
gyönyörű színes toliakkal díszítve, a hogyan az az asszonyokhoz 
illik. Utána mintegy három lépésnyire követi a „férj", komoly és 
higgadt lépésekben. Értékre azonban kevesebbet ér ez a ludfaj, mint 
az egészen szárazföldi életet követő rokona, a parti liba; emennek 
a lúdnak tudniillik finom ízű a húsa, míg amazé egyszerűen ehe
tetlen. A hús íze ugyanis annyira át meg át van hatva a lúd táp
lálékának —  a halnak —  szagától és ízétől, hogy a legjobb 
akarat és étvágy mellett is élvezhetetlen. Különösen annak, a kinek 
nem muszáj. Az Itauri szakácsa, kellemes meglepetést akarván sze
rezni a hajó utasainak, egy egész csapat libát hozatott a hajóra. 
Mint zoologiában járatlan ember, drágán fizette meg a két lúdfaj 
között fennálló különbséget; tudniillik körülbelül egy tuczat libát 
ölt és koppasztott le és sütött meg egy közös edényben. Mikor 
aztán feltálalta a különös pecsenyét, azon törtük a fejünket, hogy 
czápahús-e vagy pedig czethalzsírban sütött libahús az, a mely a 
tányérunkon fekszik. A jód ízű és halzsírszagú sarki liba ehetetlenné 
tette a parti liba húsát is.
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Ugyanilyen eredménytelen volt egy fényképészeti kísérlet, a 
melynek a tárgya egy kisebb fajta sziklai sas lett volna, ha a 
sas akarta volna. Tudniillik itt a ragadozó madarak is nagyon sze
lídek, a mennyiben az embertől nem félnek. A midőn egy példányt 
le akartunk fényképezni, a sas három lépésig hagyta magához közelí
teni a készüléket és naiv ostoba szemekkel, de a mellett nagy 
kíváncsisággal látszott megfigyelni a körülötte történteket. Éppen • 
mikor élesen be volt állítva, úgy látszik mégis meggondolta a 
dolgot és hirtelen elrepült.

Valamennyinél legérdekesebb azonban egy másik rövid szárnyú 
m adár: a pinguin, a déli tengerpartok komikusa. Határozottan 
furcsa egy madár; ha a szárazon ül, akkor valósággal áll. Rövid 
lábai ugyanis annyira egészen hátul vannak, hogy egyenesen álló
nak néz ki, ha rajtok ül. A fejüket peczkesen hátrahajtják, úgy, 
hogy a csőrük vízszintesen előre néz, és a kurta nyakon ülő fejüket 
fotyton jobbra-balra hajtogatják. A jókora nagy madárnak a melle 
szürke, a háta fekete, a hasa pedig előre domborodik és olyan, 
akár egy potrohos ember, a ki ingujjban jár, a fekete kabátját 
pedig csak úgy panyókára vetve viseli. A pinguinek már nem olyan 
türelmesek, mint a többi madárfélék. Ha ellenség közeledik —  már 
pedig, a ki nem fajtájukbeli és hozzájuk közeledik, az mind ellen
ség —  akkor óriási gágogást meg hápogást kezdenek, azaz a már 
folyamatban levő siketítő gágogást és csattogást csak nagyobb mér
tékben fokozzák. Úgy viselkednek, mintha örökös perpatvarban és 
czivakodásban élnének, folyton-fofyvást jár a szájuk és kapkodnak 
egymás felé a csőrükkel. Kis feleségeiket nagy hűséggel védik és 
ápolják; mihelyest az ellenség közeledik, a hímek rögtön kilépnek 
és vagdosni kezdenek a csőrükkel, a nőstényeket pedig hátra
hagyják. Épp ilyen nagy figyelemmel és gonddal viselkednek a kotló- 
nősténynyel szemben is; a hímje letipeg a partra vagy beúszik a 
vízbe, kihalászsza a zsákm ányt és nagy peczkesen lépegetve fel a 
parton, viszi az asszonynak.
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A Falkland-szigetek, valamint a szomszédos Magellan-szoros 
meg a Tűzföld az osztrák-magyar monarchia részéről érdekes kutatá
soknak volt a színhelye a 90-es évek elején.

A 80-as évek végén ugyanis Orth János hajóskapitány — 
az egykori János Salvator főherczeg, cs. és kir. táborszernagy — 
Santa M argherita vitorlás hajójával, a melylyel Buenos-Ayres és 
Valparaiso közötti útján a a hírhedt Viharfokot akarta megkerülni, 
nyomtalanul eltűnt. Sem a hajónak nem maradt meg egyetlen 
nyoma, sem a személyzetből nem adott többé senki életjelt 
magáról.

A regényes és kalandos eset —  hiszen már maga az a 
tény, hogy egy főherczeg és táborszernagy lemond az összes 
czíméről és magas katonai rangjáról,* leteszi a tengerészkapitányi 
vizsgát, nőül vészén egy vagyontalan polgárleányt, (egy bécsi 
operai tánczosnőt) és szolgálatot vállal egy árúszállító teher- 
hajón mint annak kapitánya, —  mind e cselekmények hosszú 
időkön át foglalkoztatták az általános érdeklődést, meg a köz
véleményt. A főherczeg, illetőleg Orth János eltűnéséről sokáig 
a legkalandosabb hírek keringtek. Egyesek látták a pampákon, 
a hol mint estanciero vagy faziendero élt boldog vísszavonult- 
ságban és a hűséges matrózai mint gauchok állottak szolgálatában. 
Mások egy félreeső magányos szigeten, a Csendes-oceán partjain 
tudták, és így tovább. Hogy hajótörést szenvedett a Tűzföld keleti 
vagy déli partján, mint a hogy száz meg száz más hajó pusztult 
már el előtte és fog még pusztulni ezután is, a meddig három 
irányból is fog űvölteni meg tombolni a vihar Dél-Amerika csúcsa 
körül, azt senki sem tételezte föl. így sokkal egyszerűbb lett volna 
az eset, semhogy az általános érdeklődést kielégítette volna.

Az osztrák-magyar haditengerészet azonban két ízben is kül
dött ki egy-egy hadihajót, hogy az elpusztult Santa Margherita

* A katonai irataiban tartalmazott reformeszmék és a hadseregről tett kritikai 
megjegyzései hozták a hadsereg akkori főparancsnokával, Albrecht főherczeggel és 
a legfelsőbb katonai vezetőkkel ellentétbe, ugyannyira, hogy helyzete tarthatatlan lett 
és váratlanul megfosztották katonai állásától.
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nyomait kutassa, vagy legalább a hajó roncsát megtalálja. Első 
ízben a „Fasana“ korvetta kereste, a mely hajó a Chilei kormány 
támogatásával keresett és kutatott. A Chilei kormány a ,,Toro“ 
hadihajót küldötte ki és a két hajó a Tűzföld meg a Magellan- 
szorosnak minden hozzáférhető zugát végigkutatta, de a legcseké
lyebb eredmény nélkül. Egy-két évvel később, 1892-ben a „Saida“ 
fregatt parancsnoka, W achtel fregattkapitány kapott parancsot, hogy 
Ausztráliából hazatérő útján kutassa át a Tűzföld északi és keleti 
partjait, továbbá a falklandi szigeteket körös-körül, hogy nem talál-e 
valami nyomra, a mely a Santa Margherita sorsára engedne 
következtetni. A Saida parancsnoka a legszorgosabban kutatott és 
körös-körül járta  a Falklandi szigeteket. Á tkutattak valamennyi hozzá
férhető öblöt és szirtszakadékot; csónakokkal behatoltak apró rejtett 
zugokba, a melyekben az áram által esetleg besodort úszó fadara
bokat vagy deszkákat gyaníthattak.

Mind a két — illetőleg három —  hadihajó parancsnoka 
egybehangzóan olyan értelemben nyilatkozott, hogy a Santa 
Margherita nagyon valószínűen a Tűzföld keleti meredek szik
láin ment tönkre, tekintettel azokra a rettenetes viharokra, a 
melyek más hajók hajózási naplói szerint éppen abban az időben 
dühöngtek, a mely időben Orth Buenos-Ayres és a Vihar-fok 
között úton lehetett. Hogy a sziklákon szétroncsolt hajónak 
nyoma sem található, az onnan ered, hogy az Atlanti-oceán 
ezen a helyen óriási hullámokban törik meg a Tűzföld szikláin; 
így tehát, ha maradt is fenn egy-egy nagyobb mekkoraságú úszó 
fadarab, deszka vagy gerenda, idővel ez is szétzúzódott a szikla
falakon. j*

Egy-két évvel később már azt sem tudták az emberek, hogy 
létezett valaha Orth János meg a Santa Margherita.

*

Mielőtt elbúcsúznánk a szigetektől, em lítsük meg nehány szóval 
a történetét, a mely sok tekintetben éppen olyan érdekes és különös,
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m int maga a sziget és lakosainak egynémelyike. Már m aga az 
a körülmény, hogy a szigetcsoport az egyetlen részecskéje a föld- 
gömbnek, a mely — senkié, teszi némileg érdekessé. Vita és vetél
kedés volt érette elég, de egyetlen nemzet sem képes kimutatni, 
hogy törvény szerint joga volna a szigetekhez.

Legelsőnek az angol Dawis járt itt 1592-ben, a ki délsarki 
kutatásai közben vetődött ide véletlenül. Úgy is hívták egy darabig: 
Dawis szigetek. Hosszú idővel később a francziák és belgák érin
tették; 1690-ben John Strong felfedezte a két sziget közötti szorost; 
addig azt hitték, hogy az egész szigetcsoport egy darabból á l l ; ő 
nevezte el falklandi szigeteknek. Még később franczia czethalvadá- 
szok jártak erre; ők „Les Ues M alins“-nak nevezték el, a mely 
névből a spanyolok a „Maloinos" nevet csinálták; ez a név helyen
ként ma is használatos.

Az 1773-ik évig a sziget teljesen lakatlan volt; ez évben tele
pített ide gróf Bougainville nehány embert a szomszédos délamerikai 
partokról és ő alapította a Berkeley-Sund-ot. A mint az angolok 
erről a foglalásról értesültek, rögtön lefoglalták a sziget nyugati 
felét és megalapították a „King George B ay“-t. A spanyolok, a 
tulajdonképeni birtokosok, a kik eddig ügyet sem vetettek a szige
tekre, most —  látván, hogy két hatalm as nemzet verseng a bir
tokáért —  szintén igényt tám asztottak reá, mondván, hogy m iután 
Dél-Amerika az „övék", annál inkább, mert VI. Sándor pápa annak 
idején a föld elosztásakor egész Délamerikát — Brazília kivételével 
—• nekik ítélte, tehát a falklandi szigetek is az övék. A francziák, 
a kik eddig úgy sem látták hasznát és csak éheztek, fáztak, meg 
sokat nélkülöztek a lakatlan, vad szigeteken, szívesen átengedték; 
az angolok azonban még maradtak egy darabig, míg végre az éhség 
őket is elűzte.

A spanyol kolonia sem m aradhatott sokáig; őket is elűzték, 
még pedig nem annyira az éhség, mint inkább az a temérdek 
gonosztevő és szökevény fegyencz, a kik czethalvadászat ürügye 
alatt barangoltak a magányosabb szigeteken. Ezzel aztán a szigeteket 
feladta Spanyolország is és most ismét „Senki szigetei" lettek.
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A mikor Buenos-Ayres a spanyoloktól elszakadt és m agát füg
getlennek nyilvánította, egy ham burgi német, Barnett, alapított egy 
új koloniát 1831-ben. Nehány bevándorlót és m integy 100 gauchot 
vitt magával, hogy összeszedje a roppantul elszaporodott és teljesen 
elszilajult szarvasm arhát, a gróf Bougainville által annak idején hozott 
nehány tehén és bika ivadékait. Barnettet és embereit sokat zak 
latták a rabló czethalvadászok, meg a tengeri kalózok, többnyire 
északamerikai tengeri csavargók. Egy amerikai fregatt parancsnoka, 
Duncan, értesülvén ezekről a háborúságokról, a szigetekre jö tt és 
segítette a —  kalózokat a szigeti lakók ellen, a kiket részben legyil
koltak, részben fogságba vittek. E miatt újabb viszály tám adt a két 
köztársaság k özö tt; Argentína ugyanis kárpótlást és elégtételt kért 
az északamerikai Egyesült-Államoktól, a mit az persze megtagadott. 
Már m ajdnem háborúra került a dolog, a midőn beleártotta magát 
Anglia, a kit birául kért fel a két köztársaság. Anglia persze a 
fülemüle-per m ódjára ítélt. Látván ugyanis a nagy érdeklődést, 
mégis némi fontosságot tulajdonított a szigeteknek és aztán úgy is 
ítélt. A Falkland-szigetek tudniillik neki fütyültek, azaz: a Falk- 
land-szigetek az övéi. Csakhamar meg is jelent egy angol flotta a 
partokon, elkergették az argentínaiakat meg az északamerikaiakat 
és kitűzték az angol lobogót a Berkeley öbölben. Az argentínai 
köztársaság azóta minden évben tiltakozik az önkénykedés ellen s 
Anglia minden évben rá sem hederít a tiltakozásra. A nemzetközi 
dolgokat intéző bíróságok mind e mai napig nem hoztak ítéletet. 
1845 óta Anglia egy kormányzót küld a szigetcsoportra és ugyan
akkor egyszersmind alapját is vetették a jelenlegi Port-Stanleynek, 
a melyet már ismerünk.

Az ismert angol szívósság tekintetbe vétele mellett is önkény
telenül merül fel a kérdés: ugyan mit akarnak az angolok ezektől 
az isten hátamegetti, csaknem lakatlan szigetektől? Valamennyi 
nemzet, a mely egyidőben birtokába vette, csakhamar otthagyta, 
m int teljesen értéktelent. Az a nehány ökör, ju h  és pinguin aligha 
érdemes az érdeklődésre. A tenger a benne élő czetekkel meg roz
márokkal szintén nem érdemlik meg azt a temérdek költséget, a
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melylyel a sziget-csoport és a rajta élő nehány száz lakos admi- 
nisztrácziója jár.

Nem is az anyagi és kereskedelmi előnyök azok, a mik Anglia 
érdeklődését lekötik, hanem a politikai érdekek, a szigetek stratégiai 
helyzete.

A Falkland-szigeteknek a Magellan-szoroshoz való fekvése, 
ennek az aránylagos közelsége az, a mi Angliának fontos. A sziget- 
csoportnak ugyanis számos olyan öble van, a melyek egy hadi
flottának politikai és harczászati szempontokból kitűnő szolgálatot 
tehetnek. A Magellan-szoros például a Falkíand-szigetekről elég 
könnyen uralható, vagy legalább is könnyen megfigyelhető. Csak 
emlékezzünk vissza a japán-orosz háborúra, a melyben az oly sokat 
emlegetett Port-Arthur oly rendkívül fontos —  egy darabig az egész 
háború központját alkotó —  szerepet játszott, holott kezdetben nem 
tekintették egyébnek, m int fontos megfigyelőhelynek a tien-cini és 
a koreai öböl vidékei fölött. A Magellan-szoros természetesen sokkal 
jobban megfelelne e czélnak, mint a tőle 600 mértföldre eső Falk- 
land-szigetek; ennek a szorosnak azonban és a tőle délre eső Tűz- 
földnek már van gazdája: részben a chilei köztársaság, részben 
Argentína. Annál a laza viszonynál fogva, a melyben a délamerikai 
köztársasági államok egymáshoz állanak, még inkább azonban azok
ból a nem elég szilárd belügyi viszonyokból kiindulólag, a melyek 
miatt csaknem örökös forrongás, pártoskodás és forradalom gyen
gíti az egyes államokat, Anglia az ő rettenetes hatalmával könnyen 
elkaparíthatná a Magellan-szorost; m ég is előnyösebbnek tartja, 
megelégedni a Falkland-szigetekkel, mert itt már „beatus possi- 
dens“ . Ezért tehát egyelőre megelégszik a félreeső szigetekkel, 
m int esetleg kitűnő megfigyelő állomással.

*

A mikor az Itauri útra készen állott Port-Stanley öblében, 
ugyanakkor egy kis vitorlás hajó is indulásra készült a kikötőben: 
a kormányzó kis yachtja. A kormányzó nehány hónapi körútra

Dr. Gáspár F . : A föld körül. I. 5 6
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volt indulóban a Tűzföld körül, a mely alkalommal a kis angol 
missionárius leánykát is vissza szándékozott vinni szüleihez. A fiatal 
leány a jól nevelt angol lady mosolyával vett búcsút ismerőseitől, 
de a jól nevelt modor mosolya mögött ott ült az arczán a sírásra 
kész izomjáték. Hogyne, megkóstolni Londont, Liverpoolt, Man
chestert, Birminghamet, az angol életet —  A ngliában; élvezni a 
népszerűség, az érdeklődés és a megbámultatás édes dicsőségét, 
érintkezni finom ladykkel, előkelő gentlemanekkel, élni az óceáni 
hajók raffinált kényelemmel berendezett fedélzetén, a gyönyörűsé
gekben változatos életet és aztán hazamenni az — aguirrei öbölbe, 
a Tűzföldre, az örökös szél, az örökös hideg és örökös eső hónába, 
a megtérített vadak közé tanítani, az „összerakható házba“ és egy 
esztendőben egyszer látni „európai gentlemaneket", a csónakba vizet 
merítő mezítlábos matrózokat. Szegény leány!

Elbúcsúztunk a fiatal hősnőtől meg a szigetektől és hazaevez
tünk az Itaurira, erre a mi kedves kis otthonunkra. Hogy minők 
lehetnek a viszonyok a parton, elképzelhető abból, hogy az ember 
örömmel és szívesen tér vissza a hajóra, a melyről más helyen, 
más viszonyok között szívesen és örömmel szökik a partra, semmi 
másért, csak azért, hogy egy kevés időre szabaduljon a megunt hajótól.
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Másnap reggel felvontuk a horgonyokat és az igen erős déli 
szél által felvert hullámokon neki indultunk a Magellan-szoros felé 
vezető utunknak. Az utazást elhalasztani és jobb időkre várni 
nagyon haszontalan időtöltés lett v o ln a ; mert ha a déli szél meg
indul, annak a végét nem könnyű bevárni. Néha heteken át dühöng 
változatlan erővel. Az első nap a partoktól védett csendes vizeken 
hajóztunk és m iután a partok ott igen meredekek, a víz pedig 
mély, olyan közel tarthattuk magunkat- azokhoz, hogy valósággal 
betekinthettünk a sziklahasadékok közé. A m int este kiértünk a 
partok védelme alól és kiléptünk a sík óceánra, hatalmas hullámok 
csapdosták az Itauri oldalát. Az Atlanti-oceán déli részén, csaknem 
példátlan magasra nőnek meg a hullámok. Hajónk nem is a sokat 
emlegetett dióhéjra emlékeztetett, ez már több volt; a hajón mind
untalan átcsaptak a hullámok, a melyek néha két-három méter 
magasra emelkedtek a hajó bordái fölött. A metsző hideg átjárta 
az ember csontjait és egy percznyi tartózkodás a fedélzeten elég 
volt, hogy az ember bőrig ázzon.

Hó és eső még a leginkább tűrhető járulékai voltak ennek az 
útnak. A köd bevette magát a hajó legalsóbb helyiségeibe is, a 
jégszemek pedig úgy csaptak az ember arczába, mint a serét, ha 
pár percznyi sétára merészkedett a fedélzetre. Elképzelhető a sze
gény hajótisztek meg az őrszemek helyzete, a kik háromszoros 
felváltásban négy-négy órát állottak szolgálatban a hajóhídon vagy 
a hajó orrán. Rendesen olyan veresre csípett arczczal és szemekkel 
jöttek le a szalonba az őrtisztek, mintha bőrszíjjal csapdosták volna
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az arczukat. Úgy meg voltak dermedve, hogy egy poharat vagy 
evőeszközt sem foghattak meg ujjaikkal.

Á negyedik nap reggelén' értük el az „Espirito Santo“ elő- 
fokát, a Magellan-szoros bejárata előtt, a mely védett helyen egy
szerre m egszűnt a hullámzás. Az egyenesen úszó hajó vízszintes 
fedélzete valóságos üdülést és pihenést nyújtott. A hajó kapitánya, 
a ki három nap és éjen át egy perezre meg nem pihenhetett, 
olyanformán üdvözölte a partokat, m intha most fedezte volna fel 
Amerikát. Az Itauri egészen közel tartotta m agát a szoros északi

FERNAO DE M AGALHAES.

partjához a patagoniai oldalon, miközben m egkerültük a „Cap de 
las Virginest“ (a „tizenegyezer szűz előfokát“), a melyeken leg
nagyobb meglepetésünkre emberi lakásokat pillantottunk meg. A Cap 
de las Virgines homokjában ugyanis most is aranym osással foglal
koznak ; ezek a házak az aranymosók lakásai voltak. Az északi 
part előfokával szemben van egy sokkal alacsonyabb előfok, a mely- 
lyel együtt m integy a kapuját alkotják a M agellan-szorosnak. 
A bejárat után következő részben a szoros annyira kiszélesedik, 
hogy a déli part — a Tűzföld -— egészen eltűnik a szem elől. Dél
tájt a Possession-öbölben vetettünk horgonyt, hogy a kimerült 
legénység másnap reggelig pihenhessen. Ezt a rövid pihenést sem
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köszönhették azonban tisztán a jóindulatnak, hanem félig-meddig a 
kényszernek. A Possession-öböl után tudniillik m integy tíz mértföld 
hosszúságban annyira m egszűkül ismét a szoros, hogy éjjel azon 
a részen folytatni az utat csaknem lehetetlen. Azok a hajók, a 
melyek az Atlanti-oceán felől jönnek, úgy intézik az utazásaikat 
a szoroson keresztül, hogy este jutnak a Cap de las Virginesen 
keresztül és már reggel érkeznek ehhez a ponthoz, a melyhez mi 
délben érkeztünk és a melyen a szűkület kezdődik. Teszik ezt

ARANYM OSÓK.

részben azért, hogy nappal haladhassanak keresztül ezen a szűk 
csatornán, másodszor pedig azért, mert az Atlanti-oceán felől 
bevonuló dagály szintén reggel kezdődik. A csatornán való végig- 
haladással pedig sietni kell, mert délben már az apály kezdődik, 
a mikor a víz a szorosból megint visszafolyik az óceán felé. Az 
apály és dagály közötti vízálláskülönbség óriási nagy a szorosban; 
olyan nagy, a minő kevés van a földgömbön, t. i. m integy 3 6 —42 láb.*

* Korea nyugati partján ennél is nagyobb a dagály és apály közötti különbség; 
ott talán legnagyobb a világon, mert helyenként 60 láb különbség. (Meg a Fundy-öbölben).
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A dagály alatt óriási nyomással tolul be az óceán vize a 
keskeny szorosba és olyan erős áramot hoz létre, hogy az mintegy 
12 mértföldnyi gyorsasággal rohan a szoros túlsó kijárata, a Csendes- 
óceán felé. Magától értetődik, hogy az apály alatt az óceán éppen 
ilyen erőszakosan szívja vissza a vizét és az áram ismét tizenkét

A M AGELLAN-SZOROS BÁN.

mértfölddel rohan, csakhogy most vissza oda, a honnan jö tt: az 
Atlanti Óceán felé. Az Itauri az apály kezdetén érkezett ennek 
a szűkületnek a torkolatához, tehát éppen az ellenáram megindu
lásakor. Az Itauri sehogysem tudott volna megbirkózni evvel az 
áradattal; mert ha a gépeit a végsőig is fokozták volna, akkor is 
legfeljebb 11 mértföldet lett volna képes kifejteni. Az ellenáram 12 
mértföldnyi gyorsaságával szemben tehát még mindig egy mértfölddel 
hátrányban lett volna. Mi tehát részben kíméletből a legénység iránt, 
részben pedig kényszerűségből horgonyt vetettünk a Possession 
öbölben.

Másnap reggel a dagály kezdetével nekiindultunk a szoros
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szűk csatornájának. Mint a gyorsvonat, úgy száguldottunk végig 
a dagály rohanó árjával az alacsony halmok között. Egy órai út 
után a szoros egy kis területen ismét tószerűleg kiszélesedik, aztán 
ismét jön egy szűkület, s a midőn ezen is keresztülvágtattunk, 
dél felé m egérkeztünk Punta-Arenasba, az egész világon a leg
délebben fekvő városba. Punta-Arenas előtt pillantottuk meg először 
a Magellán-szoros szikláit és hegyeit, a melyek a tűzföldi oldalon 
csakham ar elzárták az egész kilátást. A sziklák meg a hegyek 
roppantul szaggatottak. Száz meg száz fekete barázda hasítja szét

P U N T A -A R E N A S LÁTKÉPE-

a sziklákat és a sajátságos fényvisszaverődés folytán a szakadékok 
közt levő tengervíz csíkja ragyog, mint a tükör. Ugyanez a saját
ságos fénytörés okozza, hogy a sziklák úgy hatnak, m intha a 
levegőben lebegnének a víz fölött és nem abból emelkednének ki.

Punta-Arenas csaknem az egyetlen lakott hely az egész óriási 
parthosszban és a legszélsőbb csücske a kolosszális délamerikai 
szárazföldnek, s a legszélsőbb vége a délamerikai lapálynak. Punta- 
Arenason túl már kezdődik az a kolosszális hegység, a Cordillerák, 
a mely szintén a legnagyobb a világon. Kezdődik a déli sark vidékén 
és felhúzódik csaknem az északi sarkig. A város attól a homok
zátonytól kapta a nevét, a melyen fekszik. A partraszálló helyen

D r . Gáspár F . : A  föld körül. I. 57
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rozoga, hosszú hajóhíd áll, a melyen a szélben, esőben és hóvi
harban végigmenni határozottan némi elszántságba kerül. A hosszú 
sínpár, a mely végigvezet rajta, mutatja, hogy vasút járt rájta valaha: 
tudniillik szenet szállítottak rajta a bányákból a hajókra. A híd 
közelében azonban félig a homokba temetve fekszik az egykori 
lokomotív, a szénbányák pedig „feketén ásítanak“ , szünetelnek. 
Vagy nincs több szén, vagy nincs ember, a ki dolgozzék; annyi 
tény, hogy a Punta-Arenasban horgonyzó hajók ismét a cardiffi 
szénnel fűtik a soha ki nem elégíthető molochjukat, a kazánokat. 
A mólóról meglehetős széles térségre jutunk, a Piacára, a mely
nek az egyik oldalát hosszú deszkaépület alkotja; az épület hom
lokzatát gerendasor tartja, mint a hogyan a nagy kőterraszokat a 
kőoszlopsor tartja. A deszkaépület kapuján levő czímtáblán ez a 
szó „Gubernacion“ mutatja, hogy ez az épület a chilei köztársaság 
punta-arenasi kormányzójának a palotája. Ugyanebben az épületben 
lakik a punta-arenasi garnison is, a mely áll száz emberből és 
néhány kiskaliberű ágyúból, a melyekhez a szükséges lőpor csak 
kivételesen van készletben, az ágyúk kerekei pedig igen jó szolgá
latot tesznek a teherkocsik tengelye alatt. A száz ember parancsnoka 
ellenben valóságos generális.

A négyszögletű térség másik két oldalát nehány szegényes kül
sejű deszkabódé zárja be, a melyekre csak a legjobb indulattal és 
elnéző jóakarattal lehet ráfogni, hogy házak. Az ember csak azon 
bámul, hogy ebben a kiimában miképen tudnak az emberek ilyen 
épületekben megélni. Igaz, hogy a hőmérsék sohasem száll a 0 fok 
alá, de az is tény, hogy csak kivételesen magasabb 10 foknál. Tehát 
télen-nyáron, őszszel és tavaszszal mindig és örökké ilyen kellemetlen 
se hideg, se meleg időben élni bizony nagyon kellemetlen és igen 
edzett idegeket, meg bőrt követel. Az alacsony hőfokhoz még hozzá 
lehet szokni, de az örökös hideg esőhöz, a mely folyton szitál és 
szemetel, ha csak a havazás meg a jégeső nem váltja fel rövid 
időre, aztán a hol keletről, hol nyugotról, hol délről fújó hideg 
szél, a mely igazán nem szünetel egy fél órát sem egész nap és 
egész éven át — ez a sok haszontalan melléklete az időjárásnak
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végtelenül kellemetlenné teszi az itt tartózkodást. Most tessék elkép
zelni azt az életet, a melyet évekig — ha ugyan nem örökre — 
kell itt eltölteni. Még a gondolattól is borsódzik az ember háta — 
kivált ha nincs rajta megfelelő felöltő ebben a czudar esőben, a 
melyet a szél folyton az ember arczába csap, akár északnak fordul, 
akár nyugotnak.

A Piaca közepéről nyílik a „fő-utcza“, a melyben egy-két 
nagyobbszabású ház is épült. Éppen ottlétünk alkalmával építették 
a Cathedralet, de nem deszkából, hanem — pléhből. „Fenomenálisan 
szép lesz; monumentális alkotmány lesz“, mondogatták a punta- 
arenasbeliek és gyönyörűséggel szemlélték órák hosszáig az épülő 
Cathedralet és gyönyörködtek benne, hogy mekkorákat mennydörögnek 
az óriás pléhlemezek. A Cathedraleval szemben lakik az angol 
főkonzul, a ki egyszersmind a punta-arenasi „Párisi árúháznak“ a 
tulajdonosa. Az „árúház“-ban minden megvan, a mit a punta-arenasi 
legvérmesebb követelmény csak kigondolhat: kész posztóruhák, 
kalapok, lámpák, zsebkések, bőrövek, varrótűk, fűszer, gyufa és 
vászon. Egy másik konzulnál, az amerikainál, érdekes bőröket és 
kitömött állatokat lehet venni: fóka-, rozmár-, vidra-, guanaco- és 
struczbőröket, csigákat, indiánus fegyvereket; a tűzföldiek csónak
jának kis modelljét stb. Sőt az elsülyedt hajók maradékainak egyes 
részeit is meg lehet kapni, mint ereklyéket.

A lakosság, mintegy ezer ember, túlnyomóan férfiak, s igen 
vegyesen van összeállítva. Nagyrészét azok az aranymosók teszik 
ki, a kik a szomszédos Tűzföldön meg a Magellán-szoros keleti 
bejáratánál lévő aranybányákban foglalkoznak az aranymosással. 
A külsejük után ítélve nagyon szegényes lehet az eredmény. 
A rongyos ruha, a gondterhes arcz, a beesett szemek egyrészt azt 
mutatják, hogy nagyon, de nagyon küzdelmes lehet az az élet, a 
melyet az aranymosás nyújt és másrészt, hogy nagyon viharos 
múlt lehetett az, a mely ezeket a desperadokat ide hajtotta a világ 
végére, hogy itt keressék a kenyerüket.

Egyik érdekessége Punta-Arenasnak, hogy a legvégső pontja a 
némi kultúrával bíró embereknek, ha csak nem számítjuk azt a

57*
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családot is, a melyik innen még mélyebbre délre él a Tűzföldön, 
a melynek egyik nőtagjával a kis missionárus leánykával a Falkland- 
szigeteken ismerkedtünk meg.

Mint említők, az egész város két-három egymást keresztező 
utczából á ll; itt-ott apró kemény fű terem ; fának, virágnak nyoma 
sincs. A házak többnyire csak kunyhók, feketére áztatva az örökös 
esőtől, a tetejük zöld mohával benőve. És e nyomorúságos külső 
mellett a város valóságos jótétemény azoknak a hajóknak, a 
melyeknek útja a Magellan-szoroson vezet keresztül. Kezdetben, a 
gőzhajók fokozott forgalma előtt, a városnak nyoma sem volt és 
akkor nem is volt rá szükség, mert a vitorlás hajók csak a leg- 
kivételesebb esetekben használták a szorost átjáróul egyik óceánból 
a másikba. Sokkal szívesebben kerülték meg a csaknem örökös 
viharjairól hírhedt Hoorn-Capot, a Vihar-fokot, semhogy belebocsájt- 
koztak volna a Magellan-szoros szövevényes, zeg-zugos és ellen
áramokkal megnehezített kalandos veszedelmébe. A gőzhajók for
galmával fokozatosan emelkedett Punta-Arenas jelentősége és igény
telensége mellett valóságos jótétemény.

-*

Kellemes szép reggel volt, a midőn az Itauri folytatta az útját. 
Egy-két órai hajózás után az eddigi egyhangú kép kezd változni; 
a Cordillerák még nem látszanak ugyan; de előre vetik árnyékukat. 
Meredek hegyek szegélyezik a szorost mindkét oldalon, fekete falakkal 
és beborítva sűrű erdőkkel, a melyek a szomszéd hegyek reájok 
eső árnyékában éppen olyan feketék, mint maguk a barátságtalan, 
vad kinézésű fekete sziklatömegek. A Cap-Froward megkerülésével az 
ember egyszerre benne van a Cordillerákban. A Cap-Froward után 
a hajó szűk, sötét folyosóba ju t; a part mindkét oldalán kopár 
meredek sziklák emelkednek, a melyek alul feketék, a tetejükön 
pedig vakítóan csillog a fehér hó és a kékes glecser. Jobbra és 
balra a legszeszélyesebb alakú gránit-tömbök állanak, száz és száz
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barázda által megszaggatva, míg a köztük levő keskeny tengercsík 
vagy fekete, mint a tinta, vagy tündöklő, mint a smaragd, a szerint 
a mint éri a napsugár, vagy árnyékban marad. Előttünk, mögöt
tünk, jobbra és balra a szikláknak és szirteknek valóságos labyrin- 
thusa. Az ember néha perczekre terjedő szabad utat nem lát maga 
előtt, és fogalma sincs róla, hogy miképen fog a hajó ebből a zűr
zavaros tömkelegből kijutni. Baloldalt, délfelé, hirtelen változik a 
k ép ; megnyílik a Magdalena-szoros, az a keskeny csatorna, a mely 
a Tűzföld keleti nagy szigetét elválasztja a sziget főcsoportjától, a

MONTE SARMIENTO.

mely szoros a lehető legtekervényesebb úton kivezet a Magellan- 
szorosból egészen a sarki tengerig. A Magdalena-szorosban fekszik 
a Sarmiento- és a Darwin-hegy; óriási kopár fekete hegyek, a 
melyeket ember-láb még nem taposott. A Magdalena-szoros torkolata 
után nemsokára ismét jelentékenyen megszűkül a víziót; ismét 
meredek fekete sziklák szorítják össze a szorost. Ezek már mind 
hóval és glecserrel vannak borítva. Derült, napfényes napok nagyon 
ritkák e helyen; nyáron majdnem mindig ködös, őszszel és télen 
pedig viharos és esős, vagy pedig olyan hózivatar dühöng, hogy az 
ember tíz lépésre sem lát maga körül. A szél sohasem fúj állandóan 
egy irányból; a hány sziklát kerül meg a hajó, annyiszor találkozik
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alig tudtuk megkülönböztetni az ugyanilyen módon bevont fekete 
sziklától, a melyre a roncs valósággal fel volt nyársalva. A hajó
csavar által felvert zajra a fehér sirályok egész tömege repült fel 
a hajó belsejéből, éles vijjogással repülve szerte-széjjel. A fehértollú 
madarak különös benyomást tettek, a mint rászállottak a fekete 
sziklákra.

új széllel; némelyik olyan dühöngve rohan szembe a megkerülendő 
szikla mögül, hogy csaknem féloldalt dönti a hajót. Az Itauri köz
vetlenül egy ilyen feldöntött hajó mellett haladt e l ; a roncs egészen 
be volt borítva fekete csigákkal és zöld mohával, olyannyira, hogy

TŰZFÖLDÍ CSALÁD H ÁZTÁJA.
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Naplementével az Itauri ismét horgonyt vetett. Másnap reggel 
pedig, alig hogy nehány mértföldnyi utat tettünk, egy kis meglepetés 
várt reánk. Két csónak jött velünk szembe, a melyekben összesen 
mintegy tíz bennszülött lehetett. A kapitány megállította a hajót, 
a mely úgyis csak közepes gyorsasággal haladt előre. A mint a 
vadak meglátták a hajót, hangos rikácsolással és visítással köszön
töttek bennünket. Félelem nélkül közeledtek a hajóhoz, felkúsztak 
a fedélzetre és mohón kapkodtak a ledobott kétszersült vagy hús
darab után. A csónakok a hajó fala alá állottak és megindult a 
társalgás; a vadak nyávogó, nyafogó siránkozással kértek valam it; 
a legsűrűbben hallható szavak voltak: galettas, cachimbo, cuchillo! 
(Kétszersült, dohány, kés.) 1 ,

Az apró vadak, a gyermekek lármásan ugrándoztak a csónak fene
kén, sajátságos komikus mozdulatokat végezve sovány, vékony, mez
telen karjaikkal. Olyanformán ugrándoztak, mint a fiatal kecskegödö
lyék a réten. A csónakba dobott holmik után, mint például kenyér, 
kétszersült, szárított hús, szalonna, úgy kapkodtak, mint az éhes kutyák. 
Ezek a vadak a tenger nomádjai, lakásuk a csónak; egy igen kez
detleges módon megalkotott jármű fakéregből. A kéreg farostokkal 
van összevarrva, mint a hogy nálunk a ponyvát varrják össze; a 
varrás azonban olyan pontos, olyan precziz, hogy az öltések helyén 
egy csepp víz sem szivároghat a csónakba. Ehhez a munkához 
nincs egyetlen darabka műszerűk; mindent csigahéjjal dolgoznak 
ki, a miből egés£ halom feküdt a csónak fenekén. A czónak 
közepén homokrakáson égett a tűz, a tűz fölött egy-két bogrács 
lógott, az egyik durva agyagból, a másik fonott vízi növényekből! 
Egy darabka kenyérért vagy kétszersültért készséggel adtak egy 
ilyen fűből fonott fazekat. Egy rövidke kis vitorla, természetesen 
szintén vízi növényekből fonva, meg egy csónakkampó, ebből állott 
az összes felszerelésük; fegyverről, például nyílról vagy dárdáról 
fogalmuk sincs. Csaknem egészen meztelenek voltak mindnyájan, 
férfiak, nők és gyermekek. Ruha helyett egy darab nyers bőr lógott 
a vállukon, a melyet szüntelenül ide-oda forgatnak a szerint, a mint 
a szél fuj. (Ideális köpönyegforgatók.) Csak az egyiken, a ki talán
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ONA ASSZONY GYERM EKÉVEL A TŰZFÖLDÖN.

része, tudniillik a mell meg a has, eléggé ki volt fejlődve, de a karok 
meg a lábak igazán szánalmas állapotban voltak. A bőr színe szeny- 
nyesbarna vagy fakószürke; az asszonyok — mint mindenütt a 
világon — itt is túltettek a férfiakon; tudniillik még csúnyábbak voltak 
szegények. Csak úgy lógott rajtuk minden: az izomzat, a karok,

Dr. Gáspár F .: A föld körül. I. 58

a vezérük vagy a fejedelmük lehetett, volt valami köpönyegféle, 
pinguin-bőrrel összekötözve a nyaka körül. Valamennyinek hosszú, 
kóczos haja volt, a nyakukon pedig nehány sor — gyöngy, fel
fűzött csigákból. Nagyon csúnyák voltak szegények; a test felső
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még az alsó ajkuk is lelógott; a szemük apró, kifejezéstelen és 
elmosódott. A szivárványhártya nem volt sem barna, sem fekete, 
sem zöld, hanem fakó színkeverék. A gyermekek pedig, a szegény 
kis didergő teremtések talán a majomnál is csúnyábbak voltak.

A milyen embertelenül ezek az — emberek viselkedtek, az 
egyszerűen leírhatatlan. Visítva, síkongva, ujjongva kapkodtak a 
ledobott ételhulladékok után; két kézzel tömték tele a szájukat és 
hangos csámcsogással habzsolták az ételt, mint vájú előtt a disznók. 
Az ember csak akkor képes magának fogalmat alkotni, az ember 
szívósságáról, ha ezeket a vadakat látta. Lakóházuk vagy valami 
búvóhelyük annyi sincs, mint a barlanglakó vadállatnak, mert a 
csónakjuk nyitott; egész életüket a vizen töltik esőben, hóban, 
jégben és ködben; ruházatuk annyi sincs, mint egy állatnak, a 
melyet megvéd legalább a bőr szőrzete. Ezeknél azonban a ruházat 
csak kis darabka bőrből áll, melyet a szél forgása szerint dobnak 
át egyik vállról a másikra. Enni csak akkor esznek, ha a véletlen 
hozzájuttatja őket a halakhoz, a rákhoz vagy csigákhoz, mert semmi
féle szerszámuk sincs, a melylyel ezeket kihalászhatnák, vagy meg
foghatnák. És íme, azért létéznek; élnek és szaporodnak. Sőt bizo
nyára nekik is van örömük, bánatuk, ambicziójuk és vannak vágyaik. 
Hogyne, hiszen — emberek! És ezek között él a mi szegény kis 
ismerősünk, a missionárus leány.

A Glecser-Bay elhagyása után egy-két órával később a Cap- 
Thomárhoz jutottunk, a Csendes-oceán előcsarnokához. A Csendes- 
óceánnak ezen a részén csaknem örökösen dühöngő viharok fel
kavarják az itt elterülő vizeket, a hírhedt Beaufot-öblöt. A levegő 
és a víz megszorul a sziklák által körülzárt szűk helyen és őrü- 
letes tombolást végeznek. A szél megtépi a vitorlákat és az árbo- 
czokat a magasban, az örvényekben keringő víz pedig valósággal 
forr a sziklák lábánál. Köröskörül hegyes, éles szirtek és kőzátonyok; 
akármelyiknek megy neki a hajó, felnyársalják. Az Itauri parancs
noka lebocsájtotta az összes csónakokat a víz színéhez, hogy azonnal 
kéznél legyenek egy esetleges összeütközésnél. A szélesebb öblökben, 
mint például a Puerto-Buenosban is kellemes szórakozást nyújtottak
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a véletlenül a szorosokba meg a szűk csatornákba jutott czethalak. 
Egy alkalommal csaknem egy fél óráig maradt egy pár a hajó 
közelében, úgy, hogy kényelmesen gyönyörködhettünk a játékukban. 
A játékukról ítélve még fiatalok lehettek, de már hatalmas nagy
ságúak. A két „ifjú óriás“ úgy játszott, mint két gyermek. Hol 
bukfenczet vetettek a vízben, hol fejjel előre bukdácsoltak egymáson 
keresztül; aztán körbe száguldoztak a hajó körül, mindig szűkebbre 
szabva a kört. Néha gyors nekiiramodás után egész testtel egy
szerre emelkedtek ki a vízből; csak ilyenkor láttuk, hogy milyen 
óriási egy ilyen állat. A míg a vízben vannak, az ember hozzá
vetőleg sem tartja őket ilyen óriás nagyoknak. A vízbe visszaeső 
állat olyan zuhanással esik a vízre és olyan hullámokat ver fel 
maga körül, mintha óriási szikladarab gördült volna a tengerbe 
nehány száz méter magasságból. Itt-ott magasra szökött az orrukon 
kiszálló víz és pára, a szökőkút még vissza sem hullott a tenger 
színére, a midőn az állat hirtelen bukfenczczel már ismét mélyen 
a vízben volt. Talán egy fél óráig gyönyörködtünk az élénk játé
kukban, a midőn aztán szépen párhuzamosan egymás mellé állot
tak, mint a kocsi elé fogott pár ló és kivonultak az öbölből, az 
oceán felé.

Az Itauri a déli órákban érte el a Csurukka-öblöt, a melyet 
meredek sziklafalak zárnak körül és a hol az átjáró hajók legtöbbje 
leadja a — névjegyét. A Csurukka-öböl tudniillik a föld legszomorúbb 
és legsivárabb szigetén fekszik, a Desolation-szigeten, a melynek a 
csúcsánál végződik a Magellán-szoros, illetőleg kezdődik azok számára, 
a kik nyűgöt felől jönnek. A névjegytálcza egy egyenes sziklafalból 
áll a Csurukka-öbölben ; minden hajó, a mely valamely okból egy
két órára vagy az éjszakára horgonyt vet az öbölben, bevési a 
nevét meg a dátumot a sziklafalba. Ma, midőn a forgalom a Magellan- 
szoroson sokkal általánosabb lett, ez a névmegörökítés már nem 
divat. A mai gőzösök sietnek és nem érnek rá az ilyen „roman
tikus ostobaságra“. Régebben állítólag levélszekrény is állott e 
helyen; a keletről jövők kivették a nyugotra szóló leveleket és a 
nyugotról jövők a keletre szólókat. A tengerészek romantikája meg-
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követelte, hogy ez a posta olyan lelkiismeretesen kezeltessék, mint 
akár a magyar kir. posta, a melyről zárjelekben való idézés nélkül 
legyen megemlítve, hogy nálánál tökéletesebb, pontosabb, megbíz
hatóbb, becsületesebb és rokonszenvesebb intézmény nincs ezen'az 
egész világon.

A Csurukka-öböl azonban szomorú hely ; a fekete szikla
falakról állandóan szivárog és csepeg a hideg nedvesség. Ez már

TŰZFÖLDIEK FONOTT EDÉN YEI.

nem is esővíz — hanem könnycsepp. A természet maga is sírT 
hogy ilyen sivár s gyászos külsejű gyermeke is van.

Hát még hogy sírt volna a természet, ha látta volna azt a csó
nakot meg a benne ülő tűzföldieket, a kikkel már csaknem a szoros 
kijáratához közel találkoztunk. Ez a második találkozás talán >még 
siralmasabb alakokat vezetett elénk, mint első alkalommal. Ámbár 
már nem hatottak az újság ingerével — hiszen már „megszoktuk“ 
a tűzföldieket —  mégis megdöbbentőbb benyomást tettek reánk, 
mint az első alkalommal.

A nehány deszkából összetákolt, helyesebben összevarrt canoekban 
négy férfi ült és két nő. A kapitány megengedte nekik, hogy a
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hajóra jöjjenek, a mire a férfiak felkapaszkodtak, az asszonyok 
azonban a canoeban maradtak.

Testben és lélekben ennél nyomorúságosabb lények talán igazán 
nincsenek; talán még a tűzföldiek között sem. Sokkal nyomorú
ságosabbak voltak, mint azok, a kikkel első ízben találkoz
tunk. Az. arcz állatias kifejezése, a szemek kretinszerű pillantása 
az elmosódott színű szivárvány hártyával, meg az állatiasan tágra 
nyitott száj, az állaténál is kevesebb intelligentiára mutatott, s

TŰZFÖLDI NŐ GYERM EKÉVEL.

azonkívül leírhatatlan piszkosak és szennyesek voltak. Végtelenül 
le voltak soványodva; a hosszú kar elállott a testtől, a melyen a 
bordák kiállottak; a térdük pedig erősen behajlott. Bőrük ránczos 
és repedezett; a ráncz meg repedés tele piszokkal. A piszoktól össze- 
csapzott hajuk a szemükbe lógott. Csak a ruházatban volt köztük 
némi eltérés; kettőjükön egy darabka vidra, vagy rozmárbőr volt 
a vállra vetve és a nyakukon bőrdarabbal összekötve; az egyik 
ezen a „nemzeti öltönyön“ kívül régi kopott tengerészsapkát is 
viselt. A másik kettő már „európaiasabban“ volt öltözve: az egyik 
tudniillik rongyos szenes zsákot viselt, a másik pedig női alsó
szoknyát, barchentből. Az ember azt hinné, hogy ezek az emberek



(nem tudom, szabad-e rájuk ezt az elnevezést, „ember“ alkalmazni) 
valahogy csak hozzátörődtek hazájuk czudar időjárásához; de szó 
sincs róla. A szegény nyomorult teremtések úgy fáztak és dide
regtek a folyton szemetelő apró hideg esőben, hogy csaknem szünet 
nélkül vaczogott a foguk és reszketett a bőrük, mint a szabadban 
legelő állatoké a hidegben. Az Itaurin egy úrnő egy vidrabőrért 
cserébe egy ócska zsákot akart adni. De a midőn megpillantotta a 
csupasz bőrön viselt állatbőr belsejét, rögtön elment minden kedve
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PATAGONI NŐK.

a vásártól és három lépésre ugrott el a „sealskin“ gazdájától, ott
hagyván ám a zsákot a boldogan vigyorgó „milliomosnál“ . A többi 
is mint milliomos hagyta el a hajót; ócska ruhákat kaptak, sőt 
czipőket is ajándékoztunk nekik meg zsákokat; a canoéban maradt 
asszonyok barchent ruhadarabokat, továbbá dohányt, pipát, gyufát 
és egy nagy tál ételhulladékot. A ki látta azt a vigyorgó állati ábrá-
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zatot ezeken az — embereken, az meg lehetett győződve, hogy 
ebben a pillanatban nincs náluk boldogabb teremtés a földön.

Másnap reggel mi is boldogok voltunk: kiértünk a Magellan- 
szorosból. A csaknem 600 km. hosszú kacskaringós, zeg-zúgos út 
a szoroson véget ért és kijutottunk a Csendes-óceánra. A Cap Pillar 
meg az Adelaide szigetcsoport között — a Magellan-szoros nyugati 
kapujánál — bömbölve és harsogva tódultak be az oceán hullámai, 
a melyeket alaposan felkavarhatott az e helyen sohasem pihenő 
nyugoti szélvész. Az Itauri egyszerre és hirtelen megveszekedett: 
őrületes tánczot kezdett. Hó, eső és köd szakadt reánk a Csendes- 
óceán kapujánál. A köd ismét behatolt a hajó belsejébe; fenn 
pedig a jégeső úgy csapkodta az ember arczát, mintha apró vas
szegeket szórtak volna az arczunkba. Két nap és két éjjel tartott 
a „Csendes“-oceánnak ez a dühöngése. Minél inkább távoztunk a 
déli sark közeléből és minél magasabbra jutottunk északra, annál 
csendesebb lett az oceán, kedvesebb a légkör és barátságosabb 
lett a nap. Sőt a harmadik nap délutánján verőfényes napsugár 
ömlött el a hajó fedélzetén. Úgy fürödtünk, valósággal duskálkod- 
tunk a napfényben, mint a szomjúságtól elcsigázott rucza a vélet
lenül útjába kerülő tó vizében.





TIZENHARMADIK FEJEZET.

A MAGELLAN-SZOROSTÓL VALPARAISÓIG.

Dr. Gáspár F.: A föld körül. I. 59





A Gonzaló-hegy megkerülése után feltárult előttünk Corral 
öble. Az első, a mi feltűnik a gyönyörű öbölben, egy darab közép
kor; tudniillik egy régi hatalmas várnak az időtől, s az ellenség 
ágyúgolyóitól megviselt romjai merednek a tengerparton, körül
nőve fákkal, epheuval és gazzal. Közvetlen a vár mögött a dél
amerikai városokat jellemző szabályos quadrók, a melyekben a házak 
félreismerhetlenül - -  német modorban vannak építve. Mindenesetre 
meglepő dolog, hogy közvetlen a Magellan-szoros és a chilei Archi- 
pelagus lakatlan, vad és zord vidékei után az ember egy középkori 
német városkába érzi magát átvarázsolva. Magyarázata az, hogy a 
múlt század közepén megkezdődött német bevándorlás olyan sok 
németet hozott ezekre a vidékekre, hogy helyenként elnyomták azt 
a jelleget, a melyet eredetileg az előttük jóval előbb letelepedett 
spanyolok hagytak vissza.

A Morro-Gonzale megkerülése után, a mely hegy kitűnően 
védi az öblöt az oceán hullámai és viharjai ellen, egy még meg
lepőbb tünemény állott, helyesebben úszott és nyüzsgött előttünk. 
A terjedelmes széles öböl ugyanis úgy el volt lepve vizimadarakkal, 
hogy a szó szoros értelmében nem tudtak úszni, mert nem volt 
helyük a vizen. A temérdek madár egymáson keresztül-kasul ugrott, 
úszott és repült; a légiónyi szürke, fehér, fekete, zöld madár - 
ruczák, ludak, búvárok és sirályok —  vijjogva, hápogva, gágogva 
és rikácsolva czivódott, veszekedett, marakodott és dugta a fejét 
a vízbe. Az egész öböl olyan volt, mintha egyetlen mesés állat 
lepte volna el, a mely állatnak millió szárnya, lába és feje lett 
volna. Mozgott és forrongott alattuk a v íz ; a hajó úgy haladt
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előre a temérdek madár között, hogy jobbra és balra tolta maga 
előtt a madártesteket, mint a hóeke a havat a mozdony előtt. Az elénk 
evező csónakok személyzete nem fért a hajó oldalához a madaraktól 
és evezés közben nem a vizet csapkodták az evezőkkel, hanem a 
madarakat. Az Itauri már régen horgony előtt feküdt, a mikor a 
madárlégió lassanként a kikötő bejárata felé úszott; kimentek a 
.sziklapartokra, az éjjeli szállásukra.

A madarak ugyan már az egész Archipelaguson a legfeltűnőbb 
képviselői az állatvilágnak, de ilyen temérdek mennyiségben még 
elképzelni sem tudtuk volna. Magától értetődik, hogy a corrali 
öböl e madárjelenségének meg van a maga oka. Tudniillik csendes 
idő járásánál esténkint a kisebb halak tömegesen vonulnak be az 
öbölbe, és maguk után vonzzák a madarakat, a melyeknek a kizá
rólagos táplálékai. Ha hullámos az öböl, akkor nem jelennek meg 
ekkora tömegekben, mert hullámzó vizen nem tudják kiragadni a 
halakat, de azért ilyenkor is oly tömegesen jönnek, mint talán 
sehol másutt az egész világon. Képzelhető ezután, milyen haldús 
lehet ez a környék, a hol a madarak milliárdja állandóan ilyen 
gazdag legelőre talál. Mit lehetne itt rendszeres halászattal elérni!

Corral tulajdonképen az elővárosa Valdiviának, a mely város 
innen mintegy órányira fekszik. De mert Valdivia nem közvetlen 
a tenger partján fekszik, hanem a Calle-Calle folyó torkolatánál, 
ennek folytán a vize olyan sekély, hogy nagyobb hajók nem érinthetik.

Corral nem hiába teszi egy német városka benyomását, mert 
úgyszólván tényleg az. A mintegy 2000 lakosnak túlnyomó része 
német és sajátságosán hangzik a Csendes-oceán partján, Dél-Amerika 
túlsó oldalán, hogy az ember az ut.czán túlnyomóan német szót 
h a ll; spanyolt sokkal ritkábban. Corral közeleben, nehány kilométerre 
a várostól egy rég kialudt vulkán csúcsa látható, a melyik saját
ságos alakjával tűnik fel. A teteje ugyanis majdnem gömbalakú és, 
mert csaknem mindig hóval van födve, olyan benyomást teszen 
a távolból, mint egy óriási sátor vagy egy kolosszális fehér esernyő. 
Egy amerikai asszonynyal történt meg állítólag az a kis félreértés, 
hogy a corrali vendéglő erkélyéről gyönyörködve a kilátásban, a
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fehér kúpot — czirkusznak nézte. A mikor fölvilágosították, hogy 
az nem czirkusz, hanem egy óriási hegy, az amerikai asszony hami
sítatlan amerikai kicsinyléssel mentegetőzött; „No bizony, nálunk 
még czirkusz sem lehetne, hanem csak olyan közönséges — 
vásári bódé“ .

A corrali öbölben karcsú kis hajóra szállottunk át, hogy átkel
jünk Valdiviába. A folyónak gyönyörű lombos fákkal szegélyezett 
partjai egészen elfelejteti velünk, hogy nehány nappal előbb még 
kopár, fekete sziklák között hajóztunk. Valdivia már csaknem 
tropikus vidékre emlékeztet, olyan gazdag a növényzete. A parthoz 
egészen közel álló házak, fehér falakkal és piros tetővel, barát
ságos városka benyomását teszik. A mikor beléptünk a vendéglőbe, 
vacsorára, hetek óta valóságos, igazi vendéglőbe, újabb meg
lepetés várt reánk ebben a dél-chilei kis városban: német pinczér- 
leányok fehér köténynyel és fehér főkötőben voltak a felszolgálók. 
A vacsora azonban, sajnos, nem volt német; az már hamisítatlan 
spanyol volt, chilei ízléssel. A vendéglőben, a czukrászdában meg 
az utczákon kizárólag német szót hall az ember. A német szó 
annyira sűrű, mintha a város 8000 lakosa tisztán németekből állana. 
Van ugyan chilei is ebben a chilei városban, de azokat se nem 
látja, se nem hallja az ember. A bennszülöttek a lakosság alsó 
rétegét alkotják, a kik a távoli külvárosok szennyes kunyhóiban 
élnek. A sok német, Valdiviában úgy mint egész Chilében, vala
mint a délamerikai államokban, a múlt század ötvenes éveiben 
telepedett le, részben akkor, midőn a délamerikai köztársaságok 
alakulóban voltak és a népszegény vidékeket európai bevándorlók
kal népesítették be, részben akkor, midőn a 48-as évek után, az 
európai nagy mozgalmak idejében, az európaiak, különösen a néme
tek és olaszok, tíz- és tízezrével vándoroltak ki hazájukból. A véletlen 
úgy hozta, hogy a németek főkép Dél-Braziliát és Chilét választották 
új hazának, az olaszok pedig túlnyomóan Argentínát és Uruguayi.

Chile azonban kedvezőbb talaj volt a német koloniára, mint 
a  délbraziliai. A németek, mert tömegesen jöttek egyszerre, Chilé
ben teljesen megtartották eredeti jellegüket; a férfiak erősek.
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munkásak és szorgalmasak maradtak, az asszonyaik pedig itt is 
szépek, egészségesek és munkálkodók.

Valdiviai rövid tartózkodásunk után sorjában látogattuk meg 
ugyancsak rövid tartózkodásra a közeli parti városokat: Coronelt, 
Talcahuanat, Concepciont. Mindezen városokban az Itauri csak 
néhány órát töltött, a mennyi idő alatt a kevés számú utas a hajóra 
felszáll és a míg az árú ki- és berakodást elvégzik. A városok meg
lehetős közel vannak egymáshoz; így például Talcahuana Coroneltől 
mintegy 6 —7 órai út, Concepcion pedig Talcahuana szomszédságában 
fekszik. Concepcion tudniillik szintén nem tengerparti, hanem folyó
menti város, a Bio-Bio torkolatánál. A városok annyira hasonlítanak 
egymáshoz, mintha ugyanegy ember tervezte volna őket ugyanegy 
időben. Mindenütt a németek vannak az előtérben és nemcsak az 
egész kereskedelem, hanem a közművelődési ügyek is egészen az 
ő kezükben vannak. Ezen a téren pedig igazán bámulatosat művel
nek. így például Concepcionban, a melynek talán 40,000 lakosa 
volt (ma mintegy 50,000 van), többek közt van egy magasabb 
leányiskola. Ebben az iskolában mintegy 150 leány lakott, a kik 
nemcsak ingyen oktatást nyertek az intézetben, hanem teljes 
ellátást, lakást és ruházatot is — díjtalanul. Megjegyzendő így 
soron kívül, hogy Chileben a közoktatás egyáltalában teljesen díj
mentes; a népiskolákban épp úgy, mint az egyetemen. A ki Chile
ben tanulni akar és szegény ember, azért nem kénytelen — platin- 
csészét lopni, hogy a magas tandíjakat és a vizsgadíjakat győzze 
fizetni.

Coronelben egész napot kellett vesztegelnünk egy igen — 
piszkos ügy miatt. Tudniillik az Itauri szenet vett fel, még pedig 
sokat, hogy ellássa magát a még előttünk levő hosszú útra, 
a nyugoti parton fölfelé. Coronel és vidéke ugyanis az egyetlen 
széntelep a rengeteg hosszú parton, természetes tehát, hogy a hajó- 
forgalom számára sem képes elegendő szenet termelni és angol 
szenet tartanak készletben. Képzelhető, milyen drága lehet itt a szén, 
a mit a Magellan-szoroson keresztül vagy a Vihar-fok megkerülésével 
hoznak ide Angliából.
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Igen kellemes berendezés tűnik fel az idegennek ezekben 
a különben is barátságos külsejű, kedves kis városokban, de főképen 
Concepcionban, a hol ezt a teljesen új berendezést legáltalánosabban 
találtuk berendezve. Ugyanis a város valamennyi utczáján végig 
vezet a lóväsút, még pedig csinos külsejű, tiszta, szellős kocsikkal. 
És ezeken a kocsikon a konduktorok — kivétel nélkül — nők, 
még pedig fiatal leányok. S milyen takarosak és csinosak s milyen 
ügyesek ezek a fiatal leányok s milyen kedvesen néznek ki kokett 
egyenruhájukban. Az egyenruha tudniillik széles szalmakalapból áll, 
kék szalaggal, továbbá kék szoknyából, fehér köténykével és fekete 
zubbony, fényes, sárga gombokkal. A vállukon pedig egy könnyű, 
kis táska, szíjon. Határozottan a legkedvesebb vagy legbájosabb 
kalauzok, a kiket az ember valahol láthat. A meglepetés azonban 
csak akkor tökéletes, a mikor az ember a kocsiba száll és jegyet 
kér. Mert nem kap jegyet; az ember fizet az utazásért ennyit 
meg ennyit (meglepően csekély összeget), a leányka a táskába 
csúsztatja a pénzt, de jegyet nem ad. A lóvasúti társaság tudni
illik annyira megbízik ezekben a takaros kis kalauzokban, hogy 
semmiféle ellenőrzést nem fejt ki fölöttük. És, a mint a részvény- 
társaságok fizetési osztaléka bizonyítja, teljes megnyugvással teszik. 
Már most tessék evvel az eljárással szembeállítani azt az eljárást, 
a melyet a mi lovasútainkon, illetőleg a mi villanyosainkon dívik.





TIZENNEGYEDIK FEJEZET.

VALPARAISO ÉS SANTIAGO.

Dr. Gáspár F .; A föld körül. I. 60





Gyönyörű tavaszias reggelen, január 24-én, érkeztünk meg 
hetek óta tartó vágyaink netovábbjához: Valparaiso városába — és 
ez a tavaszi reggel csúnya meglepetést, azaz csalódást hozott 
számunkra. Az ember gyermekkora óta megszokta, hogy Valparaiso 
annyit jelent, mint „a paradicsom völgye“ és ilyennek is képzeli 
a saját fantáziája után. S mekkora csalódás éri, ha meglátja ezt 
a paradicsomvölgyet. Mert minden inkább, csak nem az. Egy 
nagy, szürke, kopár domb áll az ember lába előtt, a melynek 
a lába körül háztömbök csoportosulnak, oly módon, mintha a lép
csőzetesen egymás fölé emelkedő hegyekről csúsztak volna le és 
megállottak volna a tenger partján.

Hogy miképen tett szert a város erre a névre: paradicsom 
völgye, holott az egész vidék kopár, szürke és éppenséggel nem 
barátságos, azt a valparaisóiak a következőképen magyarázzák: 
van az évnek két hónapja, július és augusztus, a mikor ez a kép 
egészen mást mutat. Ilyenkor a növényzet gyönyörű sötétzöld 
szőnyeggel borít be mindent és száz meg száz színű tarka virágok 
nyílnak minden sziklán és domboldalon. Valdivia, a ki viszontagság
teljes, kalandos és veszedelmes utazások árán tévedt ide a Tűzföld 
vidékéről, valószínűleg ezen két hónap valamelyikében látta meg elő
ször ezt a vidéket. Azt már most könnyű elképzelni, hogy akár a 
Viharfok, akár a Magdalena-szoros, akár a Cap Forward vidéke után 
ez a zöld gyepes, tarka virágos, verőfényes vidék, joggal tűnhetett 
fel neki, mint a paradicsom völgye.

(Evvel a kissé regényes színezetű eredettel szemben áll a sokkal 
prózaibb valóság, a történeti tény. Tudniillik 1536-ban egy spanyol
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tengerésztiszt, Juan de Saavedra, tette le a város alapját és ő keresz
telte erre a névre az ő saját szülőhelye, Valparaiso nevű kis helység 
tiszteletére, a mély falucska Spanyolországban fekszik, Cuenza mellett.)

Ámbár a vidék kopár és a növényzet teljesen hiányzik, valami 
különösen kedves és sajátságos báj az, a mely e vidéket széppé 
teszi. A sugárzó napfény tudniillik, a mely a környéket elárasztja 
és bearanyozza, a mitől olyan s^ép. Az örökös eső, hó és szél 
vidékéről jött utas megmagyarázhatatlan kellemességet és kedves
séget érez, a midőn az Egyenlítő felé haladván, az alacsonyabb 
szélességi fokok alá kerül. Hiszen már Talcahuánában más volt 
a nap, a levegő, az égboltozat; Valparaiso azonban valósággal 
sugárzott, ragyogott ebben a sajátságos szép és gyönyörű színeket 
árasztó napsugár-özönben. Fény és árnyék szokatlanul élesen oszolnak 
meg; a szikla oldalain, a kiszögelő hegycsúcsokon és a dombok 
aljában álló házak, villák és kunyhók, mind szokatlan, azelőtt 
sohasem látott fényárral vannak megvilágítva. Az öbölben hor
gonyzó hajóról éles megvilágításban látszanak a legapróbb részletek 
is ebben a fényözönben, a mely a példátlanul szép tiszta és kék 
égboltozatról ömlik az egész vidékre. A levegő olyan tiszta, olyan 
átlátszó, hogy csaknem csal, mint a délibáb. így például a Promon- 
tore megkerülése után, a mely az öböl bejáratát a nyilt oceán 
behömpölygő hullámai ellen védi, az ember közvetlenül a város 
fölött látja a Cordilleráknak égig meredő kolosszális falát, a melynek 
hóborította csúcsain rózsaszínű felhők lebegnek. Az ember azt 
hiszi, hogy az a meredek fal, a Cordillerák hegyláncza, a város 
közvetlen közelében van. Pedig a távolság a várostól azokig a 
hegyekig nem kevesebb mint 200 kilométer. Itt már a Csendes- 
óceán is méltó a nevéhez, mert itt valóban csendes; a viharos 
része mélyen alattunk maradt délen. A mi a déli vidék orkánjaiból 
idáig eljut, az már csak egy hűvös szellő. Igaz, hogy nagyon hűvös, 
mert ámbár csak 33 foknyira vagyunk az Aequatortól, tehát körül
belül annyira, mint például Cairo Egyptomban, a hajón olyan hideg 
van, hogy az ember pompásan tűri a téli kabátot a meleg 
ruházat fölött.



V A L ť A K A I S O  KIKÖ TŐ ]Ľ,
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A kikötőben horgonyzó temérdek hajó a világ minden részéből, 
köztük nehány hadihajó, továbbá a hajók között ide-oda iramló 
számos gőzbárka, vitorlás csónak, a sok hasas teherszállító, a 
hadihajók parancsnoki giggjei, a zöldséges és gyümölcsös csóna
kok, már az első perczben elárulják, hogy Valparaiso fontos empo- 
rium a Csendes-oceán partján és San-Franciscot kivéve, a mely

VALPARAISO , RAKPART.

tőle nehány ezer kilométer mértföldre esik, hasonló forgalmú nincs 
több az egész parton. Ugyanezt árulja el a város is.

A forgalom óriási; temérdek nép az utczákon; a kirakodó- 
helyeken meg a parton terjedelmes raktárak, vasúti kocsik és teher
szállítók; a part és a hajók között hemzseg a sok munkás. 
A mint kilépünk a csónakból a mólóra, a mely egyszersmind 
elválasztja a kereskedelmi kikötőt a hadihajóktól, a legelső a 
min az ember átesik, nehány vasúti — vágány, a melyek min
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den elrekesztés nélkül húzódnak végig a legélénkebb forgalmi 
helyeken. A síneken túl szép, nagy térség húzódik, a Piaca 
de la Municipalidad, a melyből Valparaiso három főútja, a 
Calle Blanco, a Calle Esmeraldo és a Calle Arturo Prate, in
dulnak ki.

Ugyanezen a térségen vannak az előkelőbb szállodák is, 
a melyeknek gazdái — természetesen — nagyobbára németek; 
német a fogadtatás, a személyzet, a hőtelszokások, a beren
dezés. A konyha azonban, sajnos, spanyol, az árak pedig majd
nem — argentínaiak, azaz túlmagasak. így például egy napi 
tartózkodás a szállodában — lakással és ellátással — átlag 15— 20 
peso-corrientébe kerül.*

A főtér közepén monumentális szobor áll. A szobor olyan 
impozáns, hogy méltó lenne Vasco da Gamahoz, Columbushoz, 
Napóleonhoz vagy Bismarckhoz; de a mint meglepetve látjuk, 
egy tengerészhadnagy emlékét dicsőíti, Arturo Prateét, a ki az egy
két évtizeddel a Peru elleni háborúban, egy alkalommal különös 
vitézséget tanúsított és elesett. (Milyen szobrot emelnének a chileiek 
Togonak vagy Stösselnek?)

A nagy térség két oldalát két hatalmas épület rekeszti be, 
a délamerikai államok általános mozgató lelke, szive: a börze és
a vámépület. A harmadik oldalt az az épület foglalja le, a mely
a délamerikai államokban csak a harmadik helyet foglalja el: a
templom. Ez a nagy térség egyszersmind az egyetlen szabad 
területe Valparaisónak; többnek már nem is volna helye. A város 
tudniillik annyira beékelődik részben a hegyek, részben a tenger 
közé, hogy az utczák csak evvel a kettővel párhuzamosan húzód
hatnak végig. Az a magas fensík, a mely a Cordillerák végső
—  nyugoti — nyúlványain fekszik, olyan hirtelen és meredeken 
végződik, hogy teljesen meggátolja a terjeszkedést a szárazföld 
felé. A terjeszkedés ez okból csak a tengerpart hosszában történt

* Egy peso-corriente 100 centavoval annyi mint 2 korona 40 fillér; egy decimo 
annyi mint 24 fillér; egy condor = 1 0  peso; egy dublon =  5 peso; egy escudo =  
2 peso.
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és történhetik ezután is. (A rohamos fejlődést mutatja az, hogy 
míg 1885-ben csak 105 ezer lakosa volt, az 1900-iki népszámlálás 
már 150,000 lakost mutatott ki.)

Kezdetben a város egyetlen utczából állott, a mely párhuza
mosan haladt a tengerrel. A mikor az utcza kevés volt, a sziklákat

ARTHURO PRATE SZOBRA.

robbantották fel és az így nyert területre építették a második utczát 
és ugyanígy a harmadikat is. Mikor már nem mehettek tovább, 
akkor egyenesen a sziklafalra építették a házakat, úgy tapasztva 
azokat oda, mint fecske a fészkét. A hol egy-két évtizeddel



VALPARAISO LÁTKÉPE.

CD
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ezelőtt (88 előtt) nem volt más mint homok, a melyet a szél meg
az eső hozott le a Cordillerákról, ott ma modern stylusban épült
házak, villák állanak. Valparaiso az első spanyol eredetű város
Dél-Amerikában, a mely külsőre éppenséggel nem hasonlít az anya
ország városaihoz. A villák meg a házak nem spanyol jellegűek; 
itt nincsenek erkélyek, nincsenek üveggömbök az ablakokban, sőt 
a spanyol háztartásban nélkülözhetetlen „Patio“ sincs meg bennök. 
Valószínűleg ezen hiányok pótlására létesítették a város északi 
végén azt a kis parkot, a mely az egyetlen üdülőhelye a „Para
dicsom völgyének“, jóformán az egyetlen gyűlhelye a chilei 
társaságnak.

Páratlanul érdekes az a meredek sziklafal, a mely elzárja 
a várost a szárazföld felé való terjeszkedésében. Ez a fal tudni
illik tele van rakva, helyesebben: aggatva kisebb-nagyobb épüle
tekkel. A hol csak parányi kiszögelése vagy nyúlványa van,
az be van építve. Sőt a sziklahasadékok oldalára is házak vagy 
kunyhók vannak építve. Alulról nézve az ember bámulva látja 
ezeket az odaragasztott épületeket, a melyek tökéletesen emlékez
tetnek a sziklafalakra épített madárfészkekre. A szegényesebb házak 
czölöpökre épültek, a mely czölöpök ferdén kifelé, a város fölé 
állanak. Valparaiso az egyetlen város, a melyben a szegényebb 
osztály valóságos Damocles-kardként lebeg a vagyonos osztály 
fölött. Megjegyzendő, hogy a hegy tövében, a sík területen, a hol 
a telek meg a ház roppant drága, kizárólag a vagyonos osztály 
lakik, fenn a hegyen pedig, meg a sziklafalon — nehány villa 
kivételével — kizárólag a bennszülött szegény nép és J a proletárság 
él. Ismét az egyetlen hely, a hol a két osztály nem egymás mellett, 
hanem egymás fölött él.

Ha az ember már eleget tűnődött a fölött, hogy hogyan épít
hették ott odafenn ezeket a házakat és kunyhókat, akkor bőséges 
alkalma nyílik újabb tűnődésre. Tudniillik hogyan jutnak oda fel 
a lakók ? Mert csak hosszabb vizsgálódás után lehet itt-ott egy nagyon 
keskeny és nagyon tekervényes gyalogösvényt kivenni, a mely 
szédületes meredeken húzódik fel a sziklafalon. A lakók azonban



keskeny gyalogösvényekre szorítkozott; a midőn azonban az alsó 
város szűknek bizonyult és a temérdek bevándorló, s a meg
gazdagodott kereskedők, jobbnak hiányában szintén kénytelenek 
voltak a hegyre költözni — hacsak nem akartak a város központ
jától nehány mértföldnyi távolságban lakást bérelni — azóta a két 
városrész közötti közlekedés lényegesen javult. Tudniillik közvet
lenül azon szobor mögött, a melyet a főtéren láttunk, hatalmas lift 
áll, a mely a sziklafal legmagasabb csúcsáról levezet egészen a 
tengerig. (Ilyenforma liftet láttunk már Bahiaban, csakhogy ez hasonlít-
lanul meredekebb és magasabb.) Az irodájából kilépő és elcsigá-

61 *

X

úgy közlekednek rajtok, mint mi a mi aszfaltos járdáinkon és 
a gyermekek épp úgy labdáznak és játszanak lovasdit meg „rózsa- 
sándort“ , mint a mieinkek a parkokban. (Azaz, hogy ők sokkal bátrab
ban és szabadabban játszanak; mert szeretném én látni azt a 
budapesti „parkot“ , a melyben a mi gyermekeink lovasdit vagy rabiósdit 
játszhatnak.) A míg a hegyeken csak a szegény nép lakott, addig 
a felső és alsó város közötti közlekedés csupán ezekre a meredek,
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zott kereskedő, vagy a hivatalban kimerült hivatalnok nehány 
lépést teszen a kikötőváros nyüzsgő tömegében, beszáll a liftbe 
és nehány perczczel később fenn van több száz méter magas
ságban a tiszta levegőjű csendes hegytetőn. A legfelső állomásig 
csak egy negyed óráig tart az ú t; ebből tíz perczen keresztül 
ég és föld között lebeg a lift. Ilyenforma érzése lehet annak, a ki 
léghajóval száll a magasba és a léggömböt körülvevők tömegéből 
pár perez alatt az abszolút csendben találja magát. Este azonban 
a hazatérés a liften nem olyan egészen idyllikus, a mint az első 
perezben látszik. Először is azért, mert a lift legfelső állomásától 
a lakóházakig vezető út, infámisan rossz. Esőmosott szakadékok, 
mállékony sziklakiszögelések és mélységes csatornák szakítják meg 
az állomástól a villákig vezető utat. Azonkívül a fenn lakók túl
nyomó része nem a — gentlemanek osztályához tartozik, hanem 
a teherhordók, kocsisok, kikötőmunkások és napszámosok csoport
jához. Ezek a máskülönben tiszteletreméltó chilei polgártársak nem 
veszik nagyon skrupulozusan a dolgot, ha itt-ott későn este, 
a sötétben, egy mély szakadék szélén azt kérdik valakitől, hogy : 
„Senor, hány óra van“ ? Vagy pedig hogy: „Senor, adhat-e egy 
kis tüzet“ ?

A Paradicsom völgyének van még egy igen kellemetlen oldala, 
a mely nagyon ráczáfol a szép névre. Valparaiso tudniillik nagyon 
egészségtelen város; a tüdővész például valósággal pusztítja a lakos
ságot; a túlzsúfoltság, a kikötő- és üzletváros számos nyomorúsá
gos egészségügyi viszonyai, s a sajátszerű klimatikus viszonyok 
együtt véve, bő alkalmat nyújtanak a különböző megbetegedésekre, s 
így Valparaiso az egész parton mint egészségtelen város ismeretes.

*

Odaérkezésünk alkalmával szokatlanul izgalmas volt a város. 
Meglátszott rajta, hogy nemrég megesett nagy izgalmon ment 
keresztül. Az történt ugyanis, hogy odaérkezésünk előtt nehány 
nappal, pár perez alatt egy egész városrész pusztult el a földrengés
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által, habár csak közvetve. Ez az elemi csapás úgy elmosott a 
helyéről kétszáz házat és mintegy háromszáz embert, hogy nyoma 
sem maradt. A szerencsétlenséget nem maga a földrengés okozta, 
hanem a földrengésnek csak egy következménye. Az alsóvárosban 
ugyanis nincs ivóvíz. Emiatt a felsővárosban óriási tartályokat 
építettek, a melyekbe a vizet egymástól távolabb álló kisebb forrá
sokból gyűjtik össze és a főtartályból csövekkel a városba levezetik. 
Egy éjjelen, kisebbszerű földrengés következtében elszakadt az a 
gát, a melyik ezt a kolosszális tömeg vizet tartotta és az egész 
víztömeg mint irtózatos vízesés zúgott le a városra, illetőleg annak 
egy részére. Hogy minő rombolást végezhetett ez a kétszáz méternyi 
magasságból lezuhanó víztömeg, az képzelhető; nehány perez alatt, 
mint említettük, kétszáz házat és háromszáz embert sodort a tengerbe.

A társadalmi élet, mint minden kizárólagos kereskedelmi kikötő
ben, itt is meglehetősen sívár. Különösen egyhangú és unalmas az ide
genek — a bevándorlottak s az ideiglenesen letelepültek — élete, 
a kiket sem a szülőföldhöz való ragaszkodás, sem az ország vagy 
a város jóléte, vagy balsorsa nem köt eltéphetetlenül a röghöz, a 
melyen élnek. Elég annyi, hogy az úri osztály élete egyhangú. A hon
vágy bántja-e őket, vagy pedig a szellemi élet sívár állapota, vagy 
a társadalmi érintkezésekben minduntalan tapasztalható éles válaszfal 
és elkülönítés, azt ők maguk sem tudják. Tény az, hogy meglátszik 
rajtuk, hogy nem boldogok. így például egy előkelő úrnő, fenn 
a felsővárosban, gyönyörű villa és nagy vagyon tulajdonosa, 
a ki tehát jólétben és gondtalanul tölti napjait, a ki érintkezésben 
állott nemcsak a város előkelőségeivel, hanem a szomszédos Santiago 
aristocratiájával is, egyszerűen tűrhetetlennek ecsetelte a viszo
nyokat. ,,Az embert őrültté teszi — a mint mondá —- ez az örökös 
fénysugár azzal a pazar fényárral, a melyet nagy ritkán, csak 
kivételesen tart vissza egy kevés jótékony felhő. Az oceán kék 
vize, a mely innen mértföldekre látható, valósággal melancholikussá 
teszi az embert. Soha egy kis eső, sehol egy szál fű, egy virágzó, 
lombos fa, vagy illatos kis virág. Télen, a mikor nehány héten át 
esik az eső, abban sincs köszönet; ilyenkor ugyanis oly állandóan



4 8 6 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

és erősen fúj a szél, kivált itt fenn a hegytetőn, hogy képtelenség 
a házból kilépni. A házak pedig úgy reszketnek a szélrohamokra, 
hogy az ember minden perczben azt hiszi, hogy mindenestül 
lerepül a mélységbe. És ilyenkor hideg is van; kályhák nincsenek, 
tüzelőfa pedig éppenséggel ismeretlen. Nyáron viszont, a mikor 
néha perzselő a meleg és a napsugár valósággal vakító, fürdőről 
szó sem lehet. Mindenütt sziklák, szirtek és czápák; maga az oceán 
pedig olyan lomha, olyan lusta, hogy nem is hullámzik. Ha azonban 
mégis, fürdeni akarunk az óceánban, akkor valóságos utazást kell 
tennünk a vasúton, az egy órányira fekvő Vina dél Mar-ba, a nyu- 
goti Dél-Amerikának egyetlen nagyobb tengeri fürdőjéig.“

így vélekedett egy úrnő, a kinek mindene volt; hogyan élhetnek 
tehát azok, a kiknek ezeken a - — gondokon kívül még számos 
más bajuk van ?

*

Ámbár Valparaiso és Santiago között 180 km. a távolság, 
azért alig mulasztja el valaki, hogy oda át ne ránduljon. Az 
odavezető út páratlanul érdekes, és ha egyébért nem, már lát
ványosság szempontjából megérdemli a fáradtságot, meg a költséget. 
A vasúti kocsi, a melyben az ember Valparaisoból Santiagoba 
utazik, európai színvonalon áll. A keskeny ablakok helyett kristály- 
tiszta nagy üvegtáblákból áll a kocsi oldalának egy része; a kilá
tást pedig kényelmes és forgatható karszékekből élvezheti az utas. 
Körülbelül olyanok, mint azok a szalonkocsik, a melyek a nyári 
idény alatt a Salzkammerguton vannak forgalomban. A kilátás 
gyönyörű; Valparaisotól Santiagoig majdnem 800 méter magas 
fensíkon vezet az út, a mely merészen és érdekesen van meg
építve. Limatchon túl hosszú időig meredek sziklafalak között halad 
a vonat, néha olyan közel a sziklákhoz, hogy az ember kinyújtott 
kézzel könnyen elérhetné. És a mint kijut a szakadékból, mély
séges, gyönyörű völgy tárul fel előttünk. A völgy talán a legmível-
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tebb része Közép-Cbilenek; egymást érik a barátságos külsejű 
apró városkák, körös-körül gyümölcsfákkal és gondosan mívelt 
földekkel. A quilotasi magaslatok után ismét mély völgyek követ
keznek egészen a Maypocho folyóig, a melynek a partján Santiago 
fekszik. A vasút a svájczi vasutakra emlékeztet; csupa meredek 
sziklák, szédítő mély völgyek, viaductok és zuhanó patakokat áthidaló 
ívek lépten-nyomon váltakoznak. így például Santiago előtt az utolsó 
viaduct Da los Marquis — kétszáz méter hosszú, a mélység 
alatta száz méternél több. Az ember szédül, ha az ablakon kihajolva, 
megpillantja maga előtt ezt a mélységet. Az egész vasút merész 
tervével és vakmerő kivitelével csak akkor imponál teljes mértékben, 
ha az ember megfontolja, hogy ez volt a legelső vasút, a melyet 
a parti Cordillerákon keresztül építettek. Igaz, hogy azok, a melye
ket később építettek, — fenn a Cordillerák északibb részén — 
merészségre és technikai nehézségekre nézve ezt messze felülmúlják, 
de megmarad az az érdeme, hogy a Cordillerák felhőkbe nyúló 
csúcsait ez a vasút nyűgözte le legelőször.

Hogy miképen fejlődhetett éppen a kedvezőtlen fekvésű Santiago 
az ország fővárosává, holott a tenger felől meg a szárazföld felől 
is éppenséggel nem volt könnyen elérhető, azt csak úgy érthetjük 
meg, ha egy kissé megtekintjük Chile térképét. Chile ugyanis 
keskeny földszalag, a mely a Magellan-szorossal kezdődik és egé
szen a 24-ik szélességi fokig nyúlik fel az Aequator felé. A milyen 
hosszú ez a földszalag, éppen olyan keskeny; csak nagyon kevés 
helyen szélesebb 200 kilométernél és az egész ország két rend
kívül nehezen áthágható akadály által van a világtól elzárva; egy
felől van az oceán, másfelől a Cordillerák kolosszális válaszfala.

A 753 ezer négyzetkilométer nagyságú országnak, a melynek 
területén mintegy 2 és fél millió ember él,* csak egy harmadrésze 
látható, még pedig csak a középső harmada. A keskeny földszalag 
jelentékeny részét elfoglalják a Cordillerák, a földgömbnek ez 
a páratlan nagyságú, óriási hegyláncza. A hegyláncz lenn, Dél-

* Újabb népszámlálás szerint már több, mint három millió.
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Amerika csúcsánál, a Cap-Hoornnál, 200 méter magas szirtfokkal 
kezdődik és már a Tűzföldön vannak 2000 méter magas csúcsai, 
mint például az általunk már ismert Sarmiento és a Darwin hegyek 
a Magdalena-szorosban. Cap-Frowardnél láttuk a patagoniai Cordil- 
lerák kezdetét a Magellan-szorosban. A szoros rövid megszakítása 
után aztán többé meg sem szűnik a Maracaibo öbölig Közép- 
Amerikában. Számos olyan csúcsa van, a melyeknek a legalacso- 
nyabbja messze felülmúlja Európa legmagasabb hegycsúcsát és 
tájékoztatóul megemlítek közülök egynéhányat, az ismertebbeket, 
így például a közmondásosan népszerű Chimborazo a quitoi 
Cordillerákon 6310 méter magas’; a Cayambo, melyet az Aequator 
képzelt vonala éppen a közepén metsz át, 5526 -méter. Az 
Antisana 5756 méter, az Ilimani 6405 méter. A Sorrata kettős 
csúcsa közül pedig az Aucohuma 6617 méter, a „kicsi“ Illampu 
pedig 6560 méter magasak. Ugyancsak a quitoi Cordillerákon a 
Cotopaxi a földgömb legmagasabb működésben lévő tűzhányója és 
elég szorgalmasan működött is; legutoljára 1886-ban. Örökké emlé
kezetes marad az a rettenetes kitörése 1742-ben, a midőn temérdek 
ember pusztult el a kitöréssel egyidejű földrengésben. A pusztulás 
nagyobb részét azonban az az elképzelhetetlen víztömeg okozta, 
a mely a 2000 méter magas és néhány méter vastag hóréteg olva
dása folytán állott be. Valamennyi között legmagasabb a közép
chilei Aconcagua, a melyet újabb időkig 6970 méter magasnak 
tartottak. De ennél is több; tudniillik Zubriggen és Vines, a kik 
1897 február 13-án elérték a csúcsát, 7039 méter magasságot mértek, 
holott Güssfeldt trigonometriai mérései alapján 7020 méter magas
nak nyilvánította.*

* Hozzávető fogalmat csak akkor nyerünk ezekről a kolosszális nagyságokról, ha 
valamely ismertebb hegyláncz méreteivel hasonlítjuk össze, mondjuk, például a mi Kár
pátjainkkal. így a Cordillerák 7000 kilométer hosszúságával szemben áll a magyar 
Kárpátok félkörben futó íve, a melynek egész hossza éppen az ötödrésze amanrítik, azaz 
csak 1500 kilométer, a mely ívnek két vége egyenes vonalban csak 500 kilométerre 
esik egymástól. A Cordillerák 1.817,310 négyzetkilométer területével szemben a Kár
pátok csak 150,000 négyzetkilométer; a legmagasabb pontja pedig a Ferencz József- 
hegycsúcs 2663 méterrel, míg a népszerű Lomniczi csúcs 2634 méter magas.
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A chilei Archipelaguson végighaladva Valparaisoig terjedő utun
kon láttuk, hogy az ország déli része Concepcionig vad, kopár, 
hideg és örökös eső mossa.

Az északi harmada szintén lakhatatlan, de egészen ellenkező 
okoknál fogva; az tudniillik csupa homok, rendkívül forró és 
egész télen át tikkasztóan száraz, miután az eső a legnagyobb 
ritkaság. Csak éppen a középső harmada az, a mely szerencsés 
és kedvező átmenet lévén a két szélsőség között, talán egész 
Dél-Amerikának éppen ez a parányi területe a legszebb és leg
gazdagabb rész.

A tulajdonképen lakható és művelhető rész, a mely az észa
kon fekvő Coquimbo öböltől a déli Bio-Bio folyóig terjed az 
általunk érintett Concepcion városig, nem több, mint 135,000 
négyzetkilométer, tehát az egész országnak csak egyhatoda. Nos, 
ennek a lakott résznek éppen a legszebb és leggazdagabb helyén 
fekszik a főváros: Santiago.

Egy órányira a várostól már kezdetét veszi az az élet, a 
mely a fővárosok körül mindenütt tapasztalható. Körös-körül gon
dosan mívelt földek, sűrűn lakott falvak, aztán villák és a vá
rosok tőszomszédságában a gyárak. Maga a vidék barátságos, 
nyájas, mondhatni kedves. (Kivált ha az ember a Magellan- 
szorost és a chilei Archipelagust hagyta maga után.) Kiválóan 
szép a keleti oldal, a honnan a Cordillerák szédítő hegycsúcsai 
láthatók.

A levegő tisztasága és elképzelhetetlen átlátszósága még na
gyobb mértékben ragadja el az embert, mint Valparaiso megpillan
tásánál. A levegő olyan hihetetlenül átlátszó és tiszta, hogy a 
még innen is 150— 200 kilométerre eső Cordillerák olyan benyomást 
tesznek, mintha közvetlen közelünkben lennének. Az a völgy, 
a melyben Santiago fekszik, csak 550 méter magasan fekszik 
ugyan a tenger színe fölött, de az a gránitfal, a mely mögötte 
van, a legalacsonyabb helyén is magasabb 4000 méternél, míg a 
legmagasabb csúcsa, az Aconcagua, 7039 méter magas. És mind
ezek a gygasi óriások egész nagyságukban egyszerre és együtt
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tekinthetők át, még pedig olyan tökéletesen tiszta aetherben, a mely
ben a szem talán nem is ismer gátakat.*

Az Alamedába, egy mintegy 5 kilométer hosszú, 80 méter széles 
és négyes fasorral beültetett gyönyörű boulevard torkolatába bero
bogó vonat, perczekig halad az elővárosok házsorai között. A városnak 
minden részlete a legkellemesebb benyomást kelti. Ez már nem is 
Dél-Amerika, hanem inkább egy dél-európai kedves kis város benyo
másával bír, a melyet az ember egy gyönyörű májusi napon pillant 
meg. Az Alameda mindkét oldalán dúslombú terebélyes fák álla
nak, a melyek a fénylő, túlvilágos napözönben kellemes enyhe 
árnyékot nyújtanak. Minden olyan, mintha egészen . új lenne; 
minden fénylőén tiszta, csinos és csaknem kaczéran rendezett. Az 
Alameda házainak erkélyei aranyozottak, a homlokzatuk pedig 
művészileg felcziczomázott. Jóleső nyugalom, valami sajátszerű 
előkelőség terül el a városon és az embert nem nyűgözi le a nagy
városok szokásos kábító forgalma és siketítő lármája. Santiagoban 
minden csendes és nyugodt, valósággal előkelő. Annál nyomorúsá
gosabbak azonban a kocsik, a mety tekintetben csak a példátlanul 
rossz kövezés múlja felül. Mint minden délamerikai városban, Sant- 
iagóban sem volt idejük az embereknek „ilyen kicsinységekkel“ 
törődni; az ötvenes években Santiago még nagyon csendes kis 
városka volt, a mely időben még a jezsuita klastromok voltak a 
legszebb épületei, a minthogy akkor a város még egészen a jezsuiták 
kezében volt. Akkor alig volt 60,000 lakosa, ma pedig meghaladja 
a 250.000-et. A többi utczák is szélesek és nincsenek olyan mate
matikailag pontos háztömbökre beosztva; itt-ott bizony olyan szűk 
és tekervényes utczákba téved az ember, hogy becsületére válnék 
bármely keleti városnak. Az összes főbb utczák és a térségek
— Squarerok —  terebélyes fákkal vannak beültetve és a házak

* Jellemző a Cordillerák átlagos óriási magasságára, hogy azok a hágók, a melyek 
Chiléből átvezetnek a szomszédos Argentínába, tehát a közlekedésre legalkalmasabb 
utak is, milyen kolosszális magasak. így például az Uspallata-hágó 3900 méter magas 
és néhány év óta már vasút jár rajta keresztül; a Pórtillo 3645 méter és a San- 
Francisco-hágó 4870 méter magas.
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kihaltaknak látszanak, mert naplementével ugyancsak megtelnek és 
olyan elevenek, hogy az ember meglepetéssel kérdi: hol volt ez a 
temérdek nép mostanig? Az utczák esti elevensége is lényegesen 
és előnyösen külömbözik a keleti part városaitól. Itt tudniillik nem 
lótnak-futnak az emberek, nem sietnek. Itt senkinek sincs dolga; 
minden olyan csendesen folyik a maga medrében, mintha üzlet, 
börze vagy spekuláczió nem is léteznék a világon.

Az európai jelleg azonban csak a külsőre szorítkozik. A mi a 
házon belül van, legyen az berendezés, családi élet, szokások vagy 
akár az egész társadalom, az — a délspanyolnál is több; az már

mind tömör kőből épültek; tekintettel a meglehetős sűrű föld
rengésekre, túlnyomóan egyemeletesek. Az oszlopok, a lépcsők 
és az erkélyek mind csupa márvány; a házak teteje lapos és tele 
van rakva „Miradorok“-kal, apró kis tornyokkal; igen sok santiagói 
családnak a házteteje — a nyaraló. Hanem azért az ablakok mégis 
népesebbek mint a háztetők, mert Santiagoban is szívesebben nézik 
az asszonyok — az utczát, mint teszem fel a Cordillerákat. Különben 
pedig csak nappal olyan csendesek az utczák, hogy néha egészen

SANTIAGO . AZ ALAMEDÁN.
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tisztán délamerikai spanyol. így például az udvar már az igazi 
patio, a család „buen-retiro“-ja, a melyben a napi legfőbb foglal
kozás — stylszerűen kifejezve: a dolce far niente. No, a semmit
tevésben aztán igazán nagyok a santiagóiak, persze elsősorban a 
nők. Naphosszat a patioban hevernek a legpongyolább — pongyo
lában ; a mint aztán a nap lemegy, kiürülnek a patiok és megtelnek

SANTIAGO. PLAZA DA ARMAS.

az utczák válogatott szépségű, gyönyörű asszonyokkal. A mint a 
keleti parton láttuk, a közjótékonyság terén sokat tesznek a városok 
lakói; Monte-Videoban például és Buenos-Ayresben mindaz, a mi 
az emberi szenvedés és nyomorúságok enyhítésére létesíttetett, az 
a nagyközönség önkénytes adakozásából jött létre, s maga az állam 
mindazzal semmit sem törődik. Santiagoban, valamint egész Chileben 
éppen megfordítva áll a dolog; itt mindezekről kizárólag az államnak 
kell gondoskodni, mivel a közönségnek ilyesmi iránt nincs sem 
fogékonysága, sem -— pénze. (Hja, itt nincsenek milliószámra.
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ökrök, lovak és juhok; itt nincsenek vállalkozók a la-platai árú
kirakodásra és innen nem viszik ki a bőrt milliószámra. Itt a legtöbb 
embernek —  hivatalnoki fizetésből kell megélni.)

Régi épülete nincs Santiagonak, még régi temploma sincs, a. 
mi ennél a par excellence katholikus és rendkívül bigott nemzetnél 
eléggé szembetűnő. De megvan ennek a maga históriája. 1863-ban 
még impozáns cathedraleja volt, a Compania, a mely állítólag] ̂ a 
legszebb és legrégibb templom volt egész Dél-Amerikában. Emii-

ARAUKAN FÉR FI ÉS NŐ.

tett évnek egyik ünnepnapján a dominikánusok impozáns isten
tiszteletet rendeztek a templomban, délamerikai szokás szerint illu- 
mináczióval, rakétákkal és tűzijátékkal egybekötve; még a görög 
tűz sem hiányzott. Véletlen szerencsétlenségből azonban és egészen 
műsoron kívül, a templomban felhalmozott temérdek robbanóanyag 
meggyűlt és felrobbant. Az esőben szegény és napfénynyel túlárasztott 
városban a fa rendkívül kiszárad és ha meggyűl, úgy ég mint a 
szalma. Képzelhető tehát, milyen hirtelen lobbant lángra az egész 
épület. A bennlevőkből nem menekült meg jóformán senki. Mintegy 
500 nő égett oda a templomban nehány rövid óra alatt és ezenkívül 
majdnem lángra lobbant ettől a templomtűztől az egész köztársaság-
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A liberálisok ugyanis azt kiabálták, hogy a papok szándékosan 
gyújtották fel a templomot, hogy megtorolják a kormánynak azt a 
bűnét, amiért elvette a papoktól a klastromokat; a klerikálisok pedig 
éppen ennek az ellenkezőjét akarták bebizonyítani.

A régi épületek hiányát a chileiek hamisítatlan délamerikai 
módon pótolják. A város ugyanis tele van szobrokkal és emlék
oszlopokkal ; Párisnak vagy Berlinnek sincs aránylag több szobra 
és emlékoszlopa, mint Santiagonak. A fantáziának tág tere nyílik 
az emlékoszlopok megalkotásában és a fantázia tiszta délamerikai, 
így például a legelőkelőbb szobor, a szabadság szobra, a követ
kezőképen van megalkotva. A város legelőkelőbb és legnagyobb 
térségén, szemben a nagy templommal van egy porphir-medencze, 
a  melybe négy hatalmas krokodilus önti a torkából a vizet; a 
medencze közepén piedestalon gyönyörű indiánus nő szobra áll dús 
tolldísszel, a fején a kezével pedig vastag lánczokat tép és tördel.

Pedig, közbevetőleg mondva, éppen Chilenek van legkevesebb 
joga ezt a szegény indiánus nőt így a pellengérre, azaz hogy a 
piedestalra állítani; mert egész Dél-Amerikában sehol sem bántak 
olyan kegyetlenül az indiánusokkal, mint éppen Chileben. A többi 
államokban még megmaradtak valahogy, legalább töredékekben, 
Chileben azonban valósággal kipusztították őket magvastul. És éppen 
a Chileben talált indiánus törzs, az Araucanok, volt a legszívósabb 
valamennyi között. Annyira szívós, hogy ámbár a chileiek hihe
tetlenül pusztították őket, még ma is él belőlük — igaz, hogy 
a Cordillerák szakadékai és hozzáférhetlen búvóhelyein — mintegy 
40,000, holott még a múlt század elején mintegy 150,000-en lehet
tek. Az Araucan volt az egyetlen törzs, a mely sohasem olvadt 
össze a fehérekkel, és nem követték a többi törzsek példáját, 
a kik a fehérekkel meg a négerekkel összeházasodva, lassanként 
mulattokká vagy mestizekké lettek, mégis kipusztultak. A mit meg
hagyott belőlük a fehérek fegyvere, azt kiölte a fehérek ajándéka: 
a pálinka, a szerelem, a himlő, meg a — kultura. Kultura alatt 
értendő a fehérek terjeszkedése befelé, a Cordillerák felé. Az arau
canok az indiánus törzsek legszebb és legintelligensebb faja. Tulaj
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donképen rézszínűek, de valahogy sokkal fehérebbek, mint a hogy 
eredetileg —  dukálna. Ez a fehér árnyalat onnan ered, hogy annak 
idején a kis hamisak gyakran és sok fehér nőt raboltak az ellen
ségtől és ez a kis vérfelfrissítés kivételesen nem vált kárukra. Különben 
is szép tö rzs ; a férfiak középtermetűek, izmosak és erősek, az arczuk 
szabályos, kerek, szakáll nélküli. A homlok alacsony, a szemek tiszták 
és villogok, sőt értelmes kifejezésűek. A hosszú fekete haj a vállukra 
omlik és széles piros szallaggal kötik le a homlok körül. Ruházatuk 
rövid nadrágból áll és a barna ponchoból (ujjatlan köpenyegből), 
a melyet a guanaco gyapjából készítenek. Szervezett falvaik vagy 
községeik nincsenek, de azért nem nomádok. Minden családnak 
megvan a maga kis kunyhója valahol a Cordillerák szakadékaiban 
és művelik azt a kicsi kis termőföldet, a mely kunyhójuk körül 
fekszik és a mennyi a fentartásukhoz éppen elég. Különösen híresek 
az apró hegyi lovaik, ők maguk pedig olyan kiváló híres lovasok, 
hogy a lovaglásuk valósággal közmondásos. És ezt a rokonszenves 
szép fajt volt lelkűk a spanyoloknak, kiirtani!

A legkimagaslóbb dísze Santiagonak, a szó szoros értelmében 
véve „kimagasló“, az a hatalmas gránitszikla, a mely a város közepén 
emelkedik ki, meredek egyenes falával. Ez a szikla körülbelül 70 
méter magas és egy kilométer hosszú egyetlen gránittömb a Huelen- 
domb, vagy a régi Cerro de Santa Lucia. Ez a szikla volt tulajdon
képen a megalapítója Santiagonak. Valdivia ugyanis, Chile hódítója, 
ennek a sziklának a tetejére építette annak idején az első várat, a 
melyről a körülfekvő völgyet, ágyúival könnyen uralhatta; a vár 
körül fejlődött aztán lassanként az ország fővárosa. Az egykori erős 
vár azonban idővel szétmállott, elpusztult és a szikla egészen kopáran 
állott a körülötte keletkezett város közepén. Ekkor fellépett a város
nak egy jóltevője, a ki igen nagyot, igen merészet gondolva, kolosz- 
szális emlékoszloppá alakította át a sziklát. Reá áldozta egész 
vagyonát és életének tíz évét. Tudniillik valóságos paradicsommá 
varázsolta át a kopár gránit-tömböt. Gyönyörű lugasokat, márvány
karzatokat, alagutakat és monumentális lépcsőket építtetett reá. 
Továbbá képtárat, gót templomot, csillagvizsgáló intézetet, vendéglőt,
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szállodát, apró barlangocskákat, temérdek tornyot, nagy színházat 
és mindezek fölébe pedig az egyik sziklacsúcsra a Madonna Irhma- 
culata szobrot, egy másik sziklára pedig Valdivia márványszobrát 
építtette.

■ Nemcsak helyileg, de társadalmilag is a Cerro de Santa Lucia 
a város központja. Esténkint a többi parkok csaknem üresek, Santa 
Lucia pedig tömve van a sétálókkal meg a mulatókkal. Ugyanazt 
a szerepet játszsza Santiagoban, mint a Palermo Buenos-Ayresben. 
A külömbség abban áll, hogy míg a Palermo Buenos-Ayres kivált
ságosainak a gyűlhelye, addig a Santa Lucián Santiagonak minden 
társadalmi rétege megtalálja a maga mulatságát.

(És mindezt egyetlen ember jóindulatának és áldozatkészsé
gének köszönheti a délamerikai város. A mi közép-európai főváro
sunk kimagasló dísze pedig, a páratlanul szép és érdekes Gellért
hegy, ott áll ma is az ő kopár meztelenségében, mint a város 
fejlődésének útjában álló ostoba kőtömeg. Mit lehetne teremteni 
ezen a sziklán, a melyért joggal megirigyelhetne bennünket Európa 
bármely világvárosa, ha akár az állam, akár a társadalom akarna 
valamit rajta létrehozni. A santiagói Santa Lucia helyzete és alakja 
meg sem közelíti ezt a mi gyönyörű sziklánkat, a mely idővel talán 
még inkább lehetne a fővárosunk symboluma, mint a Lánczhíd.)

A santa-luciai esték a legszebbek, a mit e tekintetben képzelni 
lehet. Nincs még egy város a világon, a melyben a színház erké
lyéről vagy a vendéglő terraszáról a közvetlen közelben 6000 m. magas 
hegyfalakat láthatna az ember, a melyekről tündöklőén aranyos 
fényben verődik vissza az éppen lemenő nap sugara. És ha utána 
feljön a hold, a melynek korongja olyan fehér ebben az átlátszó 
levegőben, mint simára csiszolt tündöklő ezüst lap és olyan bűbá
josán sajátságos fényt áraszt, a melyet elképzelni is lehetetlen.

Hogy azonban a pálmák ne nőjenek az égig, arról alaposan 
gondoskodik a santa-luciai vendéglős. Chileben ugyanis hihetetlenül 
rosszul főznek. Hogy ilyen példátlanul rossz a konyhájuk, annak 
az az oka, hogy a chileiek önmaguk végeznek, azaz hogy benn
szülöttek, helyesebben: benszülött nők által végeztetnek mindent.
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Brazíliában, Uruguayban és Argentínában a házi teendőket a be
vándorlók végzik e l ; Chileben a bevándorlóra nem bíznak sem m it; 
különösen nem a házkörüli teendőket. A bennszülött férfiakra éppen
séggel semmit sem bíznak. A bennszülött férfiak ugyanis, a Rosok, 
a chileiek szerint a megbízhatóságnak még a legalsó fokán sem álla
nak és nem is bíznak reájuk semmit. Rosok nem lehetnek sem

CHILEI ELŐKELŐ FÖLDBIRTOKOS.

szolgák, sem inasok, sem napszámosok. Dolgozni lusták, a lopásban 
pedig állítólag olyan mesterek, hogy „kilopják az embernek a sze
mét a fejéből^. Hiszen láttuk Concepcionban meg Valdiviában, hogy 
a lóvasúti kalauzok is kivétel nélkül nők.

Monte-Videoban és Buenos-Ayresben jellemző az utczai életre, 
hogy minduntalan szép, sőt gyönyörű szép asszonyokkal találkozunk; 
a mulatóhelyeken, a színházakban, meg a sétatereken valósággal 
elbájolják az embert, a miben a délamerikai spanyol nők önkén



502 GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

telenül, néha kissé tudatos szándékossággal is, nagy mesterek. 
Santiago e tekintetben eltér a keleti testvérvárosoktól. Mintha 
hazug és mesterkélt pruderia ülne a társadalom szokásain és tör
vényein, annyira affektált túlerkölcsösség nyilatkozik meg a társa
dalmi életükben. Santiagoban például nem illik szépnek lenni, sem 
elegánsnak, sem elevennek. Nem szabad vidámnak látszani, a szín
házakban nem szabad mulatni és nem szabad kaczérkodni vagy 
flirtelni. Az egyedüli hely, a mely a santiagói társaságbeli nőhöz 
illő, a hol csoportosan szabad megjelenniük, az a templom. (Meg
jegyzendő, hogy Chileben évtizedeken át — a jezsuiták voltak az 
urak.) Hogy mintegy kárpótolják a szépnemet azért, mert a nyil
vánosságban nem szerepelhetnek, azaz, hogy sem jótékonysági 
bazárokat nem rendezhetnek, sem élőképeken nem bámultathatják 
magukat, jouron, jégpályán, vagy tengeri fürdőben magukat nem 
mutathatják, s tb .; kárpótlásul a templomlátogatásnak egészen 
különös nemét kultiválják, úgy a fővárosban, mint végig a Csen- 
des-oceán partján. A templomjárás úgyszólván kötelező a nőkre, 
valamint kötelező az az öltözet is, a melyben ezt a kötelességet tel
jesítik. A santiagói nő ugyanis a templomba csak tetőtől-talpig feke
tébe öltözve mehet és m egyen; kezében picziny kis térdeplő
szőnyeggel. Ebből áll az egész fölszerelés. Most el lehet képzelni, 
hogy az évtizedes hagyományos szokás folytán minő tökélyre fej
lődött az a kaczér magatartás, az a bájos eleganczia, a melyet a 
santiagói asszonyok ezzel a két különben igen igénytelen tárgygyal
—  fekete ruhában, térdeplő-szőnyeggel — kifejteni képesek. Az egy 
darabból álló fekete szövet beborít m indent: a fejet, a nyakat, a 
mellet és a vállakat, a nélkül, hogy egyetlen ránczot vetne. 
Az arczból nem látszik egyéb, mint a szemöldöktől az állig terjedő 
rész. Az egyetlen kimagasló rész hátul van a tarkón, a hol a külön
ben is magas kontyba magas fésű van betűzve, a mi által a 
különben is gracziózus kis termetű nő még karcsúbbnak, nyúlán
kabbnak és magasabbnak látszik. A járásuk könnyed, gracziózus; 
röviden: bájos. Ez az igénytelennek és szemérmetesnek látszó 
ruházat kaczérabb azonban és kihívóbb, mint bármely párisi toilette,
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ha akármennyi raffinériával van is ez utóbbi megalkotva. Nem az 
vonzó rajta, a mit az ember lát, hanem a mit sejtet és gyaníttat. 
A nő veleszületett kaczérsága és bájossága talán még a fegyencz- 
ruhának is formát, csint meg új ingert tudna adni.

Még egy kárpótlásuk van a nőknek azért, hogy a nyilvános
ságban nem szerepelhetnek, egy szintén speciális chilei találmány; 
tudniillik a fényképen való kiállítás. Minden üzletben csoport-fény- 
képeket lehet vásárolni, a melyen a santiagói szép asszonyok cso
portosan láthatók együtt. Nagyon valószínű, sőt egészen bizonyos, 
hogy nem ilyen szép egyetértésben ültek a fényképész gépe előtt, 
de a képen a legszebb harmóniában csoportosulnak és nehány 
centavoért bárkinek rendelkezésére állanak (a képek). A képeken 
néha ötven-hatvan nő is van együtt, néha azonban csak öt-hat, 
vagy csak kettő-három, a fényképész szeszélye és ízlése szerint. 
Már most el lehet képzelni, hogy milyen tág tere nyílik itt a fény
képészeknek, meg egynémely megrendelőnek az alakok csoportosí
tásában. Mennyi czélzatosság és mennyi bosszantás, mennyi pikan
téria és mennyi kellemetlenség hozható így létre, a midőn a leg
különbözőbb osztályú, jellemű, hírű és állású asszonyok ilyen békés 
harmóniában állíthatók egymás mellé, tekintet nélkül az egymáshoz 
való viszonyra.

*

Santiagói tartózkodásunk harmadik napjának estéjén sürgöny 
várt reánk —  itauribeli utasokra —  a melyben az Itauri kapi
tánya közölte velünk, hogy Hamburgból kapott rendelet folytán 
nem folytatja az útját tovább észak felé, hanem visszatér Európába; 
az utasokat meg az árút a „Lacha“ veszi át, a mely hajó velünk 

4 csaknem egyidejűleg érkezett be Valparaisoba észak felől jövő 
útjáról. (A Lacha -..- egy chilei angol társaság hajója — holnap
után indul, tehát siessünk, ha még Valparaisoban akarjuk találni.

Természetes, hogy másnap reggel az első vonattal elhagytuk 
Santiagói és siettünk vissza Valparaisoba. A vonat minden kocsija
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tömve volt utasokkal, köztük feltűnően számos nő, a kiknek szo
katlanul izgalmas beszédjén és cselekvésén meglátszott, hogy valami 
különös nagy dolog történhetett. Hogyne. Párisba készültek! Miután 
még lesz szerencsénk a társasághoz, később foglalkozunk velük.

A most már másodszor megtett út talán még elragadóbbnak 
tetszett, mint első ízben, miután most inkább törődhettünk a rész
letekkel is. Jobbra —  még mindig megszakíttatlan hosszú lánczot

CH ILE. TEN G ERÉSZETI GYALOGSÁG.

alkotnak a kopár havasok, olyan meredek fallal, hogy a kocsiból 
kinézve, lehetetlen megpillantani a tetejüket. Tiltil állomás után 
ismét szédületes mély katlan tárult fel; az óriási sziklatömbök 
olyan szana-széjjel feküsznek benne, mintha gygasok játszottak 
volna velük koczkát és azután ott hagyták volna. Mintegy öt-hat 
rengeteg hosszú alagút után a vonat hirtelen megáll egy gyönyörű 
szép völgy szélén, Llay-Llay állomásnál. Ez a keresztező állomás 
egyrészt Valparaiso és Santiago között, másrészt a Los-Andesből 
jövő transandikus vonattal, a hol két vonat találkozik és mintegy 
fél óráig időzik. Éppen elég idő arra, valamit reggelizni. Az enni- 
innivalót bennszülöttek árulják, miután étterem nincs, ámbár
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nagy a forgalom. Innen kezdve száguldva rohan le a vonat a 
tenger felé, alig töltve egy-két perczet a közbeeső Los-Végas, Quil- 
lota, Penna-Blanca, El-Salto állomásokon. Ezúttal csak egy napot 
töltöttünk Valparaisoban — a zajos és lármás város éppenséggel 
nem képes másodszor is lekötni az utas figyelmét, — hanem 
egyenesen bevonultunk új lakásunkba, a Lachara.





TIZENÖTÖDIK FEJEZET.

VALPARAISOTÓL IQUIQUEIG.





Korán reggel 6 órakor a Lacha felszedte horgonyait és Brazí
liára emlékeztető túlzott óvatossággal kivonult a kikötőben horgonyzó 
számos gőzös és vitorlások tömkelegéből. A Lachaval igen rossz 
cserét csináltunk a szép és elegáns Itauri helyett. A Lacha egészen 
más szerkezetű és berendezésű volt, azonkívül jelentékenyen kisebb, 
mint az Itau ri; a személyzeten pedig meglátszott, hogy az Itauri 
árújának átköltözése, meg a nem remélt temérdek utas elhelyezése 
a legnagyobb mértékben izgatta és nagy zavarba hozta. Kajüttök 
dolgában is igen rosszul állott az ügy; az eddigi kis kajüttnek, a mely 
a legszerényebb kívánalmak mellett is szűk volt lakásnak, meg
volt az az előnye, hogy nem kellett azt idegennel megosztani. 
A Lachan azonban egy ugyanakkora szobácskábán kettesével kellett 
meghúzódnunk, miután a Santiagoból átjött chilei urak és hölgyek 
sokkal számosabban rohanták meg a hajót, mint a mennyit rend
szeresen befogadhatott. A kirándulásnak megvolt a maga története 
és nem volt előkészületlen. A Lacha kapitányát azonban az „invázió44 
teljesen előkészületlen találta. A hajón lévő legtöbb utas — túl- 
nyomólag a chilei legelőkelőbb társaságból — a mint már említettük, 
nagyszabású kirándulást tervezett Párisba és a Valparaisotól Panamáig 
terjedő utat az erre az időre várt Itaurin szándékoztak megtenni. 
Hogy miképen kerültek azonban a Lachara, azt már tudjuk.

A hajóközlekedés a két kikötő között nagyon élénk. Csaknem 
naponként indul hajó Valparaisoból, részben a „Compania de Navi
gáción por vapor en el Pacifico“ angol társaság hajóiból, részben 
pedig a „Compania Sud Americana de vapor“ chilei társaság részéről.
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Eltekintve attól, hogy az angol társaság hajói lassúbb járatúak, más 
különbség nincs és a hajók minden tekintetben egyformák, a meny
nyiben mind a két társaságnak a hajóit angol kapitányok vezetik 
és mindkét társaság hajóin bennszülöttekből áll a legénység. Hason
latosság már több van közöttük; így például mindenek előtt méreg
drágák; Valparaisotól Mollendoig, alig ezer tmfdnyi hosszú útért, 
az első osztályú hajójegy ára 175 peso, azaz mintegy 400 korona, 
holott más társaságoknál, más vidéken, mint például Londonból 
Buenos-Ayresig, 6000 mértföldnél hosszabb útért német vagy angol 
hajón a jegy ára csak valamivel több.

A hajók építése és berendezése is lényegesen eltér a hajók 
szokott berendezésétől. Az építésüknél ugyanis a hajótársaságok 
tekintettel vannak arra a körülményre, hogy azon az úton, a 
melyen ezek a hajók közlekednek, a Csendes-oceán, tényleg csen
des, a minthogy Valparaiso és Panama között még a kisebb sza
bású vihar is a ritkaságok közé tartozik. Ennélfogva a hajók 
valósággal folyami hajók módjára vannak építve, igen lapos fenék
kel és igen magas oldalakkal; tehát aránylag kis hajón temér
dek árút tudnak elhelyezni. A kajüttök nem a hajó testébe vannak 
beépítve, hanem a fedélzeten vannak, mert a hajó üre kell a 
temérdek árúnak. Az ilyenforma berendezés nagyon kellemes lenne 
az utasoknak, a mennyiben sokkal kellemesebb a hajó fedélzetén 
lakni, mint mélyen lenn a hajóürben. Csakhogy a dolog nem ilyen 
egészen egyszerű. A fedélzet alatt ugyanis, a hol az utasok van
nak elhelyezve, következik egy második fedélzet; ezen pedig 
árúképen — élő állatok vannak beraktározva. Az állatok feletti 
emelet hosszú oválalakú, a mely körülfut a hajó egész fedélzetén 
és ezen oválon vannak a kajüttök elhelyezve. A 'kajüttök mind a 
tenger felé nyílnak egy széles erkélyre; a hátsó falaik pedig 
együtt kisebb ovált alkotnak, a melyben a közös termek vannak 
elhelyezve: a szalon, az étterem, a dohányzó stb.

Hajórajövetelkor meglepő látványt nyújtott a Lacha. Először 
is meglepett a teljesen szokatlan, kolosszális m agassága; másodszor 
meglepett az első emeleten az egész hajópárkányt körülfutó, saját-
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ságos díszítés; tudniillik a nyílásokon kidugott temérdek ökör-, ló-, 
bornyú-, bárány- és disznófej. A fölöttük lévő második emeletet 
pedig még furcsább díszítés futotta körül. Hogy ez a második 
emeleti díszítés miből állt, azt így a mélységből, a csónakból, nem 
lehetett megítélni. Ez a meglepetés későbbre volt fentartva, a mikor 
ugyanis feljutottunk a kajütteinkhez. Tudniillik, ha az ember a 
meredek hajólépcsőn feljut a legfelsőbb emeletre, a hol a kabinok 
vannak, akkor megoldódik a rejtély. A guirland ugyanis répából, 
tökből, hagymakoszorúkból, fejes-salát4ából, meg dinnyéből állott. 
Ezt a temérdek zöldséget és főzeléket, a melyet a valparaisoi hajók 
az északibb városokba szállítanak, a kabinokat körülfutó erkélyekre 
rakják, még pedig olyan óriási tömegekben és olyan kevés tekin
tettel a 175 peso-corrientet fizető utasra, hogy a kabinok bejárata 
előtti erkélyen alig marad egy-két lépésnyi szabad hely. Már a 
„földszinten'1, a hol a holt árú rakodóhelye van, kellemetlenül 
átható szag üti meg az ember orrát és minél magasabb régiókba 
jut, emeletről-emeletre, annál kellemetlenebb, annál penetránsabb ez 
a nyomasztó, fojtó illat. A temérdek élő jószág, szarvasmarha, 
disznó, ló, juh, azonkívül, hogy „kikí“ a saját hangján bőgve, 
bégetve, röfögve és nyerítve ad magáról életjelt, megteszi ezt a 
kipárolgásával is. Az állatok felett, a legfelső fedélzet hátulsó részén 
van a harmadosztályú utazóközönség, a bennszülöttek csoportja 
elhelyezve, a kik hangos lármával, meg itt-ott egy kis parázs-vere
kedéssel formálnak just a szűkre szabott helyükhöz. Hogy az első 
osztályú utas a kajüttjéhez jusson, ezen a csoporton végig, kell 
mennie, de itt újabb, és cseppet sem kellemesebb illat üti meg 
az orrát. A chilei köznépnek ugyanis egészen sajátszerű szaga
van; hogy milyen, azt nem lehet egészen híven leírni. Csak két 
momentum marad meg belőle az emlékezetben; a szennyes, izzadt 
fehérnemű szaga, meg a bőven fogyasztott fokhagyma. Mikor aztán
az ember átvergődik ezen a csoporton és örvend, hogy most
már felér a tiszta nyilt levegőre, akkor egészen váratlanul, de
annál kellemetlenebbül üti meg az orrát az óriási mennyiségben 
fölhalmozott zöldség és főzelék dohos és fülledt párája.

Dr. Gáspár F. : A föld körül. I. 65
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A míg a hajó állott, olyan volt a levegő, mintha meg lett 
volna dermedve körülöttünk; egy szellőcske nem volt érezhető és 
a különböző eredetű meg összetételű szag, mint szilárd, tömör 
anyag vette körül a hajót. A mikor aztán megindult, némileg javult 
a tűrhetetlen állapot. A hajó menete által előidézett légáramlat elég 
volt, hogy a kellemetlen szagot elhajtsa a környezetünkből. A külön
böző állati hangok is szüneteltek addig, a míg a hajó mozgásban 
volt. A mint azonban valamelyik kikötőbe érkeztünk, rögtön beállott 
az induláskor tapasztalt állapot. A szagok ismét falat' képeztek 
a hajó körül; a világért nem fújt volna egy parányi szél, az álla
tok ismét elkezdtek bőgni, röfögni, meg gágogni; az árút kiemelő 
daruk láncza pedig fülsértőén csörgött és nyikorgott.

Az a temérdek élő állat és főzelék az északon fekvő dél- 
amerikai városoknak van szánva, a melyeket Közép-Chile — Dél- 
Amerika nyugati partjának jóformán az egyetlen termőhelye — lát 
el élelmi szerekkel. Serena, Coquimbo, Antafogasta, Iquique, stb. 
e nélkül egy napig sem létezhetnének. Ha az élelmiszállító hajók 
valamilyen okból néhány napra megszüntetnék a szállítást, ezek a 
városok valóságos katasztrófa elé jutnának. Ott tudniillik nem 
terem semmi, eltenni pedig ebben a forróságban a könnyen rot
hadó élelmi szereket, egyetlen napra sem lehet. Ezért van, hogy 
olyan sűrűn járnak a hajók ezen a vidéken, nem pedig a gyér 
számú utasok kedvéért.

Azokon az élelmiszereken kívül, a melyek a hajó fedélzetén 
voltak elhelyezve, óriási tömeg más minőségű tápszer volt a hajó 
mélyében, a raktárakban. A Lacha ugyanis mintegy 300 munkást 
vitt magával a Cordillerák bányáiba; ezek annyi élelmiszert vittek 
magukkal, a mennyivel rendeltetési helyükön, a hol a legparányibb 
ennivalót sem kaphatják, hónapokig kijutnak. A lisztes-zsákok, a 
szárított hús és száraz bab, lencse, borsó, hagyma stb. egész hegye
ket alkottak és néhány száz hordóban vittek eczetet, bort, pálinkát.

Szerencsénkre nemsokára fogyni kezdett a kabinokat körülvevő 
zöldségfal meg az alattunk levő állatsereglet. A közbeeső állomá
sokon garmadával vitték a csónakok a partra a zöldséget, meg "a
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főzeléket. De csak Antafogastában szabadultunk meg az utolsó 
zsák burgonyától, meg az utolsó röfögő útitárstól.

Érdekes szórakozás volt a kikötőkben a kirakodás művelete. 
Megjegyzendő, hogy Chilének — valamint Perunak és Aequador- 
nak is — tulajdonképeni kikötője egy sincs, csak öblei vannak és 
ha a Csendes-oceán ezeken a partokon nem lenne olyan nagyon 
csendes, akkor a hajóközlekedés vajmi nehéz dolog lenne. Más
részt azonban az is megjegyzendő, hogy ámbár csendes is az
óceán, azért folyton mozog és lélegzik, sőt néha nagyokat nyög 
és sóhajt. Mert míg Délamerika keleti partján, főképen Brazília 
északi részén az Atlanti-oceán teljes szélcsendnél olyan sima, 
mint a tükör, addig a nyugoti parton az óceán sohasem olyan 
feltétlen sima és nyugodt. Itt nagyokat lélegzik az óceán és min
den lélegzetvétele egy-egy hatalmas széles és hosszú hullám. 
A horgony előtt álló hajók és a parttal közlekedő kirakodó bárkák 
pedig nagyon megérzik ezt. Úgy azt a hullámot, a melyik az 
óceán felől zúgva megy a partnak, valamint azt is, a mely a
sziklás meredek partról visszaverődik. Ennélfogva ebben a kettős 
parti hullámzásban a következő helyzet áll b e : a hajó ide-oda 
himbálódzik az egyik irányban, a jószágot vagy bármely más ter
het felvenni szándékozó bárka pedig a másik irányban himbálódzik, 
csakhogy ez utóbbi sokkal nagyobb mértékben. E két különböző 
irányú és fokú himbálódzás közepette kell átszállítani az élő árút. 
Délamerika kivételével minden más kikötőben az élő állatok beha
józása úgy történik, hogy széles övét kötnek az állat hasa alá 
és nagy óvatossággal darukon kiemelik a csónakból vagy lebo- 
csátják abba; Itt ellenben a felhúzás vagy lebocsátás olyanformán 
történik, hogy egy kötelet kötnek az ökör szarvaira, egyet lódíta
nak a darukon és- a következő pillanatban az állat már künn lóg
12— 15 m. magasan a víz színe fölött. A szegény állat megnyúlt 
nyakkal keservesen bőg, ijedt szemeivel merően és bután néz 
maga körül és hatalmasan rug-kapál a lábaival, a midőn aztán 
egyszerre szilárd talajt érez a lábai alatt, éppen akkor, a mikor a 
legkevésbbé volt erre elkészülve. Ha a lebocsátás simán folyt le
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és a bárka a kellő helyen állott a hajó falához közel, ez a művelet 
csak akkor ilyen egyszerű. A legtöbbször azonban a fennebb emlí
tett lassú hullámzás következtében a bárka éppen abban a pilla
natban sülyed nehány métert, vagy távolodik a hajó mellől, 
a mikor az ökör éppen süllyedőben van. Az esést többé feltartóz
tatni nem lehet és a szegény állat a helyett, hogy a csónak fene
kére esnék, néhány méternyire a víz alá merül és az egész eljá
rást ismételni kell. Daczára a kissé tragikus színezetnek, az ember 
nem állja meg nevetés nélkül ezt az egész eljárást. Nevetnek rajta 
a fedélzeten és röhög lenn a bárka legénysége, többnyire félvad 
indiánusok, a kik úgy a mint vannak, félmeztelenül ugrálnak a 
vízbe a lebukott ökör, vagy tehén után. A fedélzeten maradt álla
tok pedig megriasztva a zajtól, a röhögéstől meg a lánczcsörgéstől, 
megvadulva rángatják a köteleket, kirúgnak, a körülöttük álló szol
gák pedig vagy káromkodnak, vagy röhögnek. Vagy pedig képzel
jük el a következő látványt: a disznókat egyenkint lebocsátani a 
csónakba igen sok időbe kerülne, az eljárást tehát oly módon egy
szerűsítik, hogy öt vagy hat disznót összekötöznek egy-egy lábuk
nál fogva és így egyszerre, mint egy lazán kötött rózsabokrétát 
húzzák fel a darukra és bocsátják fejjel előre a víz fölé. A széles 
hátú és vékonylábú eleven köteg hihetetlen visítással és rugdaló
zással reagál a barbár eljárásra; minél jobban rugdalóznak és minél 
hangosabban visítanak, annál nagyobb röhögést idéznek elő a hajó 
közönségénél.

De a nemezis utoléri a nevetőket is. Tudniillik akárhányszor 
megtörténik, hogy mikor az állatok kirakása után az utasok kiszál
lítására kerül a sor, a hajólépcsőt a hullámzás következtében nem 
lehet lebocsátani és az utasoknak is a hónuk alá kötött kötéllel 
kell a csónakba ugrani, vagy a darukon leszállíttatni. A nők szá
mára külön hordszékeket alkalmaznak ugyan, de azért a hordszéken 
lebocsátott nők is akárhányszor kapnak önkéntelen tengeri für
dőt. Ezzel azonban a partraszállás ügye még nincs befejezve. Mert 
bármilyen nehéz néha a hajóra vagy a csónakba szállani, egyes 
kikötőkben sokkal nehezebb a parthoz jutni és belőle kiszállani.
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Csak emlékezzünk vissza Amarasonra, vagy Santa-Luizra Brazília 
partján; ott ezt megjósolták, és íme a jóslat mennyire beteljesedett.

*

Az északnak tartó Lacha egészen közel a partokhoz foly
tatja útját, a mely sivár, puszta vidék mellett vezet. A Valpa- 
raisotól délre eső partrész sem volt valami barátságos; ott is bar
nássárga, kopár és kiaszott sziklafalak húzódnak végig az óceán 
partján, de azért ilyen sivár még sem volt a vidék. Itt azonban az 
utunk mentén olyan meredek kopár sziklák, olyan kolosszális hegy
tömegek merednek az ég felé, hogy az ember el sem képzelheti, 
hogy még ezek mögött is lehet élet. Ez a fal Aconcagua tartomá
nyát egész hosszában elválasztja a tengerparttól, a minthogy a 
Cordillerák túlfelől is egészen elzárják a szárazföldtől. Ámbár egé
szen a part közelében jártunk, azért emberi lakásnak vagy életnek 
nyomát sem láttuk. Pedig van élet ezek közt a kopár sziklák 
között is. Chile fölött ugyanis a Cordillerák két ágra szakadnak és 
párhuzamosan futnak egymás mellett mintegy 30 km. távolságban 
egymástól. A partmenti hegyek az úgynevezett Cordilleras de la 
Costa, a szárazföld felé eső pedig, a mely határos a szomszéd 
Argentínával, a Cordilleras de los Andes, a melynek egyik legma
gasabb csúcsa a már fennebb többször említett Aconcagua.

Éppen e két rendkívül magas és meredek hegylánczok között, 
az általuk bezárt völgyben, jól művelt termőföldek vannak és 
Chilenek legszebb gyümölcse, szőllője meg zöldsége ebből a völgy- 
tartományból kerül ki. Minthogy azonban a lakosok ezeken a hegy
óriásokon keresztül nem juthatnak ki a tengerpartra, a két hegy- 
láncz között fekvő hosszú völgyön végig kell menniök Valparaisoig 
meg Santiagoig és ezen a rengeteg kerülő úton hozzák ki a ter
ményeiket a külvilágra. A szőllő, füge, mazsola olyan kitűnő minő
ségben terem a völgyben, hogy egész Délamerikában az a legked
vesebb gyümölcs, a mi az acontaguai völgyből kerül ki.

Estére a coquimboi tartomány partjához értünk, a hol éjféltájt
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horgonyt is vetettünk abban az öbölben, a mely Serenaval, a tar
tomány fővárosával szemben, egy óriási sziklahasadékban fekszik. 
Coquimbo szintén körülbelül az éléstára Chilenek, mert úgy mint 
az aconcaguai tartomány, szintén gazdag gyümölcstermő vidék, sőt
—  majdnem hihetetlen — némely völgyében a búza is megterem:

Az öbölben horgonyzó hajón tölteni el az éjszakát egyszerűen 
lehetetlen volt. A gőzdaru láncza egy pillanatra sem szűnt meg 
zakatolni; az állatok kihajózásával járó bőgés, röfögés és gágogás, 
továbbá a legénység brutális lármája elviselhetetlen volt. Nehá- 
nyan rászántuk magunkat egy éjféli kirándulásra az öböl túlsó 
oldalán fekvő Serenaba, miután ebben a pokoli lármában való
színűleg úgy is álmatlanul töltöttük volna az éjszakát. A Sere- 
nába átfutó kis viczinális mintegy félórai fütyülés meg zakato
lás után érkezik be a városba, a mely már mély álomba merült. 
De azért nem volt érdektelen látvány: egy csendes-oceánparti, 
vidéki spanyol városka a Cordillerák tövében, holdvilágnál.

A kikötővel szemben, közel a parthoz, kisebb-nagyobb szigetek, 
helyenként csak magányos, fekete sziklák emelkednek ki a vízből, 
a tengerbe mélyen benyúló előfok körül. Némelyiknek olyan lapos 
a teteje, mintha levágták volna és egy szürkés lepedék látszik rajta. 
Ez a fehérség nem hó, hanem guanó.

Évtizedekkel ezelőtt milliókat jövedelmeztek ezek a sziklák 
a rajtuk levő guanóval; de ma már jóformán semmit sem érnek. 
Egyrészt, mert kevés rajtuk a guanó, másrészt pedig, a mi még 
van, az már rossz és értéktelen. Némely sziklán még ma is több 
méter magasan áll a guanó, de nem hordják le. A közelben fel
fedezett óriási salétromtelepek, ugyancsak a Csendes-oceán partján, 
a melyekből a salétrom nyerése sokkal könnyebb, kiadósabb és 
kevésbbé költséges, teljesen értéktelenné tette az egykor olyan 
drága guanót.

Ha az ember látja ezeket a száz meg száz mértföldnyi 
hosszúságban elterülő sziklás partokat meg a szomszédos apróbb 
szigeteket és szilieket, a melyek mind sok méter magasságban el 
voltak lepve a guanóval, akkor elképzelheti, hogy micsoda hihe-
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tetlen tömege a szárnyas lényeknek kellett ahhoz, hogy ezeket 
a hegyekre rakott „hulladékhegyeket" létrehozzák. Tévedés lenne 
azonban azt hinni, hogy a guanó csak a madár ürülékéből rakódott 
le; a guanó nem egyéb, m in ta  túlzsúfolt madárvilágnak évszázado
kon át meggyűlt temetője. Az elhalt madárgeneráczió itt pusztult el, 
ezeken a sziklákon; a szemétjük között elporlott a csontváz, a mely 
ebben a teljesen száraz levegőben nem rothadt, hanem csak szét- 
mállott, szétporlódott. Az újabb generáczió szintén itt rakta le 
a tojásait és .a belőlük keletkezett új ivadék itt élt, itt emész
tett és itt halt meg. Ez aztán újabb réteg csontvázat alkotott, 
a melyet befedett a rájuk következő madárgeneráczió hulladéka, 
így ment ez évről-évre századokon keresztül, a míg végre létrejöttek 
ezek a valóságos hegyek. (Mint akár a korallok Ausztrália keleti part
jai körül, a melyekkel még lesz alkalmunk bővebben megismerkedni.)

A vastag guano-telepek belseje, a mely helyenként csaknem 
olyan kemény, mint a kő, számos érdekes lelettel gazdagította 
a palaeontologusok gyűjteményét. Az évszázadokon keresztül egy
másra rakódott guanóban talált épségben maradt madárcsontvázak
ból a tudósok következtetni tudnak arra a metamorfozisra, a melyen 
a madárvilág máig jutott. Ki tudja, nem feküsznek-e itt a plesio- 
saurus meg az ichthyosaurus csontvázai? Ha nem kínai kulik, hanem
— tudományosan képzett archaeologusok vágták volna csákánynyal 
a madárganéjt, ma talán ezt biztosan tudnók. így azonban ez 
nincs felderítve; a kínai kulik meg a félvad bennszülött iridiá- 
nusok munka közben csak arra törekedtek, hogy minél hamarább 
rakják tele az alant váró csónakot vagy hordót. Hogy mit zúznak 
össze a csákánynyal: plesiosaurust-e vagy ichthyosaurust, azzal 
bizorty — magától értetődik — nem sokat törődtek. Tudvalevő 
dolog, hogy kulik meg indiánusok átlag nem sokat törődnek, a 
palaeontologiával. A munkaadó gazda pedig örvendett, ha a csákány
nyal minél ritkábban zúzták be egymásnak a fejét. A guano-mun- 
kánál kifejlődő ammoniakszag borzasztóan erős; a mint egy új 
réteget vágnak fel, olyan rettenetesen száll fel a fojtó, émelyítő 
bűz, hogy a legedzettebb munkásokat is néha az ájulás környékezi.
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Tegyünk egy kis Eau de Cologne-os vattát az orrunkba és 
álljunk meg egy keveset ezeknél a guano-bányáknál és vessünk 
egy pillantást arra a sajátszerű életre, a mely itt még most is folyik, 
ámbár a jelenlegi már csak halvány képe annak, a mi abban az 
időben folyt, a mikor még a guanó óriási mennyiségben volt 
bányászható és az antafogastai meg az iquiquei salétrom földek 
vagy nem voltak még fölfedezve, vagy nem kezdték még meg 
a kiaknázásukat. Abban az időben még csaknem kizárólag kínai 
kulikat alkalmaztak erre a szörnyűséges munkára, miután nemcsak 
hogy európaiak, illetőleg az ideszakadt európai csőcselék, de még 
a bennszülött chileiek és indiánusok sem vállalkoztak hosszabb időre 
a bányákba.

Egy hajóskapitány, Mr. Webb, a kivel egy válságos alkalom
mal ismerkedtem meg Kína belsejében, a Yangcekiang partján, 
a mely alkalommal Mr. Webb valóságos életmentőképen lépett fel 
és kimentett a kínai csőcselék körmei közül, bőségesen felvilágosított 
arról a sajátságos életről, a melyet ezek a guano-kulik folytatnak. 
Mr. Webb tudniillik hosszú éveken át avval foglalkozott, hogy 
ilyen munkásokat' szállított Kínából a délamerikai partokra, főképen 
Chilebe, Peruba és a szomszédos szigetekre.

Az olcsóbb szállítás szempontjából a kulikat vitorlás hajón 
szállította. Az a rengeteg út, a mely a kiindulási ponttól, akár
hányszor a Yangcekiang magasabban fekvő városaiból, például 
Icsangból, Hankauból, Vucsangból vagy Vuhuból a rendeltetési 
helyig tartott, például a Chincha-szigetekre vagy Iquiquébe, átlag 
95— 100 napot vett igénybe. Képzelhető, hogy egy akkora út végig 
a Csendes-oceánon nem történhetett meg minden viszontagság 
nélkül. Eltekintve a nehéz viharoktól, a melyek főképen a Csendes- 
óceán keleti felében dühöngtek, közel a kínai és japáni partok
hoz — a mint láttuk, a Csendes-oceán nyugati felében a vihar 
nagyon ritka — megtörtént akárhányszor, hogy a t. ez. utazó 
közönség, tudniillik a nehány száz főnyi kuli fellázadt, vagy hogy 
halálesetek fordultak elő, a mely alkalommal a temetés, azaz a holt
test vízbe dobása, mindannyiszor a legizgalmasabb jeleneteket idézte

Dr. Gáspár F . : A föld körül. I. 66
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elő. (Hogy miért, azt elmondjuk majd akkor, ha Kínában leszünk 
és a kínaiakról lesz szó. Most csak maradjunk meg a guanónál.)

Tehát, mondjuk, hogy mintegy száz napi vitorlázás után a hajó 
megérkezett a kulikkal Iquiquébe vagy a Chincha-szigetekre. A kulik 
között óriási az izgalom; készülnek a vásárra, a melyben az árú 
az ő személyük. Felveszik a jobbik ruhájukat, leberetválják a tarkó
jukat, kisimítják a czopfjukat és felőlük a barátságos arczukat: várják 
a vevőket. A kulikat ugyanis egy vállalkozó hozatja, a ki árúba 
bocsájtja, helyesebben bérbe adja okét a legszigorúbban megszabott 
árak szerint. A kuli-börzén az árkiszabásban mérvadó az egyes egyén 
testi ereje, illetőleg egyrészt a kora meg a külseje, másrészt pedig függ 
a „felhajtott" árú mennyiségétől. Magától értetődik, hogy ha a fel
hajtás nagy, akkor a börze „lanyha"; ellenben egy-két hajótörés az 
oceánon vagy egy elharapódzott járvány a kulik közt, párosulva 
egy felfedezett újabb guano-teleppel, őrült „hausse“-t idéz elő az 
embervásáron.

Tehát: a vállalkozó megjelenik a hajón és vele jönnek a vevők, 
az alkuszok meg a szállítók. A kulik sorfalat képeznek és igyekeznek 
erősnek, izmosnak és egészségesnek látszani. (Száz napig az oceánon, 
állatoknál kíméletlenebb módon összezsúfolt helyzetben, dohos rizsen 
meg híg teán, valóban kicsit nehéz feladat.) A vásárnak egy
kettőre kell megtörténni, mert nagy a kereslet. A vevő végig megy 
a sorok között, megszemléli és megtapogatja az árút, kiválasztja 
a megfelelő „darabokat" és elfogadja a feltételeket, azaz megadja 
a vállalkozó által követelt árat. Legdrágábbak persze a nagy, erő
teljes és izmos kulik; az ilyennek az ára 700 dollár darabonként 
és ezeket veszik meg leghamarabb. Minél kevesebb marad hátra, 
annál olcsóbbak, de azért a vásár végén egyetlenegy sem marad 
gazda nélkül; a legolcsóbbnak is 300 dollár az ára. A megvásárolt 
kulik rögtön és azonnal elhagyják a hajót és — követik a gazdá
jukat. Hogy a búcsú nem nagyon érzékeny, sem a hajótól, sem 
a kapitánytól, sem a társaktól, az képzelhető.

A kuli meg a munkaadó között olyanforma szerződés áll fenn, 
hogy a kuli bizonyos időre, rendesen nehány esztendőre köteles a
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munkaadó által kijelölt munkát elvégezni, a mely munkáért neki 
ennyi meg ennyi fizetés jár. Ez a kikötött munkabér ugyan nevet
ségesen csekély, a mi fogalmunk szerint, a kuli szemében elég 
nagy arra, hogy erre a szörnyű munkára is vállalkozzon érette. 
Az ő hihetetlen csekély személyes szükségletei mellett ez az összeg 
nemcsak a lét fenntartásához elég, hanem arra is, hogy való
ságos kis vagyont —  már az ő fogalma szerinti vagyont — félre
tehessen.

A vállalkozó azonban mindenesetre a legjobb vásárt csinálja. 
Mondjuk, hogy 600 kulit hozatott s minden kulit átlag 500 dollár
jával adott el, akkor ez 30,000 dollárt teszen k i ; ha -a szállítási 
költségeket, gazdagon számítva, 10,000 dollárra teszszük, a mely 
összeg igen bőségesen van számítva, a vállalkozó tiszta haszna 
akkor is 20,000 dollár. (Mindenesetre búsás haszon a vállalkozónak 
azért a fáradságért, hogy egyik vagy másik kapitánya száz meg 
százszor veszélyeztette az életét a Csendes-oceánon keresztül rozoga 
vitorlás hajón, 600 emberből álló csőcselék között.)

A mint az emberek megkapták illetékes gazdájukat, mind
járt munkába is állanak, a mely a legtöbb esetben guanó vágásból 
áll. S ezzel megkezdődik az a borzasztó élet, a minőről otthon még 
a szegény kuli sem álmodott.

Röviden már ismertettük a guanót; hogy megérthessük a vele 
való foglalkozás nehézségét, egyetmást meg kell még említenünk, 
vagy ismételnünk.

Tudjuk, hogy a guanó a tengeri madaraknak évszázadokon 
át meggyűlt exkrementje, a mely fogalom alá azonban az elkorhadt 
vagy elporlott madárcsontvázat is beleértjük. A szerint, a milyen 
idős a telep és mi a főtartalma, változik az értéke. A guanotelepek 
középső és alsó rétegében a madárhulladékon kívül fókák és más 
tengeri állatok maradványai — csontvázai —  is találhatók; ez a 
kevésbbé hatékony és kevésbbé jó minőségű. Legértékesebb az a 
guanó, a mely tisztán madárhulladékból áll, mert nitrogénben és 
phosphorsavban — a guanó két leghatásosabb alkatrészében —  „ez a 
leggazdagabb. A Chincha-szigeteken talált guanó ezekben a legtar-
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talmasabb, a mely körülmény a szigetek fekvésének tulajdonítható. 
Ezen a vidéken ugyanis legritkább az eső, a guanóban lévő anya
got tehát az eső nem moshatja ki, hanem concentrált állapotban 
marad meg abban a szürkésfehérszínű törmelékeny porban, a mely
ből a guanó áll. Másrészt kedvezők voltak a Chincha-szigetek a 
hatalmas guanotelepek lerakodására azért, mert körülöttük a tenger 
rendkívül dús volt halakban és a szaggatott oldalú sziklák repedé
seiben és zúgjaiban milliárdszámra éltek a halakból élő vizimadarak.

Némely telepen 80 lábnyi magas rétegben feküdt a guanó; 
ezek a nagy telepek olyan rettenetes bűzt terjesztettek maguk körül, 
hogy a munkások csak órákig tartó megszokás után tudtak rende
sen lélegzeni. (Megjegyzendő, hogy a belehelt ammoniakos levegő 
az egészségre nem ártalmas.) Hogy micsoda hatalmas rétegek for
dultak elő, kitűnik abból, hogy ámbár már a Xll-dik században 
használták trágyának a guanót és csak most, úgyszólván a mi nap
jainkban, fogytak ki belőle. Már az Inkakirályok idejében meg volt 

%
tiltva a tengerparti szírieken a közlekedés arra az időre, a meddig 
a költés ideje tartott. Európába Humboldt hozta először a guanót 
és ő volt az első, a ki a lényegét, értékét megmagyarázta és mikor 
az angolok 1840-ben a guanóval megtették az első nagyobb kísér
letet, a mely fényes eredménynyel járt, hirtelen olyan „divatba44 
jött a guanó „kultiválása44, hogy százával hozták a hajók Európába.

Érdekes, hogy miképen történik a guanónak a hajóra való 
berakása. A hol kedvezők a sziklaparti viszonyok, azaz a hol a hajó 
a guanotelepet hordó szikla közvetlen közelében vethet horgonyt, 
ott a guanót egyszerűen vászontölcséreken bocsátják a hajó fedél
zetére és innen belapátolják a hajó űrébe. A nem ilyen kedvező 
helyen azonban előbb apró csónakokba rakják és ezeken viszik 
a távolabb horgonyzó hajóra. Faj súlyánál fogva nem szabad annyi 
guanót berakni a hajóürbe, hogy azt szinültig kitöltse, hanem csak 
annyit, hogy a hajó közepe felé álljon legmagasabban, az oldalai 
pedig lejtősek legyenek, mint például a háztető. A porállományú 
nehéz anyag ugyanis olyan szilárd tömeggé nyomódik össze önma
gától, hogy a berakásnál megadott alakját a legnagyobb viharhul
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lámzásban sem változtatja meg.* A hajóürben való elhelyezést a 
bennszülött chileiek vagy peruiak végzik. Jóllehet ezek az emberek 
csepüt kötnek a szájuk elé, a míg a hajóürben dolgoznak, hogy 
minél kevesebbet nyeljenek a bűzös anyagból, még sem bírják ki 
egyhuzamban egy íél óránál tovább a pokoli munkát. Minden fél
órában fölváltatnak, hogy ugyanannyi ideig a fedélzeten tiszta levegőt 
szívjanak.

*

A Lacha kirakott egy csomó zöldséget meg nehány állatot, fel
szedte a horgonyát és folytattuk az utat.

Port-Huasco, a hová másnap értünk, valóságos kis oázis ebben 
a kősivatagban, a mely megszakítás nélkül húzódik az egész part 
hosszában. Főképen a híres és kitűnő gyümölcse teszi oázissá, a 
mely itt a maga nemében talán páratlan. A hol tudniillik ezen a 
talajon a napsugarat egy parányi kis víz is támogatja, legyen az 
eső- vagy forrásvíz, ott a természet valóságos csodákat teremt a 
gyümölcstermelés terén. Egy nappal odaérkezésünk előtt a huascoi 
gyümölcs már felütötte a fejét. A társalgásnak a nagyobbik része 
a körül forgott és olyanformán beszéltek a huascoi szőllőről, mint 
a hogyan például a fővárosba felránduló vidékiek, útközben az operát 
tárgyalják, vagy Márkus Emíliát. Tele reménynyel és vágyakozással.

Említettem, hogy Valparaisoból az aristocratia színe-java szál
lott a Lachara, a kik közös kirándulást terveztek Párisba, talán a 
világkiállításra. A mikor beérkeztünk a kikötőbe, a hajó jóformán 
még horgonyt sem vetett, a mikor az arisztokratikus társaság éppen
séggel nem aristocratikus magaviseletet tanúsított. Az egész tár
saság — senorok, senorák és senoriták — ész nélkül rohantak 
neki a rozoga, ingadozó estacadanak, a mólónak, a mely Port- 
Huascoban rengeteg hosszan nyúlik be a partról az óceánba. Az

* Hogy hogyan kell megrakni a teherhajókat az árúval, azaz, hogy milyen sza
bályok írják ezt elő a nemzetközi tengerjog szerint, erről bővebben akkor lesz szó, a 
midőn behatóan fogunk foglalkozni a teherhajókkal.
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estacadon ugyanis hosszú sorban ültek a „gyümölcsárús senorák“ 
chileiül: kofák, gyönyörű illatos szőllőt, fügét, hamvas baraczkot 
meg narancsot kínálva az utasoknak. Azaz, dehogy is kínáltak! 
Kellett is azt kínálni. Mint a nyári hadgyakorlatok alatt az augusz
tusi hőségben kimerült bakasereg, éhes vad módjára veti magát az 
útszéli kútra, az éretlen szilvára vagy a kantinos szekerére, vagy 
bármire, a mi ehető vagy iható, úgy rohant ez a túlnyomóan 
válogatott elemekből álló csapat a kofák gyümölcsös kosaraira.

CHINCHA SZIGETE, A GUANÓ LEHORDÁSA UTÁN.

Valóságos dulakodás keletkezett körülöttük. Különösen a szol lő 
volt az, a mi körül a legádázabb harczok vívattak. De milyen 
szőllő volt a z ! Ha nem lenne egészen bizonyos, hogy Ábrahám 
ősapánk idejében a chilei partokon még nem jártak nomád zsidó 
törzsek, azt lehetne hinni, hogy a biblia nem a kanaáni szőllőt 
gondolja, hanem az — aconcaguait. Hihetetlen óriási fürtök voltak, 
két-három kgr. súlylyal. A színök sötétkék, leheletszerűen finom 
fehér hamvval bevonva; a szemek pedig akkorák voltak, mint egy 
jó nagy berzenczei szilva. Dél-Amerika gyümölcsei között a huascoi 
szőllő játsza a vezérszerepet, aszalt minőségben is. Santiagoban, vagy
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Valdiviaban olyanformán ajándékoznak a nőknek egy ládika huascoi 
mazsolát, mint Budapesten a „kuglert“ vagy Párisban egy bon- 
bonniéret Sirodintól.

Hogy a distinguált publikum, urak és nők egyaránt, ilyen kímé
letlen lökdöséssel dulakodtak egy kosárka gyümölcs fölött, azon nem 
szabad megütközni. Ismerni kell mindenek előtt az óceáni utazást 
Dél-Amerika nyugati partján; a forróság meg a Cordillerákról lese-

~ T  "  . . .  , . n

KI SZÁLLÓ HÍD PO RT-H UA SOONÁL.

pert és belehelt finom homok úgy kiszárítja az ember száját és 
torkát, hogy a nyelv odatapad a szájpadláshoz; ismerni kell továbbá 
a chilei hajók szigorúan hagyományos étrendjét és ismerni kell azt 
a isajátszerűen szabad társalgási és érintkezési modort, a mely ugyan 
az illem, a tisztesség és a kölcsönös megbecsülés legszigorúbb 
betartása mellett -— ezeken a hajókon és főleg ebben a santiagói tár
saságban otthonos. De legfőbbképen ismerni kell azt a hihetetlen 
kicsinyeskedést és azt a képtelen törődést apró-cseprő dolgokkal, a 
melyekre az ember igen hosszú és igen egyhangú tengeri utazások 
alatt sülyed.
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Caldera volt a legközelebbi kikötő. Ez a város már merőben 
a pusztaságban áll, teljesen kultiválatlan, kopár, meredek sziklafalak 
és hegyek között. Itt már igazán semmi sem terem a föld felszínén. 
De annál több a föld belsejében, tudniillik temérdék érez. A kolosz- 
szális hegyóriások beljebb vonulnak az óceán partjáról és meglehe
tős terjedelmű sík térséget hagynak a parton, fehéres fényben 
izzó, teljesen kopár homoksivatagot. Galderában is hosszú Esta- 
cada vezet a hajóról a partra, a mely abban különbözik a 
huascoitól, hogy még rozogább és még hosszabb. A part mellett 
ugyanis nagyon sekély a víz. Az Estacadaról még hosszabb 
deszkapalló vezet a homokon keresztül, a melybe a palló mind
untalan bestipped. Minden lépésnél, a melyet az ember az ingó 
pallón teszen, felfrecscsen a víz, a mely közvetlenül a homokréteg 
alatt gyülemlett meg. Mértföldekre sehol eg3̂ etlen fűszál, egyetlen 
bokor; a nap égetően perzsel a már unalmassá vált, bántóan fehér 
fényözönével, az égbolt pedig, a mely sehol másutt a világon nem 
látszik ilyen magasnak, egy tenyérnyi felhő által meg nem szakí
tott kék fémkupolaként mered az ember feje fölött.

A kihalt természetet azonban elevenné teszi Calderaban az 
emberek és állatok nyüzsgése. Az Estacadon meg a deszkapallón 
hosszú sorokban jönnek-mennek az emberek meg a rogyásig meg
rakott öszvérek. A városban is, a mennyiben az egym ást' keresz
tező néhány utczát városnak lehet nevezni, szintén élénk és eleven 
a közlekedés. Caldera ugyanis a bányászok főgyűlhelye és a hegyek 
közül a partra kihozott bányatermékek egyik főlerakodóhelye. Az 
alig 2— 3000 lakosú városkát úgy körülveszik a magas gyárkürtők, 
mintha Isten tudja, micsoda nagyszabású iparváros lenne. Pedig 
csalódás az egész; bizony nem gyártanak itt semmit. Azok a gyár
kürtők csak az olvasztó kályháknak a kéményei, a mely kályhák
ban egykoron az érczből kiolvasztották a rezet. A kürtők azonban 
most már nem füstölnek, mert az olvasztókban nem dolgoznak. 
A 80-as évek nagy rézkrachja, a mely tízezrével tette kenyértelenné 
a munkásokat és „munkásokká44 az egykor gazdag rézbányatulajdo
nosokat, megölte az egykori mozgalmas kereskedelmi életet. A mii-
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.liomos rézbányatulajdonosok más kenyér — illetőleg más fém — 
után néztek, a munkások pedig elvonultak északra Bolíviába, a még 
nagyobb pusztaságba, salétromot kapálni.

Szívesen hagytuk el rövid ittartózkodás után a gyászos benyo
mást tévő városkát. Két napig tartott az út Calderatól Antafogas- 
taig. Két kétségbeejtően unalmas napot töltöttünk az úton. Az
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KONDOR. (SARBRHAMPHUS GRYPHUS) 1/ & TERM . NAGYS.

óceán változatlanul csendes ; a lusta, lomha hullámok folyton egy 
és ugyanazon irányból jöttek, egyetlen fehér fodrocska nélkül. Jobb
oldalt a Cordillerák szintén nem akartak a mi kedvünkért változni; 
ugyanazok az égbenyuló gigasi, kolosszális sziklafalak, sárga, barna, 
fehér vagy szürke színben, de mindig egészen meztelenül és kopáran, 
a növényzetnek legparányibb nyoma nélkül.

Egyetlen szórakozást nyújtott, ha itt-ott megjelent egynehány 
kondor a part mentén. Az óriási ragadozó madarak tüneményes 
repülésükkel és óriási testükkel alkalmasak is a figyelmet megra-
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gadni és lekötni. Óriási testükkel, a mely egy méternél nagyobb, 
leheletszerű könnyűséggel lebegnek a levegőben. Tulajdonképen benn 
élnek a Cordillerák legmagasabb csúcsai között, de költés idején 
kívül kijönnek a tengerpartját szegélyező síkságokra. Tulajdon- 
képeni hazájuk azonban a leghozzáférhetlenebb hegycsúcsok odúi, 
a hol a meztelen kőre rakják le tojásaikat. Hogy milyen nehéz 
mesterség lehet ezeknek a rablóknak az elképzelhetlen magasságig 
való felemelkedés, vagy felrepülés tudománya, kitűnik abból, hogy 
a fiókák. egy egész évig tanulják a repülés mesterségét. A mi 
egy kondornál nem is sok ; mert állandóan négy-ötezer méter magas
ságban lebegni, sőt akárhányszor hétezer méterig felemelkedni, hatá
rozottan nem csekélység. Hanem ha megtanulták, akkor bámula
tosan tudják. Néha egy fél órát is megáll a kondor a levegőben 
egyetlen ponton, a nélkül, hogy a legszorgosabb megfigyelés mellett 
egyetlen szárnycsapást láttak volna a megfigyelők. Ilyenkor ugyanis 
valamely zsákmányt szemel ki magának, egy borjút, juhot, vagy 
guanacot, a mely állat a kondor „magas szempontjából44 tekintve 
alig látszhatik többnek egy pontocskánál; vagy figyelemmel kíséri 
a pumát, a chilei egyetlen ragadozó állatot és folyton fölötte lebegve 
megvárja, a míg ez végez a szegény áldozattal és aztán csap le 
lakmározni a puma által ott hagyott maradékon. így sülyed a puma 
a kondor gesztenyekikaparójává. A chileiek olyan jól ismerik már 
a kondornak ezt a megfigyelő állását a magasban, hogy biztosra 
veszik, hogy éppen e perczben marja halálra a puma valamelyik 
zsákmányát, a mely alkalom a puma elejtésére is a legalkalmasabb, 
így jutnak viszont az emberek könnyen a pumához, a kondor 
pedig könnyű szerrel a kosztjához.

*

De térjünk vissza a Lachahoz, a melyen éppen jelzik a mi 
kosztunkat, az ebédet.

A hajó kosztja unalmas, egyhangú és ízetlen volt; a benn
szülötteket kivéve nem volt egyetlen utas, a ki nem panaszkodott
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volna nagyfokú emésztési zavarok felől. Ennélfogva, de e nélkül is, a 
kedélyek szintén unottak voltak, a társalgás pedig lanyha, lapos és üres. 
Valami kellemetlen petyhüdtség s elernyedettség ült minden emberen.

Végre-valahára megérkeztünk Antafogastaba és örömmel hagy
tuk el a Lachat, hogy legalább néhány órát üdüljünk a parton, a 
városban. És ismét mily csalódás! Kevés pontja van a világnak, 
a mely szomorúbb benyomást tenne, mint az az öböl, a melyben 
Antafogasta fekszik. A Cordilleras de la Costa, a parti Cordillerák, 
még sokkal nyomottabb képet nyújtanak, mint a minőt Chilenek 
a délibb részén láttunk. A sziklák töve ezer meg ezer darabba 
van szaggatva a folytonos hullámzástól, a melyen a Csendes-óceán
nak a szűk öbölbe betóduló vize mennydörögve törik meg. Az 
egész partrész szomorú és sivár volt, de Antafogasta a pusztai 
Chilenek is a legszomorúbb részecskéje.

A parti hullámtörés nagyon nehézzé teszi a kiszállást. Az öböl 
köröskörül egyetlen fehér tajték. A parttal csaknem párhuzamosan, 
attól mintegy 150— 200 méterre zátony húzódik, a melyen leg
dühösebb a hullámzás; a víz alatt elrejtett sziklák pedig olyan 
hegyesek, hogy a rossz manőverezés folytán véletlenül feléjük 
kerülő csónakot egyszerűen fölnyársalják. Szerencsére ritkán tör
ténik meg. A bennszülött csónakosok ugyanis az évszázados gya
korlat folytán hihetetlen ügyesek és bámulatraméltó vakmerőséggel 
eveznek a veszedelmes szirtek és hullámzajlások között. Nem csoda, 
hogy ilyen ügyesek, mert kitűnő iskolájuk volt. Az apáik ugyanis 
még akkor kerültek ide, a mikor alig létezett hajóforgalom ezen a 
vidéken. A Cordillerák oldalairól szállottak le és az Atacama pusz
táról, a honnan elűzte őket az éhség. Az atacamai pusztán tudni
illik semmi sem terem, ott még' a vadállat sem él meg. A mikor 
a tengerre lettek utalva, természetesen a halászatból kellett volna 
megélniök, a mihez mindenekelőtt csónakra lett volna szükségük; 
a csónaképítéshez pedig mindenekelőtt fa kell, a mely messze 
vidéken itt sehol sem található. Az emberi leleményesség azonban 
nem ismer határokat, kivált ha a kenyérről van szó. A partra kerülő 
indiánusok tehát építettek maguknak csónakot, ha nem fából, hát

67*
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—- bőrből. A déli vidékről ugyanis időnként hatalmas fókák úsznak 
fel ennek a pusztának a sziklás partjaira. Az indiánusok leölték 
ezeket az állatokat, lehúzták a bőrüket, kiszárították, összevarrták 
és összekötözték, a két végét jól elzárták és csináltak a nagy fóka
bőrből egyetlen nagy hólyagot. (Hogy hogyan tudnak az indiánusok 
varrni meg fonni, azt láttuk a tűzföldieknél, a hol a tűz fölött lógó 
bogrács növényrostokból volt fonva.) Két ilyen hólyagot össze
kötöztek, ülőhelyet csináltak maguknak, felfegyverezték magukat

TÁ JKÉP AZ ATAKAMA-I PUSZTÁBÓL, CHILEBEN.

valamiféle dárdával meg szigonynyal és kimentek az óceánra 
halászni.

Ezeknek az ivadékai azok a csónakosok, a kikkel a Lacharól 
a partra mentünk és azért történt, hogy sem a sziklacsúcs nem 
nyársalta fel a csónakot, sem a hullám nem fordított fel bennünket.

A partra lépve meglepett az utczák élénk forgalma. Ember 
nem volt ugyan sok, de tekintettel a rengeteg sivár vidékre, sokkal 
több, mint a mennyit az ember itt találni remél. Mindjárt a tenger
parton, ormótlan nagy fekete sziklák között, mintegy 15— 20 deszka
bódé áll; csaknem valamennyi egy magas kürtő tövében, a melyből 
fojtó kőszénfüst száll fel. Ezekben a gyárakban ivóvizet gyártanak 
a tengervízből. Beljebb a város felé ismét áll egynéhágy deszka
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bódé; ezek már lakóházak. Azután következik néhány fehérre 
meszelt kőház, a város úgynevezett középületei. Az antafogastai 
úri osztály azonban nem azt a vizet iszsza, a melyet a gyárakban 
készítenek. Ok ugyanis a közeli San Pedroból hozatják az ivóvizet, 
a mi itt a legnagyobb fényűzés; havonként ugyanis mintegy 40— 50 
pesoba kerül egy családnak, a szükséges ivóvíz.

Antafogastán meglátszik, hogy csak úgy hevenyében keletke
zett és hogy úgy nagyjában tákoltak össze mindent. Hiszen a leg
kisebb fadarabot is Californiaból kellett hozatniok, ha ugyan nem 
Norvégiából. A szegényebb nép sárkunyhója, vesszőből meg agyag
ból összegyúrva, az még hagyján; ez még valahogyan emberi. 
De van akárhány lakás, a melyet közönséges ládákból állítottak 
össze. A ládákon még látható a „ragg-czédula“ (vasúti nyelven 
mondva) és olvasható, hogy czukor volt-e benne, vagy húskonserv; 
hogy Londonból származik-e avagy Hamburgból, vagy San Francis- 
coból. Képzelhető az a sajátságos benyomás, a mint az ember itt 
a fekete sziklák, a fehér napfény meg a tengervízből ivóvizet csi
náló gyárak fekete füstjében rongyos és kiéhezett indiánusok meg 
salétromot és rézérczet szállító öszvérek között azt látja, hogy egy 
szőke fürtű, kék szemű és gyöngysorfogait mi;togató gyönyörű 
angol miss öles plakátokon kínálja a „Peer and Comp. Soap“-ot, vagy 
hogy egy pirosképű pohos barát, magasra emelt pohárban gyö
nyörködve a gyöngyöző italban, valami gyomorerősítő „Benedictiner“-t 
kinál, avagy, hogy egy pazar fénynyel megterített asztalon vala
milyen conservált rákfajtát dicsér egy frakkos gentleman. Belül 
pedig, a portékás ládában, nyomorult család él, rongyosan, bor- 
zosan és piszkosan csámcsogva carne-seccan meg a rothadt krumplin 
vagy vöröshagymán.

Az utczán legszámosabban vannak a chileiek, fehér ingben, 
kék nadrággal, Copiapoból és Coquimboból származó erős, izmos 
férfiak. Ugyanegy csoportban egyszerre hallható az angol, spanyol, 
olasz és német nyelv; elszórtan ,,hazai“ hangok is, tudniillik vala
mely szláv nyelv üti meg az ember fülét. Tehát „honfitársak44 is 
vannak itt; Dalmácziából ideszakadt hajósok és hajómunkások.
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A főbb utczákon vannak az „üzletek“ , azaz, hog}" bódék, a 
melyekben a legkülönbözőbb és legnemzetközibb árúczikkeket és 
portékákat kínálják a nemzetközi publikumnak. Persze mind a leg
silányabb és leghitványabb vásári portéka, a melyből minden két
szerié drágább, mint itthon ugyanabból a legjobb.

BO LÍVIA. AZ OROYA VASÚT HÍDJA.

A vendéglőben ugyanaz a nemzetközi zaj és lárma; az emberek 
olyan zajosan viselkednek, mintha valami forradalmi téma vagy 
egy valahol éppen folyamatban lévő véres csatának a mozzanatain 
izgatnák őket. A téma tényleg fontos és nagy horderejű; egy 
kolosszális vasútról van szó, a melylyel az atacamai puszták salétro
mét, Észak-Chile legfőbb kincsét, fogják majd a partra kihozni.



AZ OROYAI VASÚT, A LEGMAGASABB A FÖLDÖN. 
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A vasútnak azonban nem ez a része az, a mi az izgatott hangulatot 
előidézi, hanem az a meghosszabbítás, a melyet a Cordillerákon 
keresztül terveznek 6000 méter magasságban, hogy elérjék vele a 
föld egyik leggazdagabb ezüstbányáját. Sőt még tovább, egészen 
Bolívia határáig remélnek evvel a vasúttal jutni, a Gran-Chaco 
hegyekig, a melyeknek ezüstbányái még az előbbinél is gazdagabbak. 
Megértvén, hogy miről van szó, az izgalom és a lárma egészen 
indokolt és az ember elhiszi, hogy a szegény antafogastaiaknak van 
miért lármázniok. Mert ha ez a vasút kivihető lesz és ha tényleg 
elérhetik a Cordilleráknak a felhőkbe burkolt csúcsain azt a temér
dek kincset, akkor az az angol miss a portékás ládából csinált 
deszkabódé falán nem lesz üres reklámkép, hanem valóságos, 
kézzel fogható igazság, meg a gömbölyű hasú barát sem fog hiába 
kacsingatni a festett pohárra, mert a miss is, meg a tele pohár is 
megvalósulhat az ezüstön meggazdagodott Antafogastaban.

Evvel a vasúttal paradicsommá remélik átvarázsolni a mai 
nyomorult kis helységet; mert a vasút meghozza Antafogastanak 
a másik nagy hiányát, az ivóvizet is. A mint láttuk, ma még nagy
jában a tenger vizéből destillálják a vizet, egy kicsiny részét pedig 
a hegyekről vezetik le, a mintegy 150 kilométerre eső Loa folyóból. 
De ez csak egy parány ahhoz képest, a mennyi kellene. Ha majd kiépí
tik a vasutat, akkor ez a vízvezeték is kiépül és tényleg a Lacha 
már hozott is magával nagymennyiségű ólomcsöveket, fia ezzel 
készen lesznek, akkor hozzáfognak a beültetéshez és nekik is lesz 
füvök, fájok, viráguk meg zöldségük. Szóval: paradicsom lesz Anta- 
fogastaból és lefőzik majd Port-Huascot, mert nekik különb szőllő- 
jük lesz.

Nos, ezek a szép álmok izgatták annyira a vendéglő közön
ségét.* Az ebéd pedig, őszintén megvallva, sokkal kevésbbé volt 
rossz, mint a minőnek a vendéglő külseje és a közönsége után 
ítélve róla feltételeztük.

* A 90-es évek közepén úgy ez a vasút, mint egynehány más, ehhez hasonló 
nehézségekkel egybekötött vasúti vonal kiépült és ma már több vasút vezet át a Cor
dillerák nyugati oldaláról a keleti részekbe.
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A délutánt rendkívül kellemetlenné tette az eső, vagyis inkább 
az esőhöz hasonló vízpor, a mely a levegőben lógott. Tudniillik 
még az eső is más ezen a vidéken, mint másutt. Felhők ugyanis 
a sajátszerű klimatikus viszonyok folytán nem keletkezhetnek és a 
levegőben lévő víztartalom mint vízpor kóvályog a levegőben felülről 
le- és alulról felfelé. Inkább a magasból alászálló köd, a mely rögtön 
csapadékká lesz, a mint érinti a földet. A kifeszített esernyőnek a 
belseje hamarabb lesz nedves tőle, mint a teteje. Ez az esőpor — 
á Garua — a levegőt is nagyon lehűti; estére olyan hideg lett, 
hogy emlékeztetett a Magellan-szorosban eltöltött barátságtalan napok 
időjárására.

Hogy Antafogasta egyáltalában létrejöhetett, azt tisztán a 
salétromnak köszönheti. A mikor ugyanis a partokon és a parti 
sziklákon a guanó fogyni kezdett a nagymérvű kiaknázás után, a 
figyelem a salétrom felé irányult, a melylyel a földeket javítani 
igyekeztek és a mely ezen a vidékeken óriási mennyiségben fordul 
elő. A salétrom kiviteléhez a chile-perui háború adta meg a lökést; 
a midőn ugyanis a guanokivitel megszűnt, Európának azonban a 
műtrágyára továbbra is szüksége volt, megfelelő helyettesítőt 
kerestek és találtak is a chilei végtelen kiterjedésű salétromföldeken. 
Ekkor keletkezett Antafogasta. A pusztákon ugyanis a talált salé
trommal többet nem végezhetnek, mint hogy kiássák; a kimosá
sához már víz kell, az pedig messze földön nincs. A salétromföldet 
tehát ki kell hozni a tengerpartra, Antafogastaba, a hol — a mint
láttuk —.. destillálás útján elég vizet találnak. Az antafogastai gyárak
tehát tulajdonképen nem egyebek, mint salétrommosó helyiségek.

A salétrommunkások kvalitása egy parányival sem jobb, mint 
volt egykoron a guano-munkásoké. Európának minden országából 
idesereglett csőcselékje vagy már nem is kétes exisztencziája bősé
ges munkát, sőt jól fizetett munkát talál a kietlen puszták salétrom 
földjén, a hol a napszámost 5 pesoval fizetik! Ne felejtsük el, 
hogy a chilei peso annyi mint 2 korona 40 fillér. Hogy hogyan 
élnek ezek a munkások, azt láttuk egy korcsmában, a melynek 
egy dalmát bevándorló — egyszersmind salétromföld-tulajdonos —
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538 GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

volt a gazdája. A korcsma tömve volt m unkásokkal; az nap volt 
éppen a bérkiosztás, a hangulat tehát zajos, emelkedett. Főital a 
pálinka; a polczok tele voltak különböző színű és czifra vignettájú 
üvegekkel, a melyekből nem pohárszámra mérték ki az italt, 
hanem csak' üvegszámra. A kiabálás meg vitatkozás tetőfokán 
belép egy robustus termetű, bikanyakú, félszemű angol; az arcza rák
piros a salétromtól, az egy szeme gyulladt a kőszénportól; a rkezei 
akkorák, mint egy kisebb fajtájú nyujtódeszka. Zsíros, kopott kalapja 
hátul, mélyen a tarkón; úri szabású ruhája rongyos, piszkos és 
gyűrött. A keményített mellű piszkos ingén nem volt gallér, e 
helyett egy rozsdás aczélgomb. A fellépése azonban határozottan 
„gentlemanlike“, azaz követelő, kötekedő, kihívó. Akár egy angol 
hadihajó altisztje, a ki félévi megszakítatlan hajóélet után végre 
a partra léphet és a meggyűlt zacskó ezüstöt, egyetlen estén vágja 
a korcsmáros fejéhez. (Néha az öklével együtt.) A vezető alak után 
egynehány angolból és chileiből álló társaság lépett be a korcsmába. 
Lármázva és kiabálva ültek le az asztal körül egy hosszú padra; 
a vezető angol rácsapott az asztalra, hogy megrengett bele az egész 
ház, a mi tekintettel arra a körülményre, hogy a ház nehány hónappal 
előbb még mint konzervláda úszott valamelyik vitorlás szállítóhajó 
gyomrában, a Viharfok alatt: nem nagy csoda. És pezsgőt rendelt.

A német szolga, éppen olyan betörőarczczal, mint a rendelő 
gentlemanek, czifra vignettás üveget állított az asztalra. A mint 
a dugó kirepült az üvegből, az üveg tartalma — a langyos, meleg 
pezsgő vagy micsoda — fehér haboszlopban ömlött szét az asztalon. 
Az angol ismét rácsapott az asztalra és ordíto tt:

„Te gazember, hát csak egy üveget teszel az asztalra, mikor 
látod, hogy öt gentleman ül körülötte? Itt a pénz, te német tolvaj. 
Mélyen belemarkolt a zsebébe és tele marok ezüst pénzt dobott 
az asztalra. A „német tolvajt persze rohamlépésben szaladt a „friss 
pezsgőért".

Az emberek szórják itt a pénzt; egy olyan csekély tárgyért, 
a melyért otthon nehány fillért fizettek, itt ezüst pénzeket fizetnek 
és teszik ezt olyan végtelen könnyelműséggel, mintha egy kiapad
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hatatlan forrásból merítenék. Pedig igazán nem lopják a pénzt; 
ellenkezőleg: nagyon keservesen szerzik meg a mindennapi — 
pezsgőt. Maga a munka, a salétromásás nem nehéz dolog: hanem 
a helyzet és a viszonyok, a melyek között ássák, az gyötrelmes.

A sálétromréteg egészen közel fekszik a talaj felszínéhez. 
Helyenként annyira felszínen fekszik, hogy egyszerűen csak lapá
tolni kell és nem szükséges ásóval meg csákánynyal vágni. A fel
ásott földnek csaknem 50%-a tiszta salétrom és 30% só, úgy 
hogy értéktelen homok alig marad. Feljebb északon, Iquique vidé
kén, mintegy 200 tengeri mértföldre innen, a tamarugai pusztákon 
és a Pampa de la Paciencan, még ennél is gazdagabb a földek 
salétromtartalma.

Nem kevésbbé fontosak a körülfekvő bányák kiaknázása. A munka 
persze itt is csak abból áll, hogy a nyers érczet — legyen az 
ezüst vagy réztartalmú — durva, nagy darabokban a tengerpartra 
hozzák, vagy a hol erre a czélra elegendő víz van, kimossák. Ren
desen azonban csak ilyen nyers állapotban rakják a hajóra és 
további kidolgozás, zúzás végett Európába hozzák. A rézbányák 
sokkal gazdagabbak, mint az ezüstbányák. A Cordillerák legtöbb 
bányájában a réz mint tiszta fém fordul elő táblákban és tömbökben, 
sőt igen gyakran nagy jegeczekben.

*

A szomorú és gyászos város azonban nekünk, a Lacha uta
sainak, mégis hozott egy kis örömet. A Lacha ugyanis leadta Anta- 
fogastaban az „élő“ és „zöld“ árúnak a legnagyobb részét, majd
nem mind, és a súlyban megkönnyebbült, illatban megtisztult és 
a lármában megfogyott meg alaposan megmosott hajó tényleg 
megkönnyebbülve úszott a még most is tükörsima hullámtalan 
oceánon. A tegnapi Garua csodálatos változást hozott létre a tőlünk 
jobbra eső rengeteg hegyfalakon. A mi még tegnap szürke, sárga 
vagy barna kopár szikla volt, az ma már teljesen zöld volt. 
Olyan volt a hegyoldal, a melyet a kifakadó fű borított, mintha 
valami zöld porral hintették volna be az egész vidéket. A szárazság
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ezen a vidéken olyan nagymérvű és olyan' hosszú ideig tartja 
magát megszakítás nélkül, hogy a legcsekélyebb eső, vagy öntözés, 
ilyen nagyszabású változást képes előidézni.

Iquiquei tartózkodásunknak nagy érdeklődéssel néztünk elébe, 
holott még akkor nem tudtuk, hogy milyen nagy és érdekes meg
lepetésnek leszünk kitéve. Olyannak képzeltük az eddigi kisebb és 
átlag nyomorúságos városkák után, mint valami nagy várost, mint 
egy empóriumot. Iquique tudniillik a második fővárosa Chilenek, 
habár csak a „terméketlen" Chilenek. (Santiago a „termékeny" 
Chile fővárosa.) A két országrész között óriási nagy a különbség; 
ebben a terméketlen északi részben él a lakosság kevésbbé konszoli
dált eleme. A dél-chilei rendezett viszonyok és közbiztonság helyett 
itt, az északi részben, a kalandorok hazájára találunk; minden a 
vakmerő spekuláczióra, a szerencsehajhászásra és mindenáron tör
ténő gyors meggazdagodásra van irányítva és alapítva. Az emberek 
ténykedése, törekvése és társalgása egyedül és kizárólag a salétrom 
körül forog; a mint Brazíliában az ember nem hall mást, mint az 
örökös kávét, czukrot, meg gyapotot, Uruguayban nem mást, mint' 
ökröt, ökröt és ökröt, úgy nem ismernek itt egyebet és mást, mint 
a salétromot. Réz, ezüst, antimónium és bórax, a mi szintén ren
geteg mennyiségben terem, szót sem érdemel; csak egy szentség 
van, a — salétrom. Iquiquen túl, a Cordillerák felé, kezdődik a 
már említett Pampa-Tamaruga, a mely puszta úgyszólván egyetlen 
darab salétromföldből áll, a melyen a salétrom két méter magas 
rétegben fekszik a föld felszínén. Iquiquenek még a tengerpart is 
segítségére jön abban, hogy fejlődhessen. Iquique kikötőhelye tudni
illik már nem nyílt öböl, mint az eddig érintett városok vala
mennyije, hanem már —  majdnem valóságos kikötő. A part 
és a hegyek között széles homokterület fekszik, a melyen a város 
kénye-kedve szerint terjeszkedhetett és valószínűleg fog még terjedni.*

Úgy mint Antafogastában, itt is a legelső, a mi az embernek

* Hogy mekkorát fejlődött, kitűnik abból, hogy az akkori időkben alig öt-hat
ezer lakosú városnak ma már mintegy 12,000 lakosa van.
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a szemébe ötlik, a számos fekete kürtő ; mindmegannyi desztillátor- 
nak a kéménye, a melyekben a tenger vizét párolják le. Iquique 
az első város, a melyen meglátszik, hogy sok benne az angol; 
a nyomorúságos deszkabódék helyett, a melyeknek falain pohos 
barát gyönyörködik a pohárban vagy mosolygó kék szemű miss 
mutatja a fehér fogsorát, itt már csinos és igazi kőházak vannak, 
a melyek mind irodák, bankok és árúraktárak. Sőt kétemeletes 
házak is vannak, a melyeknek az utczai fala csupa ablak és erkély. 
Az angol kényelem már ráütötte a városra az áldás bélyegét. 
Egyes házakon azonban meglátszik, hogy valósággal gombamódra 
nőhettek; tudniillik a földszintjük még szilárd kő vagy tégla, az 
első és második emelet már — csalás. Ezek már csak sásból, meg 
sárból vannak felrakva; kívülről eleven színekkel vannak bemázolva, 
belül pedig ki vannak kárpitozva (magyarul tapétázva). Ha az 
ember ezeket a házakat épülőfélben látja, nem tudja minek tartsa 
őket: óriási kalitkák lesznek-e papagályok számára, vagy hogy 
kukoriczagórénak készülnek-e. Tudniillik a sás, meg a vessző még 
nincs kitöltve agyaggal és kényelmesen be lehet látni a szobáknak, 
s termeknek tervezett helyiségekbe.

Iquiqueben kellemes meglepetés várt reánk, a mely egyszer
smind dilemma elé állított bennünket. Tudniillik ugyanazon napon, 
a melyen a Lacha vetett horgonyt, nehány órával később egy szép 
nagy angol hajó — a- Gragenze — futott be a kikötőbe és minden 
jel arra mutatott, hogy még aznap folytatja útját északra, Panama 
felé. Miután tudtuk, hogy a Lacha a Panamáig vezető útján még 
hosszú napokat tölt az oceánon, miután minden útbaeső apró- 
cseprő kikötőben horgonyoz, a Gragenzeről pedig tudtuk, hogy 
útközben csupán Mollendot, Callaot (Limát) és Guayaquillt érinti, 
így tehát felénél kevesebb időre van szüksége Panamáig, azon 
dilemma előtt állottunk — a Lacha utasainak legnagyobb része,
— hogy a Lachan folytassuk-e utunkat, vagy pedig váltsunk jegyet 
a Gragenzere, a melyen a drága viteldíj fejében kitűnő ellátásra 
volt reményünk. Miután még hat órai időnk volt a Gragenze indu
lásáig, egyelőre fontolóra vettük a dolgot.





(Paul Gützfold fényképe után.)
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A nap izzó véres korongja éppen eltűnt a Cordillerák magas 
fala mögött, a midőn a Gragenze elindult Iquiqueből. A Lacha 
utasainak túlnyomó része átköltözött a Gragenzere; inkább veszni 
hagytuk a Lachan lefizetett díjakat, semhogy az unalmasan czam- 
mogó és minden apró zugkikötőbe beforduló meg temérdek időt 
vesztegető hajón, még mintegy 14— 15 napot töltsünk a végtelenül 
megunt partok láttávolában.

A Graganze — a liverpooli Red-Cross-Line-nak első osztályú 
személy- és teherszállító hajója, a mely majdnem kétszer akkora 
volt, mint a Lacha, — óvatosan, csaknem túlzott elővigyázattal 
vonult ki a kikötőből, a melynek a zátonyain és rejtett szirtjein 
megtörő hullámok zúgó habja, minden mesterséges jelzésnél pon
tosabban mutatta a kikerülendő veszedelmes helyeket. A sekélyebb 
vizű zátonyokon, főképen a partok közelében, temérdek pelikán 
lepte el a vizet. Miután ezek a madarak éppen olyan jól repülnek, 
mint a milyen kitűnő úszók, élénken tarkították a víz felületét, 
a melyen máskülönben nem sok hajó „zavarja a vizet“ . A lassan 
haladó hajóról érdekes volt megfigyelni, miképen halásznak ezek 
a nagy vízimadarak, a mely művelet valóságos hajtó- vagy kör
vadászathoz hasonlít. A pelikánok ugyanis úszás közben csak nagyon 
keveset merülnek a vízbe, mert a bőrük alatt levő vastag zsír- és 
légpárnájuk következtében jóformán csak úgy lebegnek a víz felü
letén, mint például a paraffadugó. Ez oknál fogva nem búvárkod
hatnak, azaz a mélységből nem ragadhatják ki a zsákmányt, hanem 
kénytelenek azokkal a halakkal megelégedni, a melyek a felszínhez 
közel úszkálnak a vízben. Ezekre azonban valóságos hajtóvadászatot
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tartanak. A sekély vízben csaknem szabályos körben állanak fel és 
a kör bezárása után lassan megindulnak annak központja felé; 
ezáltal mindig szűkebb és szűkebb területre szorítják a körbe szo
rult halakat, a melyekből jóformán egy sem menekül ki, hanem 
a telhetetlen madarak tasakjába vándorol mind. A hol kör alakí
tására szűk a hely, mint például éppen az iquiquei temérdek 
zátony között is, és a hol úgy a hajózható mély víz, mint a sekély 
is csak csatornaszerűin keskeny, ott két sorban állanak fel, mint 
akár a franczia négyesnél a tánczoló párok. Egy bizonyos időben 
egyszerre indul meg a két sor a középvonal felé és egymásnak 
terelik a sorba beszorult halakat. Ekközben folyton hol a vízbe 
mártják hatalmas csőrüket, hol ismét függélyesen felfelé tartják, 
mindannyiszor az eleven zsákmányt, egy élő halat, raktározva el 
az éléskamrájukba, az alsó állkapocsról lelógó jókora tasakjukba. 
A halászat olyan kiadós, hogy a „quadrille“ kezdetekor üres 
tarisznya tömött zacskóként lóg le a „chasse-croissé“ után. Csodá
latos, hogy éppen erről a telhetetlenül falánk és különben sem 
valami rokonszenves madárról terjedhetett el az a regényes és szen
timentális mese, hogy feltépi a mellét és a saját vérével eteti 
a kicsinyeit. Ezt bizony a pelikán nem teszi; a meséből csak annyi 
igaz, hogy a pelikán, ha etetni akarja a kicsinyeit, akkor a mellé
hez nyomja a megtömött torokzacskóját, kinyom belőle egy-egy 
halat, a melyet a lenyeléskor véresre harapott és ezt a véres tömeget 
gyömöszöli a fiókpelikán csőrébe.

Nekünk mindenesetre kellemes szórakoztatást nyújtottak az unal
mas tekervényes úton, a míg tudniillik a Gragenze zeg-zugos útját 
megtette az öböl zátonyai között.

Már majdnem az öböl kapuját alkotó két földnyelv közé 
ért a Gragenze, a midőn az öböl felől erősen iparkodó nagy 
csónakot vettünk észre, a mely szemmelláthatólag minket akart 
utolérni. Mintegy 12— 14 ember ülhetett a csónakban, a kik közül 
nyolczan óriási erőlködést követtek el az evezőkkel, hogy utolérjék 
a Gragenzet, a mely már majdnem eltűnt az öböl bejáratánál. 
Szerencséjükre sokkal hangosabban kiabáltak, mint a milyen gyorsan
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eveztek és a Gragenze kapitánya megértvén a kiabálásból, hogy 
néhány lemaradt utasról van szó, megállította a hajót és bevárta 
a nagy hasas csónakot, a melyen meglátszott, hogy máskülönben 
élő állatokat és teherárút szállító eddigi pályáján _ ezúttal való
színűleg először részesült abban a szerencsében, hogy embereket 
szállítson hajóra.

A csónak utasai különben régi ismerősök voltak a Lacharól, 
a kik utólagosan gondolták meg a dolgot, hogy tudniillik mégis 
csak szebb az élet gyorsjáratú angol gőzösön, mint a lassan czam- 
mogó délamerikai teherszállítón. Hogy ez az utólagos meggondolás 
a negyven pezo-corrientesen kívül (mintegy 48 frt) még mintegy 
másfél órai veszedelmes és igen kellemetlen csónakázásba is került
— ennyi időig tartott ugyanis, a míg a Gragenze S alakú kerülő 
útját a különben csak teherszállításra berendezett bárka egyenes 
I vonalban megtette — az egészen elenyészett a fölötti örömükben, 
hogy utolérhettek bennünket.

Mollendoig az út kétségbeejtőn egyhangú, sivár, kihalt partok 
mentén vezet. A parti Cordillerák, a „Cordillera de la Costa“ , megint 
hatalmába kerített bennünket. Szédületes magas hegyfalak zárták el 
a kilátást sok mértföldnyi hosszúságban, helyenkint közvetlen a ten
ger vizéből emelkedve fel olyan meredeken, mint a kőfal. Növény
zetnek semmi nyoma; emberi lakást, vagy egyáltalában embert, 
állatot, naphosszat nem láttunk a parton, a melyhez helyenként olyan 
közel járt a Gragenze, hogy messzelátóval apróbb részleteket is kive
hettünk volna, ha ugyan lettek volna részletek. Egész nap nem láttunk 
egyebet, mint a legömbölyített tetejű, kolosszális hegycsúcsokat, az 
éles hegygerinczeket, vagy pedig fehér fényben csillogó 'szürke, 
vagy ezüstfényű kőtörmeléket néhány méter magasságban meg
gyűlve a hegy aljában.

Másnap délután érkeztünk be Mollendoba, Délamerika nyugoti 
partjának egyik legjelentékenyebb kikötőjébe. Bár Mollendonak nincs 
kikötője, hanem csak nyílt öbölben fekszik, a melyben az óceán 
hullámai szabadon tombolhatnak, Mollendo mégis elsőrendű fontos
ságú városa ennek a parti részletnek. Köszönheti ezt a jelentőségét
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egyrészt az élénk parti közlekedésnek, másrészt, hogy kiinduló pontja 
annak a vasútnak, a mely a Titicaca-tó vidékéhez vezet, meg 
annak is, hogy a Cordillerák közti temérdek salétromnak és számos 
éreznek a fő berakodóhelye.

A mintegy kétezer lakosú város a távolból körülbelül olyan 
benyomást tesz, mintha egy kolosszális fecskefészek volna. A lapos 
tetejű, de nem mindig fehér falú házak az öblöt körülzáró hegyek

1NDIÁNUS CSÓNAK A T1TICACA1 TAVON.

kiszögellő pontjaira vannak építve, még pedig nagyobbára czölöpökre, 
a melyek a hegy falaiból ferdén kifelé nyúlnak. Az ember bámul 
azon a vakmerőségen, hogy emberek ilyen módon épített házakban 
merészelnek lakni és borsózik a háta, ha eszébe ju t az itt napi
renden lévő temérdek földrengés, a mely talán csak Japánban olyan 
gyakori, mint a Cordilleráknak ezen a vidékén.

Meglepően sok hajót találtunk az öbölben elhorgonyozva, a 
melyek valóságos boszOrkány-tánczot jártak az öböl védtelen bejáratán 
betóduló hatalmas óceáni hullámokon és a sziklás partokról meg
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a zátonyokról visszaverődő hullámokon. A mikor a Gragenze befutott 
az öbölbe, az éppen óriási lárma és zűrzavar színtere volt. Egy 
három árbóczos orosz vitorlás ugyanis, a mely kolosszális méretű 
fatörzsökkel volt megrakva, még a fedélzetén is —  San-Franciscoból 
akarta szállítani a távoli hazájába — a nagy hullámzás következtében 
vagy talán a helytelen elrakás folytán, felfordult az öböl közepén. 
A hatalmas törzsek egynéhánya szabadon úszkált az öböl felkavart 
vizén, a hajó pedig közel volt az elsülyedéshez. A többi hajókon 
nagy riadalom támadt az ide-oda guruló és hánykolódó fatörzsektől 
való félelemben, mert egy gyöngédtelen oldalba lökés ilyen fatörzs
től veszedelmes léket ütött volna bármelyik hajón. Nagy volt a 
zavar a kikötői hatóságoknál is, a melyek az ehhez hasonló balese
tek elég sűrű ismétlődése mellett is soha sincsenek rá elkészülve. 
Ne felejtsük el, hogy perui fehér-piros lobogó, a melynek területére 
léptünk Mollendo öblében, a tengeren sohasem volt képes valami 
nagy eredményeket felmutatni, sem békében, sem háborúban. Úgy 
történt ezúttal is; az orosz vitorlás felfordulása felfordította az öböl 
rendjét is és fejnélküli czéltalan kapkodás közepeit számos kisebb- 
nagyobb baleset történt.

Ámbár nagy volt a zűrzavar, mégis egész csónaktábor vette körül a 
Gragenzet; a csónakokban ülők lármásan izgatott hangon, mintha Isten 
tudja miről lett volna szó, ajánlották szolgálataikat és kínálták az árúi
kat. Természetesen itt sem hiányzottá csónak orrán kiabáló admirális,

- a hotel-portás —  magasztalva az éppen akkori időkben meg
nyílt Hotel dél ferro Carril előnyeit és olcsó árait. A Gragenze egy 
egész napot töltött a perui köztársaság ezen legdélibb öblében, a 
mely valószínűleg az orosz vitorlás tragédiája nélkül is elég zajos 
és lármás szokott lenni. Annál egyhangúbb benyomást tett reánk 
a kis városka, a mely bár kereskedelmi és társadalmi szempontokból 
góczpontja az egész környezetnek, sajátszerűen csendes, sőt kihalt 
képet mutat. Talán a növényzet teljes hiánya teszi, vagy a rekkenő 
száraz meleg, vagy a lakosok igen kedvezőtlen egészségi viszonyai, 
de annyi tény, hogy Mollendoban még egy napöt eltölteni határozottan 
kellemetlen lett volna. A santiagói párisi kirándulók hoztak némi
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életet a sivár egyhangúságba. A santiagói szigorú etiketthez szokott 
társaság útközben némi előleget vett magának a párisi szabadal
makból és náluk egészen szokatlan elevenséggel töltötték meg a 
sokat igérő, de majdnem semmit sem betartó Hotel dél ferro Carril 
hefyiségeit. A Gragenze unalmas, de tartalomdús konyhája után a 
hotel franczia szakácsának perui ízlésbe alakított spanyol konyhája 
volt az egyedüli kellemes mozzanat, a mely a mollendoi emlékek 
közül megmaradt.

Másnap reggel a korai órákban szedtük fel a sátorfánkat, ille
tőleg a Gragenze az ő két horgonyát, (tekintettel a meg nem szűnő 
nagyszabású hullámzásra két horgonyt kellett lebocsájtania) és foly
tattuk az utat tovább, észak felé. Még ugyanaznap délutánján haladtunk 
el Quilpa előtt, olyan közel a partokhoz, hogy betekinthettünk, 
azaz inkább feltekinthettünk a magas sziklafalon épült kis hely
ségbe. Az egész falu lakossága, összesen mintegy ötven-hatvan 
ember, csónakokon jött ki a hajó elé. Nem kínáltak semmit és nem 
is kértek semmit. A tiszta kíváncsiság meg a tétlenség hozta őket 
a hajó falai alá — éppen vasárnapon érte őket a ritka szerencse
— hogy az unalmas napnak egy óráját szórakozásban tölthessék el. 
A kapitány szívesen megengedte volna, hogy a hajóra jöhessenek, 
sőt vendégszeretőleg le is bocsájtotta a jobboldali hajólépcsőt, a mely 
a hullámzás elől valahogyan védve volt. De már az első csónak 
kísérlete balul ütött ki: a csónak a hajólépcső alá és nem melléje 
került és a mint a hajó jobbra dűlt, benyomta azt a vízbe, a benne 
ülők pedig, három férfi és két nő, a vízbe fordultak. így aztán az 
öt ember meg Quilpa falu látogatása egyszerre esett a vízbe. A mire 
a többiek kimentették a vízbeesetteket, azalatt a Gragenze már 
messze járt, mitsem hagyva maga után, mint egy emlékezetes vasárnap 
délutánt Quilpa lakosainak emlékében.

Másnap reggel Lomos nyilt öblében tartózkodott a Gragenze 
egy-két órára, anélkül, hogy horgonyt vetett volna. Egynéhány száz 
zsák rizst és olajbogyót vettünk föl és így időpazarlás nélkül folytattuk 
az utat.. A Gragenze kapitánya olyan pontosan betartotta a kitűzött 
menetrendet, hogy még Piscoban, a Chincha-szigeteknek átellenében
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fekvő öbölben sem tartózkodott tovább egyetlen óránál, holott Pisco 
abból az időből, a midőn Chincha-szigetek temérdek guanóját itt 
rakták hajóra, igen fontos szerepet játszott a Dél-Amerika észak- 
nyugoti partján járó hajóra nézve. Hajdanában központja volt a 
környékének, a midőn egyszer az a tragédia érte, hogy föld
rengés alkalmával az óceánnak egyetlen hulláma elseperte a föld 
színéről.

■*

Iquique elhagyása után az ötödik nap délelőttjén értük el Cal- 
laot, Peru fővárosának — Limának — kikötőjét. Itt is csak régi 
dicsőségnek a romjait találtuk, igaz, hogy modernizált alakban. 
A régi dicsőségnek ideje alatt — a guanó ideje értendő, a midőn 
Callaoban sok száz hajó fordult meg évenként. Akkoriban itt látták 
el magukat a többnyire vitorlás hajók mind azzal, a mire vitorlás 
hajónak hónapokra terjedő hosszú útján szüksége van és viszont 
itt rakták le a külföldről jövő hajók ezeket a szükségleteket, miután a 
Callaot körülvevő pusztaság éppenséggel semmit sem termelt, a mint
hogy nem termel most sem. Amint aztán a guanó kifogyott és kiszo
rította a Cordillerák puszta völgyeiben termő temérdek salétrom, 
Callao egyszerre elvesztette a jelentőségét és lestilyedt egyszerű 
tengeri elővárossá, Lima kikötőjévé. Limanak tulajdonképen három 
kikötője van: Chorillos, Ancon és Callao. Chorillost, a mely ma 
már úgyszólván csupán tengeri fürdője Limanak, elpusztították 
a chileiek az 1881-iki háborúban, annyira, hogy számításba sem jön; 
Ancon kikötője pedig kedvezőtlen fekvésénél fogva egészen elho- 
mokosodott, hajózásra használhatatlan és így Callao vetélytárs nélkül 
áll. A hajósok el is ismerik mint egész nyugoti Dél-Amerikának 
legjobb és legbiztosabb kikötőjét, sőt a perui kormány is, ez a sokat 
szidalmazott és egészen brazíliai viszonyú sajátságos intézmény
— mindent, azaz hogy sokat elkövetett a kikötő jó hírnevének 
emelésére és fentartására.

Az óceánba messzire benyúló földnyelv, a La Punta csúcsában
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van a tágas öböl, a melyet gyűrűalakban vesz körül Callao; 
utczáin, házain és térségein meglátszik a viharos múlt. Viharos 
múltjában legemlékezetesebb az 1746. évben történt földrengés, 
a midőn — éppen úgy mint a közeli Piscot — a felkavart 
óceán hullámai egyszerűen leseperték a várost, a melynek már 
akkor mint egy húszezer lakosa lehetett. A mai Callao típusa a 
nemzetközi kikötővárosnak: sok hajó a vizen és óriási forgalom, 
lárma, portéka, ordítozó munkásnép, gépzakatolás, kőszénfüst és 
darulánczcsörgés a parton. A keret e képhez görbe utczákból áll, 
piszkos járdákkal és mocskos külsejű házakkal, a melyek között 
minden óvintézkedés nélkül halad keresztül a folytonosan ide-oda 
tologató gőzmozdony. Mintegy harmincz perczig tart az út vasúton 
Callaotól Limáig. A milyen rövid az út, olyan unalmas és egyhangú 
a vidék, a melyen végig vezet. Majdnem ugyanaz a sivár kép, a 
melyet eddig, a hajóról láttunk, azzal a különbséggel, hogy a vakító 
napfényben tündöklő és csillámló kopár hegyfalak most nem oldalt 
esnek tőlünk, hanem előttünk vannak. És ebből a sivár pusztaságból 
egyszerre benne van az ember egy nem remélt élénkségű és moz
galmi! város kellő közepén. Hogy hol van tulajdonképen a város 
közepe, azt nehéz megítélni annak, a ki valamely város központjául 
a nagy térséget meg ennek a közepén álló nagy templomot veszi 
központul. Limaban ez azért nehéz, mert a közepes nagyságú 
városnak — a mely terjedelemre és lakosságra körülbelül a mi Szege
dünkhöz hasonlít — nem kevesebb, mint harminczhárom térsége és 
hatvanhét temploma van. (Hogy hány templom épült azóta, vagy hány 
térséget hozott létre egy újabb földrengés, azt nem említi a statisztika.)

A fő-- és egyszersmind a legdíszesebb térsége Limanak az 
erkélyes házakkal körülvett Piaca de Armas, a melyen a főkathedrále 
áll meg a Palacio, a perui köztársaság elnöki palotája. A sakktábla 
módjára épített utczák házai többnyire földszintesek vagy egyemele
tesek. Két-hárömemeletes épületek kivételek; a g5̂ akori földrengések 
ugyanis óvatosságra intették a lakosokat. Legutoljára 1746-ban volt 
nagyobb földrengés, mely alkalommal Lima akkori lakosságának 
nagy része, mintegy hat-hétezer ember, pusztult el.
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A Piaca de Armason téngődő nehány lombos fa kiaszva és 
kiszáradva, ujjnyi vastag porlepellel a valaha zöld leveleken, mutatja, 
hogy milyen szegény a vidék növényvilága. Jóllehet az utczák elég 
népesek és elevenek, sőt nagyobbára elég tisztán tartottak és öntö- 
zöttek, alig van egy részlete a városnak, a mely megragadná a 
figyelmet, vagy kellemes lenne a szemnek. Mintha az a szomszédos 
kolosszális hegység, a melynek gömbölyű csúcsai élesen és tisztán 
kivehetők az utczákról, nehezednék a városra, az emberekre, 
meg az egész társadalmi életre, olyan nyomasztó hangulat terül 
el a környéken. Az ember ritkán találkozik elevenebb csoporttal, 
kedélyesebb kifejezéséi emberrel. Az emberek olyanok, mintha 
a hangos társalgás vagy a mosolygás rendőrileg tiltott dolog 
lenne az utczán. A napfénytől elárasztott és erősen megvilá
gított utczákon, a melyeken éppen olyan ritka az árnyékot adó 
ernyő az üzletek kirakatai előtt, mint akár a falomb a járdákon, 
perzselően forrón süt a nap, a melynek a sugarai itt is szokatlanul 
fehéreknek tetszenek. A térségeken felállított szobrok — és a mint 
láttuk, a térségek száma elég tekintélyes — sajátságosán festenek 
a tiilerős napfényben. A Piaca de Boliváron áll a Libertador hatalmas 
lovasszobra, a Piaca dós de Ma}^on pedig a szintén hatalmas Sza
badság-oszlop, tetején a Victoria-szoborral, a talapzatán pedig négy 
gyönyörű női alakkal körülvéve. Mindezek azonban oly kopárok a 
növényzetnélküli meztelenségben, hogy az ember a legjobb indulat 
mellett sem tarthatja szépnek. Van ugyan némi növényzet itt is, 
de m inő! Limaval csaknem ugyanazon magasságban fekszik Dél- 
Amerika innenső, oldalán, ugyancsak az óceán partján, Bahia, 
Brazíliában, és mégis minő különbség a növényzetben. Amott, 
Bahiaban, a bő esőtől és párától túltelített nedves levegőben a min
dent elborító, túlburjánzó dús növényzet és csaknem tropikus 
őserdők; itt pedig alig nehány falomb, kevés virág meg fű, 
a melyeket csak a szorgos gondozás meg a bő öntözés képes 
valahogyan fentartani. A Promenade Descalzos, meg a kicsiny 
botanikus kert fenntartása, a melyben nemcsak a tropikus, hanem 
az északi növényeknek is számos érdekes faja van képviselve, a
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városnak valóságos vagyonába kerül évenként. A sivár kép „ment
ségére", helyesebben magyarázatára meg kell azonban említeni, 
hogy abban az időben, a melyben mi Limaban tartózkodtunk, 
február hó első harmadában, a virágzás ideje már rég elmúlt. (Ezen 
a vidéken ugyanis deczember hó felel meg a mi júniusunknak.) 
A város közelében elterjedő meglehetősen dús földek is csak a

LIMA. KORMÁNYZÓI PALOTA.

gazdag csatornázásnak köszönhetik létüket. Mihelyest megszűnik 
a csatornarendszer, már kezdődik a kopár pusztaság, a melyet 
csaknem olyan éles demarkácziós vonal választ el az öntözött 
helytől, mint például a Nilus vidékén az árterületet, a Nilus kiön
tésétől már nem érintett földektől.

A természeti szépségekben és javakban való fogyatkozásáért 
van a2£>nban Limanak egészen más irányú kárpótlása: a tömérdek 
templom, klastrom meg a hozzávaló sok pap. A templomok 
némelyike valóságos kincses bánya és tárháza a drágaságoknak. 
Aligha van még keresztény templom, a melyekben — arány- 
lagosan — annyi kincs lenne felhalmozva, mint Limanak egy-
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némely templomában. Leggazdagabb arany- és ezüstedényekben, 
továbbá dombor- és díszművekben a kéttornyú főkathedrális a Piaca 
de Armason, a mely épület az előtte terjedő térséggel, meg szo
borral valósággal symboluma Limanak. A jelenleg meglevő kincsek 
azonban csak maradékai a régieknek, az egykori gazdagságnak. Úgy, 
a mint eltűnt a főoltár huszonnégy ezüst oszlopa az állampénztár 
olvasztóiban, hogy ágyúcsöveket meg katonamonturokat csináljanak 
belőlük a katonáknak, meg pénzt a hivatalnokoknak, épp úgy tűnt 
el temérdek más arany- és ezüstedény meg oszlop- és dombormű, 
hogy a polgárháborúk és forradalmak vérontásához szükséges fel
szerelések beszerezhetők legyenek. De azért még most is vannak 
egyes templomokban gyermeknagyságú szent-szobrocskák tiszta merő 
aranyból, az élő gyermekek pedig rakásra pusztulnak a diphteriában, 
skarlatinában meg dysenteriában a hihetetlenül elhanyagolt egész
ségügyi intézkedések és berendezések következtében. A lakosság 
rendkívül bigott katholikus. A napnak bármely szakában léptünk 
valamely templomba, mindenkor számos hivőt és ájtatoskodót talál
tunk az oltárok körül. Meg kell azonban említeni, hogy a limai 
templomokban először i s : igen kellemes hűvös az időjárás; másod
szor: kényelmes padok és karszékek állnak a hivők rendelkezésére 
és végül azt sem szabad elhallgatni, hogy szokatlanul sok jól öltözött 
fiatal dandy és sűrűn fátyolozott fiatal nő is eljár a templomba a 
misék közti időközben. „Honny sóit, qui mai y pense“, mondá egy 
német doktorné, a ki mint szeretetreméltó cicerone vezette végig 
társaságunkat Lima nevezetességein.

A főkathedrális egyik híressége — de éppenséggel nem ékes
sége — márvány sarkophagon elhelyezett üvegszekrényben fekvő 
csontváz. A leghíresebb conquistadornak: Francisco Pizarronak 
csontváza. Ez az egykori estramadurai disznópásztor is aligha álmodta 
a trujilloi legelőkön, hogy valaha mint szent ereklye lesz közszem
lére kitéve a Csendes-oceánparti köztársaság fővárosának főkathed- 
rálisában. Határozottan olyan nagy karrier, a minőhöz hasonlót 
rajta kívül más rablólovag el nem ért. A ki megáll a sarkophag 
előtt és nagyjában ismeri Pizarronak a történetét attól az időtől
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kezdve, a mikor először jelent meg maroknyi spanyol seregével, 
csupa aranyszomjas kalandorral, a Csendes-oceán pártáin, egészen 
addig, a míg megalapította az „El Cidade des Los Reyest“-t
— Limát — annak éppen úgy imponál az egykori Conquistador, 
mint valamely szellemóriás. Mennyi erély, mennyi szívósság, mennyi
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tudatlanság, mennyi tigrisvér, milyen bigotteria és mennyi loyalitás, 
mennyi szívtelenség, mennyi aranyszomj és élvezethajhászás lakott 
ebben az egy emberben! (És e mellett alig különbözött valamit 
jellemben kortársainak többi hasonló férfiaitól.)

Sajátságos benyomást tesznek a limaiak az idegenre; majd
nem olyat, mint a lengyel, „a ki búsul hóna állapotján“ ; azaz 
mintha búsulnának valami fölött. Talán az busítja őket, hogy
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a mijök van, az mind nem sokat ér, semmiben sem tökéletes; 
minden csak olyan félig kész. Az állam ügyei mindig rosszul 
állottak; örökös pártoskodás és belháború zavarta a polgárok mun
káját és életét; örökös adósság alatt nyögtek, a függetlenség előtt 
épp úgy, mint most az „édes szabadság" idejében, a mikor nem 
tudják, hogy mit kezdjenek a szabadsággal. Ha háborút viseltek a 
külfölddel, talán mindig vereséget szenvedtek, ha pedig egymás 
között verekedtek — és ezt a jó peruiak dél-amerikai viszonyokhoz 
mérten is nagyon sűrűn tették meg, —  akkor még nagyobb volt a 
baj. A kereskedelmi élet pang és nyomott, hisz még a partok is 
olyan nagyon nehezen hozzáférhetők, hát még az ország belseje. 
Tudományos életük is van, a mennyiben vannak múzeumaik, tudo
mányos intézeteik, nagy könyvtáraik, van továbbá egyetemük is 
mind a négy fakultással, de valamennyit dominálja a theologiai, a 
hogy minden intézményükön, legyen az állami vagy társadalmi, 
rajta ül a papság, a mely még majdnem középkori hatalomnak 
örvend. A társadalmi életük pedig, a mint az ott lakó külföldiek 
magyarázták, de meg személyesen is meggyőződhettünk, alatta áll 
Dél-Amerika valamennyi államáénak.

A lakosság zömét cholok teszik, spanyolok és meztizek keve
réke; a másik részét pedig elkorcsosult indiánusok, az egykor híres 
quechuák és aymarák ivadékai. Ez a két törzs, főképen a quechua 
hajdanta, Pizarroék előtt, a legszebb indiánus törzs volt. Ők voltak 
a typusai a tiszta amerikai fajnak, olajszínű bőrrel, éles arczvoná- 
sokkal, erőteljes testalkattal. Ma pedig, átesve az európaiakkal való 
érintkezésen, az erőszakolt térítéseken, a bányákban történt erőlte
tett munkákban, a kanyarón, himlőn, alkoholon és mindazon áldá
sokon, a melyekkel őket a kultura megáldotta, nyomát sem találjuk 
az egykori előkelő külsőnek. Elcsigázott, kiéhezett, megtört alakok, 
a legtöbbnek bárgyú a kifejezése, soványak és félénk a tekintetük. 
Az egykori deli indiánusnak egyetlen dísze maradt meg: a sűrű, 
hosszú fekete haj, a melyet gondosan lefésülnek a homlokra, befö
dik vele a fülüket, hátul pedig lelóg a nyakra. Valóságos bébé- 
frizura. Viseletűk is elég ízléses lenne, ha nem volna rajtuk min



den piszkos. Általános viselet a csíkos barna gyapjú-poncho, az 
alul széles hasított nadrág meg a vékony talpú szandál, szíjakkal; 
m agyarul: bocskor.

Az asszonyi természetnek megfelelően az asszonyok persze 
itt is sokkal czifrábbak, de egyszersmind sokkal ízléstelenebbek. 
A cholo asszonyok még a krinolinnál tartanak, csakhogy vaspán
tok helyett féltuczat egymásra öltött szoknyától olyan vastagok. A 
mint nálunk néhány vidéken a parasztasszonyainknál sohasem hiá-
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KÖZSÉGl BÍRÁK BOLÍVIÁBAN.

nyozhat a „pruszlik“, vagy a fejkendő, olyan kötelező a cholo 
asszonynak a kék vagy piros testhezálló bársonykabátka. A tiszta
vérű, vagyis telivér indiánus nő már sokkal előnyösebben fest. 
Mindnyájan sötétszínű ruhát viselnek, a melyet éppen úg} ,̂ mint 
a sohasem hiányzó nagykendőt, ők maguk készítik a láma gyapjá- 
ból. Érdekes az a melltű, a melylyel ezt a nagykendőt összetű
zik; a tű feje ugyanis közönséges evőkanál, a mely körülbelül 
olyan szolgálatot teszen az indiánus nőknek meg a cholo asszo
nyoknak, mint a kínainak meg a japánnak a két evő-pálczika. Szor-

71*
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galomból azonban „ egy est “ kapnának ezek a derék, csúnya asszony
ságok. Tudniillik sohasem lehet őket tétlenül látni; akár a kis 
sárkunyhójuk előtt guggolnak, szapulva a szomszédasszonyt (a 
melyet úgy látszik többször és behatóbban szapulnak, mint a 
fehérneműjöket), akár teherrel a fejükön, vagy gyerekkel a csípő
jükön, az orsó, a melyen a láma-gyapjút feldolgozzák, sohasem 
hiányzik a kezükből. A limai köznépnek egyáltalában, legyen az 
mestiz, cholo, vagy indiánus, néhány olyan tulajdonsága van,

IN DIÁN US- ÉS CHOLONŐK.

a melyek egyike vagy másika hasonlít a tőlük sok ezer mértföld 
távolságban lakó és tőlük máskülönben is teljesen eltérő népfajok 
némely tulajdonságához vagy szokásához. így például férfiak és 
nők munkaközben folyton rágják a cocát, az eritroxylon coca levelét, 
mint például a malájok a betelt; és a mint a hindu asszonyok hűsé
ges kitartással járnak a szentnek tartott tehenek nyomában, hogy 
fűtőanyagnak gyűjtsék annak ürülékét, olyan hűségesen követi a 
cholo nő a lámát, hogy annak excrementumait felszedje, ugyancsak 
fűtőanyagnak. És e mellett példátlanul bigottak, sőt nevetségesen
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buzgóak. Egy alkalommal áthaladva a Rimacot átívelő hídon, a 
hol — mellékesen megjegyezve — a kép első pillanatra élénken 
emlékeztet a Szamosra Szatmár városában, egy fiatal asszonyt 
pillantunk meg abban a pillanatban, a midőn egy három éves kis 
gyerek — a ruhája után ítélve nem dönthettük el, hogy fiú-e

ILMA. TEJÁRUSNÖ.

vagy leányka — az anyja után futkosva, addig ránczigálta az édes 
anyja sokránczú rövidke szoknyáját, a míg az anya leült a hídon 
a kőre, az ölébe vette a három éves pufók gyereket és annak rendje- 
módja szerint éppen úgy táplálta, mint a hogyan [rendesen a cse
csemőt szokták az anyák táplálni. Hogy az idő ne menjen kárba, 
a batyujából hamar előszedett egy állványnyal ellátott Krisztusképet, 
a kebeléből jókora keresztet és éppen olyan buzgón látott az imád
sághoz, mint a rajta csüggő lurkó a szopáshoz.

Az idegen jól teszi, ha a hídon áthaladva nem igen hatol
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be mélyebben a külvárosba, a hol csaknem kizárólag a köznép él, 
a mitől különben is hamar elmegy a kedve. Ezekben a házakban 
ugyanis teljesen ismeretlen az a helyiség, a mely másutt a lakó
háztól tiszteletteljes távolságban van ugyan elhelyezve, de azért 
megvan. Ilyen helyiségül itt a házak közötti szűk sikátorok szol-

LIMA. GYÜMÖLCSÁRUSNŐ.

gálnak és hogy ebből kifolyólag milyen pestilenciális bűz lebeg 
ezen a vidéken és hogy mekkora a halandóság egy hirtelen fellépő 
járvány idején az esős időszakban, az képzelhető.

Ebben a városrészben lakik az a nehány ezer kinai is, a 
kikkel Dél-Amerika területén Limaban találkozunk először és hogy 
ez a körülmény egy cseppet sem járul hozzá, hogy a körlég tisz
tább és szagtalanabb legyen, az nyilvánvaló.* Ezek a derék embe-

* Egész Peruban összesen mintegy ötvenezer kinai él.
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rek, a kik máskülönben nemcsak Limanak, hanem valószínűleg az 
egész egymillió-kétszázezer négyzetkilométer területen élő három
millió ember között a legmunkásabbak és legszorgalmasabbak, állí
tólag még az egykori guano-időkből maradtak vissza, a kik egy 
vagy más okból nem kívánkoztak vissza hazájokba, hanem végkép 
megtelepedtek új hazájokban, a hol bő munkát kapnak mint kerti
vagy bányamunkások, meg mint kisiparosok.

A milyen kedves látvány volt Chilenek némely délibb városá
ban, Coralban, Talcahuanaban vagy Valdiviaban a lóvasutak fiatal 
leánykalauza, csaknem olyan kellemes látvány volt Limaban a fiatal 
cholo-lány, mint milimári — lóháton. A nyereg kétoldalán lógó 
nagy pléhedények között czirkusz-lovarnő nyugalmával és ele- 
gancziájával ülnek ezek a fiatal és kellemes arczú leányok, a kik 
a mellett, hogy igen kedvesen festenek hosszan lelógó hajfonattal 
a széles karimájú panamakalap alatt, olyan biztonsággal kezelik 
lóhátról a szinültig telt tejesköcsögöket, mintha asztalon töltöget
nék az edényeket.

Elutazásunk előtt kellemes estét töltöttünk Limaban szerzett 
ismerőseinkkel a Jardin de l’Exposicionban, Limanak egyik elő
kelő mulatóhelyén. Új ismerőseink, nagyobbára német mérnökök, 
kereskedők, orvosok és családjaik, Peru fehér lakosságának csak 
nem rég keletkezett új fajához tartoztak; tudniillik németek és 
perui spanyol nők ivadékai voltak. A németek ugyan eleinte nem 
szívesen bocsátkoztak ebbe az új „viszonyba'4 — féltek a spanyo 
nőtől, mint feleségtől — de miután a német asszonyok rosszul 
vagy sehogy sem tűrték a perui viszonyokat, társadalmi és égalji 
szempontból egyaránt, a huzamosabb időkre vagy talán örökre is 
Peruhoz kötött német férfiak —' kelletlenül bár, de még is — 
beleharaptak a savanyú almába, azaz, hogy perui spanyol nőket 
vettek feleségül. Az összeházasodások igen kedvezően váltak be és 
mondhatni, hogy ma ez az új fehér faj — a német-spanyol — 
alkotja a limai társadalomnak színe-javát. A hangulatos bucsúest, 
a melyen mintegy harmincz olyan ember ült együtt, a kik két 
nappal előbb látták egymást először az életben és egy-két óra múlva
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örökre búcsút vesznek egymástól, emelkedett hangulatban, őszinte 
barátságban és — ingújjban (a melegre való tekintettel) éltették 
a perui német-spanyol-magyar barátságot, az utolsó este volt, a melyet 
a Cordillerák tövében töltöttünk. Két órával a Gragenze indulása 
előtt a callaoi kikötőben, az egész társaság külön vonatra szállt, 
a mely megtiszteltetést a társaságban levő német mérnököknek 
köszönhettük, s nagyjában érdekes, emlékezetes két napi tartóz
kodás után elhagytuk Limát, a soha viszont nem látásra.

*

Holdvilágos, fehér fényű, bájosan lanyha este volt, a midőn 
a Gragenze a pilóta vezetése alatt kivonult Callao kikötőjéből. Két 
órával később már künn jártunk ismét az oceánon, a melynek 
lágyan ringó habjai és zajtalan hullámai, mint szelíden altató bölcső- 
ringatás hatottak reánk. (Mellékesen azonban megjegyzem, hogy 
a Jardin de l’Exposicion-beli bucsúestén meglehetős mennyiségű 
bajor sört fogyasztottunk el.)

Csak a Csendes-oceán déli részében meg a chilei archipela- 
gusban, a magelláni szoros fölött, volt az óceán madár- és hal
élete oly élénk, mint most Lima és Guayaquil közötti utunkon. 
A delfinek nagy rajokban lepték el a víz felületét, bohókás-tréfás 
bukfenczekkel mulattatva önmagukat, egymást és minket. A hol 
pedig a hajó nagyon közel járt a partokhoz, seregekben láttuk 
a pelikánokat, a melyeknek halpusztító foglalkozásához nagymérték
ben hozzájárult a sirályok és más tengeri madarak egész légiója; 
a madarak rikácsolva, vijjogva vagjr sivítva keringtek a levegőben, 
néha példátlan sűrű csoportban, miközben kecses libbenéssel csap
tak le a víz színére a zsákmány után. Ha az ember a vízimada
raknak ezt az óriási tömegét látja, könnyen elképzelheti, hogy 
évszázadok vagy talán évezredek alatt, valóságos hegyek keletkez
hettek a parti óceán egyes helyein a madarak hulladékából és 
holttestéből.

A Gragenze rövid egymásutánban látogatta meg rövid időre,
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néha csak egy-két órára vagy legfeljebb félnapra, a közbeeső 
kisebb, jelentéktelenebb kikötőket: Salaverryt, Pascamayot, Etent, 
a mely kisebb jelentőségű kikötőkben aránylag temérdek árút vett 
fel. így például Salaverryben, a mely városka éppen úgy a kikötője 
a közeli Truxillonak, mint például Callao Limanak, ötezer zsák 
nyersczukrot raktak be; Etenben négyezer zsák rizsét; Paytaban

PAITA. UTCAI KÉP.

temérdek gyapotot. Mindenütt nehány utas is szállott fel, több
nyire munkáscsaládok, asszonyostól, gyerekestől, és mindannyiszor 
bámultuk azt a bátorságot vagy nembánomságot, a melyet ezek az 
emberek a hajóraszállás nehézségeivel és veszedelmeivel szemben 
tanúsítottak. A hullámzás ellen sehogy sem védett öbölben ugyanis 
a hajóra- vagy a partraszállás valóságos bravúr. Még az egyes 
embernek is az, hát még a szegény családapának, a kinek felesé
géről és akárhányszor négy-öt apró gyermek haj óraszállításáról kellett



A CHIMBORAZO CSÚCSA.

72*



572 GÁSPÁR FE R E N C Z : A FÖLD KÖRÜL

gondoskodni. No, meg a temérdek felszerelésről: bátyúk, zsákok, 
élelmiszerek, edények, a melyek között sohasem hiányzott egy 
bizonyos — edényke a piczinyek számára.

Talara volt az utolsó pontja Perunak, a melyet a távolból 
láttunk — a Gragenzé nem érintette — és másnap reggel már a 
perui piros-fehér lobogó helyett a sárga-kék-vörös lobogót húzták 
fel az árboczra. A Gragenze ugyanis Ecuador államnak a partjai 
alá ért. Az ötödik nap reggelén haladtunk el a La Muerta szikla
zátony világító tornya előtt. A szigetet tulajdonképen Santa Clara- 
nak nevezik, de mert a sziget alakja igen sok fantáziával egy 
halott nő alakjához hasonlít, magától értetődik, hogy ezt a kevésbbé 
találó nevet adták neki. Kora délután megkerültük a Punta Parinnat, 
a mely a vele szembe fekvő Punta Santa Elenaval a Guayaquill- 
öböl kapuja és befordultunk az öbölbe, a melynek az északi partján 
fekszik Guayaquill városa a hasonnevű folyó mentén. A hatalmas 
és tágas öbölben, a mely a két fők között — Punta Parinna és 
Punta Elena között — mintegy kétszázötven kilométer széles, 
a belépőre váratlan és kellemes meglepetés a sűrű növényzettel 
borított Punta-szigete. Az eddigi sivár, kopár és puszta hegyfalak 
után csaknem üdítő hatást tettek reánk a buja, zöld színben pom
pázó gazdag növényzet és a háttérben, a város fölött emelkedő 
kék hegyek. Sajnos, a nagy attractio, a melyre napok óta készül
tünk, tudniillik a Chimborazo hóval fedett' kúpjának megpillantása, 
kimaradt a programmból. Guayaquillból ugyanis a Chimborazo 
bizonyos időkben tisztán kivehető. Ezek a bizonyos idők azonban 
csak a tiszta téli napokon, július-augusztus havában fordulnak 
elő, míg ellenben az ilyen forró nyári hónapokban, februárius vége 
felé, a Chimborazo csak nagyon kivételesen mutatja magát. Miután 
a Gragenze a programm szigorú betartása mellett ugyan, de mégis 
sok időt vesztegetett el a Mollendo és Guayaquill közt fekvő apróbb 
állomásokon, sajnos, csak egy napunk maradt erre az érdekes városra, 
a mely a délamerikai partnak szintén egyik legfontosabb gócz- 
pontja. Az ó és új negyedből “ álló város gyűrű alakban terül 
el az öböl partján; az előbbi a ciudad Vieja, a Santa Anna-domb



IQU IQUETŐ L COLONIG 573

alján, egy parányival sem különbözik más kikötővárosok szegényebb 
városrészétől, míg az új város, a ciudad Nueva, mozgalmas és 
eleven és az eddig látottaktól is sok tekintetben előnyösen eltérő 
érdekes képet nyújtott. A város főutczája, a Malecon, a mely mint
egy három-négy kilométer hosszúságban húzódik párhuzamosan 
a tengerrel, a nemzetközi tengeri forgalomnak mozgalmas, eleven 
képét mutatja. A csinos külsejű, tisztán tartott házakon — a melyek 
tekintet nélkül a földrengésekre, átlag mind kétemeletesek (igaz, hogy 
fából vannak építve) — a galleria messze kinyúlik az utcza fölé és 
tikkasztó forróságban hűs árnyat vet a gyalogjárdára. A forróság 
ugyanis, a melyet eddig az alacsony szélességi fokokon is elég jól 
tűrtünk az állandó óceáni szél hűsítő hatása alatt, itt a zárt öbölben, 
a folyón meg a városban ismét tűrhetetlenül tikkasztó volt. Guaya- 
quilban már alaposan megéreztük, hogy csak mintegy száz-százhúsz 
tengeri mértföldre voltunk az egyenlítőtől.

Szerencsére minduntalan kínálkozik a Malecon-on, a mely utcza 
Guayaquilnek az Andrássy-útja, a Váczi- meg Koronaherczeg-utczája, 
a korzója meg a Városligetje, szóval: mindene, egy-egy barátságos 
és vendégszerető helység, a melyben az eltikkadt, izzadó és szom
jas ember megpihenhet és hűsítőt kap. Sehol sincs talán annyi 
czukrászda egy csomóban, mint a guayaquill Malecon-on és talán 
sehol a világon nem fogyasztanak a nők — öreg asszonyok és 
lányok egyformán — olyan sok liqueurt, mint a guayaquill senno- 
rák és sennoriták. A Mayorca ugyanis, egy ánisos pálinka, úgy 
látszik, az úriosztály „nemzeti itala“ , mert úgy a magán házakban, 
mint a czukrászdákban nagyon sűrűn élvezik, de emellett másfajta 
liqueurt sem vetnek meg.

Egy orvos utitársam, a ki Mollendoban szállt a Grangenzere 
és a ki már több ízben járt Guayaquillben, magára vállalta a kalau
zolást és még a hajón megígérte, hogy Guayaquillben „igen kedves 
meglepetésben fog részesíteni engem“ , a magyar embert, a ki az 
„első példány4* vagyok ebből a „néptörzsből4', a kit szemtől-szembe 
látott és kézzel érinthetett. (Olyanforma benyomást tettem reá, mint 
tenne például nálunk egy botokud vagy egy herero.) Guyaquillben
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beváltotta az ígéretét; karon fogott, elvezetett a Malecon egyik 
elsőrangú vendéglőjébe, a melyen a szokásos spanyol felirat mel
lett a következő felirat is olvasható volt: „Restauration zum lustigen 
W iener4*. Most már sejtettem a meglepetést: egy „honfitársat4, 
akart tehát nekem bemutatni. Az igazi meglepetés azonban az étlap 
volt, a melyet a mollendoi német valóságos triumfussal tartott az 
orrom alá, görcsösen mutatva azon egy sor írásra. A sor ez volt: 
„Ungarisches Gollasch =  75 Centavos44. Tényleg meg voltam lepve; 
de míg a német kollega azt hitte, hogy engem a „Gollasch44 fog 
meglepni, engem az lepett meg, hogy a „vidám bécsi44 egy ung. 
Gollaschért hetvenöt centavot számít, a mely pénzért Ecuadorban 
akár egy juhot lehet kapni. Hetvenöt centavo ugyanis a mi pénzünk 
szerint körülbelül 3 kor. 60 fillér. Megjegyzem, hogy a „honfitárs44 
ecuadori Gollaschja száz mértföldnyire délre az Egyenlítőtől, a Male- 
con-on, egy cseppel sem volt jobb, vagy hitványabb, mint az a 
gulyás, a melyet a dunamenti országban árulnak Pozsonytól Orso- 
váig 5 centavoért.

Rövid tartózkodásunkra való tekintetből nagyon kevés időnk 
maradt a város és környékének megtekintésére; így tehát csak 
röptében néztünk széjjel a mozgalmas, eleven és határozottan nagyon 
rokonszenves városban, a mely akkoriban körülbelül olyan benyomást 
tett, mint egy fiatal törekvő és szorgalmas ember, a kin meg
látszik, hogy „viszi valamire44. Tényleg úgy történt; a 80-as évek 
végén alig 45 ezer lakosú városnak ma mintegy 70 ezer lakosa 
van és minden tekintetben, kereskedelmi, politikai és társadalmi 
téren, első emporiuma a Csendes-oceán nyugoti partjának. Kiviteli 
forgalmában egymástól a legnagyobb mértékben eltérő két terméke 
van,- a melyek nagyon népszerűek az egész világon. Az egyik 
termék a panama-kalap, a melynek tulajdonképen „Guayaquilli- 
kalap44 lenne a jogosult neve, mert a panama-kalapot Guaya- 
quillben csinálják, mint a hogy a „pozsonyi patkó44 Budapesten 
készül, a tordai pogácsa pedig Toroczkón. Guayaquill alatt értendő 
ilyen értelémben egész Bolívia, Peru és Ecuador, a mely államokban 
a lakosságnak bizonyos része kizárólag a panama-kalap fonásával
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foglalkozik; az árúnak túlnyomó része Guayaquillon keresztül kerül a 
forgalomba, a hol óriási raktárak vannak tele a közkedveltségű gyárt
mánynyal. Hogy Panama városa mégis magának tulajdonítja a szülő
anyaságot, az nem egyéb, mint egyszerű — panama.

Sokkal fontosabb és értékesebb a másik kiviteli czikk: a chinin, 
a melynek igen nagy része van az ecuadori államadósságok csök
kentésében. Ez a kiviteli czikk sokkal fontosabb az egész emberi-

TEHERCSÓNAK A GUAYAQUILLON.

ségre, semhogy kissé bővebben ne foglalkozzunk vele, itt, fölfede
zésének a szülőföldjén.

A rendkívül értékes fának, a melynek kérge tartalmazza az 
annyira hathatós és fontos gyógyszert, a chinint, igen érdekes múltja 
van a gyógyszerek .történetében. Állítólag még az európaiak bejö
vetele előtt ismerték már a bennszülöttek a chinahéjnak rendkívül 
erős és pozitív gyógyító képességét. Humboldt ezzel ellenkezőleg 
azt állítja, hogy ez nem valószínű és az indiánusok a chinin hasz
nálatát tőlünk tanulták, mert ő látta egyes helyeken, a hol a china-fa
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otthonos, hogy a bennszülöttek inkább elpusztultak a váltólázban, 
semhogy a mérgesnek ismert fa kérgét gyógyszerül használták 
volna. A történelem szerint azonban Loxa-nak egy magasrangú 
hivatalnoka volt az első európai, a ki egy indiánus tanácsára gyógy
szerül használta a chinahéjat és ennek segélyével súlyos váltóláz
betegségéből meggyógyult. Néhány évvel később, a midőn ennek 
#i hivatalnoknak tudomására jutott, hogy Peru alkirályának, Conde 
de Cinchonnak a felesége szintén súlyos váltólázban szenved Lima-

LÁMÁK.

bán, az udvari orvosnak, Juan de Veganak, a chinakéregből kis 
mennyiséget küldött a grófnő számára, a ki a chinahéj hasz
nálatától szintén meggyógyult. Hálából a szerencsés meggyógyulásért 
a grófnő nagyobb mennyiséget hozatott az akkor még ,,Kina-Kina“ 
név alatt ismert gyógyszerből és azt Limaban a lázbetegeknek 
ingyen osztogatták. Ekkor kapta a „Polve de la Condesa“ nevet 
és Linné örökítette meg a Cinchona nevet.

A mint a chinahéj biztosan ható ereje bebizonyult, azonnal 
nagyszabású kiviteli czikk lett belőle. A rengeteg fogyasztás követ-

Dr. Gáspár F .: A föld körül. I. 73
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keztében —  évenként mintegy 9— 10 millió kilogrammra becsülik 
a fölhasznált chinahéjat — az értékes fa kérgéből nyert alkaloidot 
hamisítani kezdették. És tették ezt olyan lelkiismeretlenül és oly 
nagy mértékben, mintha akárcsak czukorpor- vagy paprikahamisításról 
lett volna szó. Hogy a hamisítást kikerülhessék, a gyógyszertan 
most már csupán egyfajta chinahéjat ismer el hivatalosan, tudni-

ECUADORI INDIÁNUS PÁR.

illik a kul ti váltat,, a melyben mindig meg van az az alkaloid
tartalom, a mely a chinint, a belőle nyert port, hatályossá teszi.

A Boliviaban, Peruban és Ecuadorban termelt chinafa-kéreg 
csaknem mind Guayaquillban gyűl meg és innen. kerül ki a világ
minden tájékára. #/

*

Esti nyolcz órára volt kitűzve a Gragenze indulási ideje és 
ehhez mértén tömegesen szállottunk a hajóra az utolsó órában,
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észrevehetőleg megszaporodva a guayaquilli beszállókkal. A kitűzött 
időben azonban szó sem lehetett az indulásról; a hajó körül 
ugyanis még rendkívül mozgalmas volt az élet. Körül volt véve 
temérdek csónakkal, bárkával, a melyek a berakásra szánt tárgyakat 
hozták a hajóra, miután előzetesen éppen ilyen tömegekben végezték 
a kirakodás munkáját. ■ Cacaot, rizst, chinint, gummit, kalapokat, 
kosarakat óriási tömegekben raktak a hajóra, magától értetődik, 
a megfelelő zaj és lárma , kíséretében. A tökéletes szélcsend követ
keztében a forróság, m ég ' éjfélkor is, tikkasztó volt; a fedélzeten 
való tartózkodás lehetetlen volt az őrületes zajban és kavarodásban, 
annál is inkább, mert a Panamáig négy napi útra szükséges nehány 
száz tonna szenet is ugyanazon időben hajózták be. A kabinban 
még fojtóbb volt a levegő és egy eddig nem érzett új csapással 
szaporodott a hajóélet kellemetlensége : a mosquitokkal. Valóságos 
megkönnyebbülés volt, a mikor a Gragenze kiindult a kikötőből 
és két órával később, a midőn az öböl északi fokát,, a Punta Elenat 
megkerülve, kiért a sík óceánra, megszabadulva a kábító zajtól, 
a tikkasztó forróságtól meg a csípős mosquitoktól, emelkedett hangu
latban mentünk le a kabinba — aludni.

A midőn ezúttal másodszor haladtunk át az Egyenlítő vonalán, 
ugyanazon érzés fogott el, mint a mikor Dél-Amerika túlsó oldalán 
először haladtunk át az Egyenlítőn: a teljes apáthia, a kimerültség 
érzése. Tehát nemcsak az óceán — butít és fáraszt, hanem az 
egymásra tornyosuló temérdek impresszió is. A Panamáig tartó út, 
a melynek nagyobb része a parttól távol a sík oceánon vezetett, 
lényegesen eltért az eddigi utazásunk utolsó harmadától és mégis 
hiányzott minden ingere; az érdeklődés nagyon megcsappant és 
á panamai öbölben láttávolba kerülő tropikusan buja növényzetű 
szigetcsoportok — a Perlas szigetek, később Bona, Tabagoja, Flamenco, 
Culebre . és Noa sem voltak képesek, az érdeklődést felkelteni. Pedig 
milyen érdekeseknek tartottuk volna ezeket a szigeteket, ha Dél- 
Amerika körüli utunkat ezen az oldalon kezdettük volna!

Panama még alig volt kivehető, a midőn már horgonyt vetet
tünk. A parti víz ugyanis olyan sekély, hogy mélyjáratú hajóknak
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meglehetős távolságban, három-négy mértföldnyire a parttól kell 
horgonyozni. A kiszállás meg az árúkirakodás lapos fenekű nagy 
bárkákon történik és ezekkel is csak dagály idején egészen akadály
talan a közlekedés. A Gragenzere jövő vám- és egészségügyi 
hivatalnokoktól két meglepő újdonságot hallottunk: először is, hogy 
„kivételesen“ már ismét dühöng a sárgaláz és hogy Colonban van

egy nagy német hajó, a mely másnap reggel indul a nyugot-indiai 
szigetcsoportra. Képzelhető, micsoda alarm keletkezett erre a kettős 
hírre a Gragenze utasai között. A sárgaláz híre valóságos pánik
szerű ijedelmet hozott létre, a mely magával ragadta a legnyugod
tabb kedélyű embert is és a „meneküljön a ki tud“ jelige alatt 
futni akart mindenki a veszedelmes környékről. A hír már azért 
is megdöbbentő volt, mert nem volt egyetlen ember a Gragenzen, 
a ki erre a rémségesen félt betegségre gondolt volna és mert az 
egész nyugoti parton sohasem volt róla említés téve. Még a mollendoi

INDIÁNUS NŐ A TACHITEA FOLYÓ MENTÉN.
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„Panamára", hanem jegyet váltott Colonig. Megjegyzendő, hogy 
horribilis áron : a három órai útért, egy túlzsúfolt II. osztályú 
kocsiban, 12 pesot fizettünk és csaknem ugyanannyit a podgyászért; 
tehát mintegy 24 forintot. És a midőn megérkeztünk Colonba, az 
Atlanti-oceán partjára, a legelső újdonság, a melyet hallottunk, az 
volt, hogy a német hajó már tegnap reggel elindult, ez időtájt 
pedig egyetlen olyan hajó sem horgonyoz a kikötőben, a mely ezen 
a héten indulna. A hír — első perezre — valóban lesújtó volt. Akár 
a Jules Verne híres csalódásai az „Utazás a föld körül 80 nap

orvos sem említette soha. A hír tehát tényleg meglepő, m ondhatni: 
lesújtó volt.

Nem kisebb hatással volt az utasokra a jelzett német hájó 
indulása Colonból a nyugot-indiai szigetekre, a melyről senki sem 
akart lemaradni, a ki egyáltalában nyugotra igyekezett. Talán sohase 
szöktek a panamai csónakosok részvényei olyan magasra, mint 
ezen a délelőttön. A ki tehette, sietett a partra egyenesen az indó- 
házhoz, ügyet se vetve a városra, a csatornára meg az egész
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alatt* ‘ czímű művében, a midőn Fogg Phileas világra szóló híres 
utazása alkalmával az ármányos detektív ravaszságai és más ter
mészetes akadályok folytán lemaradt hol a hajóról, hol az elefántról, 
vagy az éppen induló vonatról.

Voltunk azonban egynehányan, a kinek az utazási tervét a 
német hajó időelőtti indulása éppenséggel nem érintette; sőt ellen
kezőleg, hálásak voltunk, hogy Dél-Amerika körüli egész utunkon 
ez volt az egyetlen kis baleset, a mely egyáltalában előfordult. 
A kénytelen tartózkodást a kedvezőbb oldaláról fogtuk fel, a meny
nyiben elhatároztuk, hogy felhasználjuk az időt kissé körültekinteni, 
a folyamatban levő panama-coloni csatorna munkálatai körül.

Ebben a tervben megnyugodva, örömmel tekintettünk vissza 
a hatalmas földrész körül tett utazásunkra és bizalommal tekin
tettünk eléje az utazás folytatásának a nyugot-indiai szigeteken és 
Afrika körül.
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