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ELSŐ FEJEZET.

COLON ÉS A PANAMAI CSATORNA,

Dr. Gáspár F..- A Kid körül. I[.

1852-ben, tehát csak egy félszázaddal ezelőtt, azon a helyen,
a mely most

nagyszabású

világforgalom

színtere, csak

sziget állott, a mocsarakkal és erekkel sokszorosan
Manzanillo. A

mint Egyptomnak némely

Said,

a suezi

Ismaila,

csatornának

városa,

köszönheti,

puszta

átszeldesett
például Port

hogy

egyálta-

lában létrejött, úgy Colon is, a régi Aspinval, a colon-panamai
vasútnak köszönheti létrejöttét. Arra a nagy fontosságra azonban,
a melyen ma áll, nem a vasút, hanem a csatorna emelte, a melynek kiinduló pontja — az Atlanti-óceán felőli — Colon.
Az emberi elmének ezen két hatalmas alkotmánya, vasút és
csatorna nélkül, Colon és vele együtt Panama is az maradt volna,
a' mi volt; Colon túltengő buja növényzettel körülvett
tanya, Panama pedig igen alárendelt kikötő városka,

indiánus

a melyben

néhány ezer néger, indiánus, kinai, meg ezeknek keverékes ivadékai
tengették nyomorult életöket a veszedelmesen gyilkos éghajlatú talajon.
A panamai szoros ugyanis évszázadok óta hírhedt volt, mint
a legegészségtelenebb vidékeknek egyike. Ez a parányi kis terület*
abban a szerencsés földrajzi helyzetben van, hogy két óceán mossa
a partjait, a mely „nagyzással határos fényűzést"

különben csak

olyan hatalmas földrészek engednek meg magoknak, mint például
Észak- és Dél-Amerika, vagy Afrika. De a milyen kicsiny, olyan
félelmetesen

egészségtelen.

Csak azt nem tudták eddig eldönteni,

* A panamai szoros, mint a columbiai köztársaságnak egyik departamentoja
(megyéje), csak 86,000 négyzetkilométer területű és mintegy 285 ezer lakosa van. Ma
már külön köztársaság az U. S. A. védelme alatt. (U. S. A. = Északamerikai Egyesült-Államok.)
1*
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hogy melyik oldala veszedelmesebb: a keleti Colon, a mely mérges
miazmákat kipárolgó mocsaraktól van körülvéve, de egész éven át
szellőzteti a friss passzátszél, vagy a még sokkal forróbb Panama,
a hol mocsarak helyett örökké rothadó buja növényzet van, s melynek talaján számos ragályos betegség csirája pompásan fejlődhetik,
mint például a sárgalázé, meg a mocsárlázé.
Az a néhány nap, a melyet az isthmuson kénytelenül töltöttünk
fölváltva, hol Colonban és két napon ismét Panamában, elég alkal-

COLON. MUNKASHAZAK.

mat adott meggyőződnünk

arról, hogy egyik sem tartozik azon

városok közé, a melyekben

egy nyugalomba vonuló ember élete

hátralevő napjaira letelepedni kívánkoznék. A mikor ugyanis az ember
végigmegy a coloni rakparton, főképen apály idején, fojtó, nehéz
pára ül az ember mellére; a vízből kiálló korallzátonyok, s a szárazra
jutott vízinövények

fojtó, kellemetlen és nehéz illata ez. A hőség

pedig, a mit a pléhfedelű házak, meg a nagy raktárak falai visszasugároznak, valósággal süti az ember bőrét. A szállodában töltött
éjszakák parányi enyhülést sem nyújtottak. A „Hotel des Aspinval"ban, Colon szállodáinak a legelőkelőbbjében, az összes berendezések
arra irányulnak, hogy a szállodában való tartózkodás tűrhető legyen;

COLON

ES

A

PANAMAI

CSATORNA

Ö

vannak fürdők, az ágy csupán egy bakra kifeszített vászonból áll,
légpárnával, az ablakokon nincs üveg, csak sűrű szemű zöld mosquito-halo van bennök kifeszítve, a terrasszokon pedig folytonos
mozgásban van a „puncha", a keletindiai eredetű, szellőtadó nagy
ernyő.* De mit ér ez mind! A fürdő vize, frissen a csapról eresztve,
olyan meleg, hogy utána az ember még lankadtabb; a vászonágyon gyűjteményre való bogárka mászik végig az izzadó emberen, a mely bogárkák szúrnak, csípnek és fájdalmasan viszkető
hólyagot húznak. A mosquito-háló szemei ugyan igen finomak, de
a mosquitok teste még finomabb, nyúlánkabb, átfér az apró-nyílá-

HOTEL MARINA, PANAMÁBAN.

sokon; a terrasszon való tartózkodás pedig a vendéglőkben szokásos
nyilvános élet számos kellemetlenségeivel, megtoldva a tropikus élet
megkövetelt szabadalmaival, szintén nem sorolható a nagyobbszabású boldogságok közé. A két részből álló város lényegesen
különbözik a két negyedében. Az északi' rész pálma-esplanadjain
feküsznek a gazdag kereskedők, meg a panama-vasút hivatalnokainak villái s a jobb szállodák; a város másik része egy mesterségesen felöntött földnyelven — a Christobal Colon-on terül el. Ezt
a földnyelvet tulajdonképen azon czélból építették, hogy védje
* Hasonló berendezésű szállodákkal még gyakrabban fogunk találkozni, de ismétlés
jókerülése czéljából nem fogjuk azokat külön megemlíteni.
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a Panama-csatorna bejáratát az óceán hullámai ellen. A hullámzás
Colon kikötőjében ugyanis állandóan igen erős; de néha olyan
nagyfokú, viharos jellegű, hogy a közlekedés a hajók és part, valamint hajó és hajó között csaknem lehetetlen. A passzát ugyanis,
a mely egész éven végigseper a Caraibi-tengeren, óriási víztorlódást
hoz létre Közép-Amerika keskeny földszorosán. Ennek a keskeny

'

UTCZA PANAMÁBAN.

földrésznek a legdomborúbb, tehát a tengerbe legmélyebben benyúló
pontján fekszik Colon és így a megtorlódott hullámoknak legjobban
van kitéve. Ott tartózkodásunk idejében egy-két napon át olyan
erős volt a hullámzás, hogy a két, sőt három horgonynyal biztosított
hajók könnyű csónakként hánykolódtak a kikötőben.
A hullámvédő gátat egyszersmind fölhasználták arra, hogy
szárazföldjén munkáslakásokat építettek a csatorna alkalmazottjai
számára. Ennek a földnyelvnek a végpontján, ott, a hol az óceánon
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lengő szél talán sohasem pihen, áll két magas palotaszerű villa:
a „Lesseps-paloták". Ezek egyikében lakott annak idején a csatorna
tervezője, Lesseps, a másikban pedig az Európából rövid időre
átjött magasabb rangú csatorna-hivatalnokok laktak, az igazgatók és
főfelügyelők, vagy a mint Colonban mondják röviden: a — panamisták. Hotelünk tulajdonosa órákon át tudott beszélni azokról
a féktelen tivornyákról, a szép párisi nőkről, a temérdek pezsgőről,
meg a baccaratról, a melyeknek színtere a Lesseps-paloták egyike
volt. Az előadásán azonban könnyen észrevehető volt, hogy ezek
a lefolyt orgiák leginkább azért fájnak a becsületes derék francziának, hogy a színterök nem az — ő hotelje volt.
A Lesseps-paloták előtt, a földnyelv legszélsőbb csúcsán Columbus
Kristóf hatalmas bronz-szobra áll, mintegy jelezve a csatornák bejáratához vezető utat. A művészi kivitelű és igen értékes szobrot
Eugénia császárnő ajándékozta annak idején a columbiai köztársaságnak, a mikor még császárnői dicsőségének tetőfokán állott. A halhatatlan emlékű nagy férfiút

abban a helyzetben örökíti meg ez

a szobor, a mint egy csupán köténykével és tolldíszszel felöltözött
fiatal és bájos indiánus leányt — az Újvilág ábrázolóját — vezet
a balkezével, a jobbjával pedig úgy mutat reá, mintha bemutatná
valakinek: az Ó-világnak.
Általában pedig Colon a gombamódra nőtt amerikai városoknak
egyik typusa. Sakktábla módjára egymást keresztezik az utczák,
a melyeken könnyű, szellős faházak állnak, nagy erkélyekkel, összevissza bogozva-kötözve sürgöny-, világító- és telefondrótokkal, a melyek
mind a csatornát, a vasutat, a hivatalnokok házait kötözik össze.
Miután még napokig kellett várnunk valamely megfelelő hajó
indulására, bőségesen tellett az időből a Panama-csatorna munkálatainak megtekintésére, meg az érdekes vasúti vonalra is, a melyet
első ízben valóságos lázas —• szerencsére nem sárgalázas — sietséggel tettünk meg. A csatorna által egészen

háttérbe szorított

vasút, a mely a mostohagyermek szerepét játsza a columbiai köztársaság családjában, holott egyelőre ez a mostoha gyermek tartja
fenn az állam egész háztartását, maga is megtekintésre méltó
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mestermű. Ha meggondoljuk, hogy hol állott az 50-es évek elején
a vasútépítés technikája és milyen kezdetleges

segédeszközökkel

kellett a panamai szoros nehézségeit leküzdeni, akkor bámulnunk
kell azon a geniális vakmerőségen, a melylyel ezt a vasutat megépítették. A vasút ugyanis igen sok és óriási természetes akadályokon,
lagunákon, rohanó folyókon, tátongó hegyszakadékokon, több száz
méter magas sziklákon és lázbetegséget kipárolgó mocsarakon vezet
keresztül, a melynek építése alatt éppen úgy százával hullottak el
a munkások a gyilkos éghajlat

alatt, mint később a csatorna

építésekor.
Hogy megérthessük azt a nagyszabású munkát, a mit a Panamacsatorna átmetszésével létrehoztak, helyesebben: [létrehozni szándékoznak és a melyhez hasonlítva az ó-kor világcsodái, sőt a
világ forgalmat alaposan felforgató suezi csatorna is csak eltörpülő
csekélységek, könnyebb áttekintés végett meg kell említenünk a munkálatok múltját és akkor tiszta képét látjuk a jelen állapotnak is.*
Közép-Amerika átmetszésének eszméje majdnem egykorú Amerika
fölfedezésével.

A mikor ugyanis Európában észrevették, hogy a

Columbus által felfedezett új földek tulajdonképen nem az, a mit
kerestek", azaz hogy ez nem Columbus és kortársai által keresett
Kelet-Ázsiának, hanem egészen új földrésznek a partja, a mely
földrész az ő törekvésükkel éppen ellenkezőleg: akadály az Ázsiába
vezető úton, s a midőn megtudták továbbá, hog)'' mily bámulatosán
keskeny az a földdarab, a mely ezt az akadályt okozza, sőt Vasco
Nunez Balboa, 1513-ban áthatolva a szoroson, aránylag elég könynyen jutott át ennek az akadálynak a túlsó oldalára, a Csendesóceán partjára — elhatározták, hogy ezzel a „csekélységgel", evvel
a parányi kis földrészszel hamarosan elbánnak, azaz: kettévágják és
csatornát nyitnak rajta. Az eszme az Azték birodalom hódítójában,
Ferdinánd Cortez fejében villant meg, a ki a Mexikóhoz tartozó
Tehuatepec-szorost tervezte átvágni. Jellemző az akkori idők lázas
* Az adatokat a csatorna munkáihoz dr. Georg Wegener „Reisen im WestIndischen Mittelmeer" munkájából vettem.
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és hódító szellemére, hogy maga V. Károly császár is

rendkívül érdeklődést tanúsított a szoros átvágása irányában. A későbbi
időszakok politikai és társadalmi viszonyai azonban akkorát estek,
hogy az „efféle bohóságok"-tól éppenséggel nem fájt az emberek
feje. Sőt ellenkezőleg: vallási szempontokból sem foglalkoztak többé
vele. Akadt egy pap, Don Jósé de Aosta, a ki egyenesen Isten
ellen való véteknek, meg nem bocsátható bűnnek nyilvánította a
földszoros átvágását, mondván: „ezt a földszorost az Isten teremtette azon okból, hogy az óceánok hullámai ne legyenek lenyűgözhetők." Természetes folyománya volt tehát a dolognak, hogy II. Fülöp
a legszigorúbb

büntetés terhe alatt tiltotta meg, hogy egyáltalában

említést tegyenek a szoros átvágásáról.
A XIX. században, a felvilágosodás, a tudományosság, a technikai felfedezések és fejlődések nagy századában pendítették meg ismét
a nagyszabású munka eszméjét. Dicsőség érte a halhatatlan nag) r
németnek: Humboldtnak, mert ő volt az eszme felújításában

az

elsők elsője. Spanyolország dicsőségének letűntével a csatorna kiépítését két más egymással versenyző nemzet akarta végrehajtani:
az angol és az északamerikai. Miután abban, az-ideben, az 50-es
évek vége előtt, nem a jelenlegi

—

colon-panamai — irányban

tervezték az átmetszést, hanem magasabban északon, az angolok
ennek megfelelően, a Nicaraguától keletre eső Mosquito-szigetet le is
foglalták, hogy uralhassák a csatornát, a melynek egyik torkolata
ezen hely közelébe esett volna. A másik vetélytárs, az északamerikai
Unió, felháborodva tiltakozott az angolok ezen eljárása fölött, miután
az Unió csak önmagát érezte jogosítottnak az amerikai szárazföld
viszonyai fölött rendelkezhetni. Az Unió tiltakozása eredménnyel
járt: Anglia visszavonult a Mosquito-partoktól és a két állam megállapodott abban, hogy a vállalát magánkezekbe menjen át, ők maguk
pedig kölcsönösen kötelezték magukat, hog3^ sem megépíteni, sem
fenhatóságuk alá nem fogják venni a csatornát.
A 70-es évekig ismét nem kisértett a szoros átmetszésének
kérdése, a mikor egyszerre két hatalmas tényező is adott óriási
lökést a szunnyadó terveknek. Tudnillik: a kaliforniai aranyláz és
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.

2
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a suezi csatorna építése. A kaliforniai aranybányák ugyanis óriási
emberáradatot vontak az Unió nyugati részébe, s az élelmes Unió
hamarosan meg is építette a colon-panamai vasútat. A suezi csatorna
pedig azzal az óriási lendülettel, a melyet a világforgalomnak adott,
s a melylyel egy csapással felforgatta az eddigi hajózási viszonyokat
— főképen pedig a részvények kolosszális felszökése — most már
feltartózhatatlanná tette a panamai szoros átmetszését.

.Alcözépameiikfli földszoros.
Mérték 1: 20 mill.
A PANAMAI SZOROS TÉRKÉPE.

Ezen hangulat hatása alatt beható vizsgálatokat ejtettek meg
a helyszínén; először az Unió rendeletére, később egy franczia részvénytársaság megbízására, Türr tábornok elnöksége alatt. A számos
terv közül csak kettő közt volt nehéz a választás; az egyik a panamai
szorost szemelte ki, a mely az útba eső keménykőzetű magas
hegyek ellenére, annyiban volt előnyös, hogy ezen a helyen a földnyelv csak 73 kilométer széles;

a másik terv fennebb északra,

a terjedelmes Nicaragua-tó vidékét vette számításba. Ez az utóbbi
vonal ugyan jelentékenyen hosszabb, de előnye egyrészt az, hogy
az útba eső vízelválasztó (hegygerincz) jelentékenyen alacsonyabb
mint amaz délen, másrészt pedig, hogy a Nicaragua-tó felhasználható, a mennyiben az építendő csatorna vonalába bevonható. (Ugyan-
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ilyen tavak — a Menzaleh vizei — voltak annyira előnyére a suezi
csatorna építésének.) E két vonal anrryira előnyös volt, hogy mellettük egy harmadik terv szóba sem jöhetett. Lássuk már most, —•
mert nagyon érdekes, •— hogy mi történt a két vonallal; mi történt
egyáltalában a csatornával.
A két versenyvonal között a panamait „érte a szerencse", hogy
munkába vették. Az a bizottság ugyanis, a mely a suezi csatorna

A CSATORNA TÉRKÉPE.

megteremtése • által világhírre tett szert s a mely Lesseps Ferdinánd
elnöklete alatt, 1879-ben,

döntés végett

Parisban

egybehivatott,

a panamai vonalat jelölte ki. Döntő tényező volt az a körülmény,
hogy a panamai csatornát a tenger színével egyenlő

magasságban

lehet megépíteni, míg ellenben a nicaraguainál tekintetbe kellett
volna venni azt, hogy a segítségül veendő nicaraguai tó 33 méterrel
magasabban fekszik a tenger színénél. A' munkálatokhoz hozzá, is
fogtak, még pedig — mint már említettük — sem az Unió, sem
Francziaország nem vállalta a munkát, hanem egy magántársaság.
És csakhamar beállott a közismert nagy tragédia, a világra szóló
nagy krach. 1881-től 1888-ig folytak a munkák, a melyeknek költségét Lesseps 845,000.000 frankra tervezte, a mikor 1888-ban már
2*
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több mint egy milliárd frankot költöttek, tehát 150 millióval többet
mint a mennyit terveztek, a csatornának még csak egyharmada sem
volt kész. És a mi kész volt, az is csak egy parányi kis részen, mintegy tíz kilométer hosszúságban, Colontói Gabimig volt hajózható.*
Mielőtt a csatorna további sorsát folytatnék, említsük meg a csatorna tervezőjének, Lessepsnek további sorsát. A csatorna építése
nemcsak a helyszínén vert fel nag}" port, hanem — a mint képzelhető — az egész világon. Az egész világ bámulta a tervező mérnök genialitását és a tervezett mű nagj^szerűségét. A franczia tudományos'akadémia a legmagasabb tisztességet adta meg neki: tagjává
választotta. (Erre az időre esik az a nagyszabású

ünneplése is,

a melyben magyar földön volt része.) És ennek a magas röptű
ívnek egyszerre csak végét szabta a „panama". Lesseps
esett és szétzúzta magát, örökre. A panama-ügyből

nagyot

tudvalevőleg

Parisban világra szóló per lett, a melynek folyamán Lessepset is
kérdőre vonták és bűnösnek mondván ki, több évi börtönre ítélték.
A törvények magasabb fóruma azonban Lesseps

mellett számos

enyhítő körülményt vett tekintetbe s ennek folytán felmentette. Az
erkölcsi halál után nemsokára bekövetkezett földi halála is. Legidősebb fia azonban, a ki a Panama-csatorna építési vállalat igazgatóságának tagja volt, a szégyen elől nem menekülhetett és bűnös
műveleteiért több évi börtönnel bűnhődött.
A pénz kifogytával tehát — a mint már említettük — abban
maradtak a munkák; a társaság szétrebbent, a megkezdett munkálatok pedig, meg a temérdek gép és segédeszköz az itteni éghajlat
romboló hatása alatt csakhamar elpusztult. .
A Panama-krach után, a mely valóságos szálló igévé lett a világ
minden nyelvén, nemsokára új társaság alakult: a„Compagnie Nouvelle
du Canal de Panama", a mely érintkezésbe lépvén az előbbi társaság
néhány tagjával, bizonyos feltételek alatt magára vállalta a megkezdett munkálatok átvételét és folytatását. Ez az új társaság 65 millió
frank nevetségesen csekély összegért — átvette nemcsak az építési
* A suezi csatorna 4000 millió frankba került, a „Kaiser Wilhelm"-csatorna pedig
170 millió frankba.
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jogot, hanem a megmaradt gépeket, eszközöket, munkálatokat stb.
és rögtön, 1894-ben, hozzáfogott a munkához. Magától értetődik,
hogy ez az új társaság tisztában volt azzal, hogy e parányi kis
összeggel nem fejezheti be az építést. Az egész átvételi művelet arra
volt alapítva, hogy csupán a jogot tartsa fenn a columbiai köztársasággal szemben, hogy aztán annak idején, jobb időben, ezt az engedélyt
— a concessiót — vagy valamely államnak, vagy valamely nagy

A PANAMAI CSATORX'A ELMOCSAROSODOTT RÉSZE.

összeg felett rendelkező magántársaságnak fogja átengedni, persze
jó pénzért. Azaz a nagy panama után jött a fiók-panama.
A míg ezek a kis és nagy panamák folytak, a nicaraguai vonal
terve sem aludt ki egészen, csak szunnyadozott. Az északamerikaiak
ugyanis megdöbbenéssel nézték ezeket a munkálatokat Panamánál,
a mely elsősorban és legfőképen Észak-Amerikára nézve volt rendkívül nagyfontosságú és felmerült az eszme, hogy ezzel egyidejűleg
megépítik a csatornát Nicaragua völgyében. Az eszme annyira gyújtott
az Unióban, hogy nem is egy, hanem három Nicaragua-társaság
keletkezett egyszerre, különböző nagyságú tőkével és az egyik meg
is kezdette a munkálatokat a nicaraguai völgyben. De jóformán túl
sem voltak a kezdet nehézségein, a mikor váratlanul beállott a panamai
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krach, a melynek megrendítő hatása akkora volt, hogy a nicaraguai
társaságnak — a már működésben levőnek épp úgy, mint a csak
tervezőknek — egyszerre elment a kedve további milliók elfecsérlésétől. Úgy, a mint a panamainál tönkrementek a már megkezdett
munkák és gépek, a nicaraguainál is minden elpusztult a túlburjánzó
őserdőkben s a halált kilehelő mocsarakban. Ennek folytán a század
végén úgy állottak az ügyek, hogy átjárásról a két óceán között
Amerika szárazföldjén keresztül szó sem lehetett többé.
A spanyol-amerikai háború azonban egyszerre és hirtelen új
fordulatot adott a dolgoknak. Amerika mégis belátta, hogy világhatalmi jelentőségének mekkora hátrányára van az, hogy a keleti oldalától olyan rengeteg távolság ^választja el a nyugoti partjait. Világos
példáját mutatta ennek a hátránynak többek közt az Oregon hadihajó esete. Az Oregonnak ugyanis a háború alatt 13 ezer mértföldnyi
utat kellett megtennie San Franciscotól, az általunk már ismert Cap
Hoorn — Vihar-fok — körül, hogy a harcz színterén megjelenhessen.
Az amerikaiak elhatározták, hogy megépítik, hogy meg kell építeniük
a csatornát. De olyan csatornát, a mely nem nemzetközi nyerészkedő magántársaságé, hanem tisztán nemzeti, északamerikai. A kormány elhatározta, hogy ő maga, államköltségen fog építtetni. A nemzet
azt követelte, hogy a nicaraguai vonalat építsék ki és a washingtoni
senatus jelentékeny összeget engedélyezett arra a czélra, hogy valamennyi tervezett vonal újra átvizsgáltassék és a munkákat

újra

kezdjék, alapjából. Három esztendeig tartó alapos és beható vizsgálatok után a kiküldött bizottság kijelentette, hogy valamennyi terv
között —- tekintettel arra, hogy a csatorna ellenőrzése és üzembentartása tisztán amerikai lehet — csak egy felel meg: a nicaraguai.
Ennek következtében az északamerikai Egyesült-Államok megegyeztek Angliával, hogy a régi tervekhez való egykori jogaikat nem
tartják fenn; a nicaraguai állammal is megegyeztek az országukon
keresztül vonuló — de azért Észak-Amerika tulajdonához tartozó
—

csatorna jogi és politikai viszonyai felől. Képzelhető ezek után

a meglepetés, midőn néhány hónappal ezen egyezségek után az a hír.
terjedt, hogy igenis: az Egyesült-Államok nem Nicaraguán keresztül
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vezetik a csatornát, hanem megveszik a régi panamai csatornát és
azt fogják befejezni.
A Pálfordulásnak az volt az oka, hogy a kiküldött bizottság
3 évig tartó kutatás után rájött, hogy tényleg a panamai vonal az
előnyösebb. Tudniillik azon idő alatt, a míg ezek az utólagos tárgyalások fotytak, ugyanaz a bizottság, a mely három évi tanulmány
alapján a nicaraguai vonalat találta előnyösnek, később, rövid három
hónap alatt rájött arra, hogy a panamai munkálatok mégis me'g-

ÁSÁSOK CULEBRÁNÁL.

lehetősen előrehaladottak voltak, aránylag elég jó karban maradtak
és hogy továbbá pénzügyi szempontból is ez a legkedvezőbb. „Ezt
ők ugyan már előbb is tudták, írták a jelentésükben, de azért nem
szóltak, mert a „Compagnie Nouvelle" ezekért a munkákért egymilliárd és kilenczmillio dollárt (ötmilliárd és negyvenötmillió koronát!) követelt, holott az ő véleményük (a bizottság véleménye) szerint
nem ér többet 40 millió dollárnál; ezért ajánlották tehát első ízben
a nicaraguait." A mire persze az Unió el is határozta, hogy a nicaraguait fogja kiépíttetni.
A Xouvelle Compagnie, ez a becsületes francziákból álló jeles
társaság, látván, hogy az Unió tényleg komolyan veszi a nicaraguai
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vonal kiépítését, megszeppent s az egymilliárd és 90 millió dollárra
tartott árút. átengedte — 40 millió dollárért az Uniónak. (Szép kis
társaság lehetett!) Az alku hitelesíttetett s jogerőt kapva, 1902 júniusában a középamerikai csatorna kiépítése Washingtonban törvénybe
iktattatott. Az erről szóló törvényt oly módon szerkesztették meg,
hogy: igenis megveszik és befejezik a panamai csatornát, ha Columbia
állama, a melynek Panama egyik departamentoja, megadja az északamerikai Egyesült-Államoknak

mindazon jogokat, a melyek segé-

MUNKALATOK CULEBRANAL.

lyével az Unió a csatorna kiaknázását és ellenőrzését eredményesen
vezetheti. Ha azonban Columbia állama ezt nem adja meg, akkor
haladéktalanul hozzáfognak a nicaraguai csatorna építéséhez. Columbia
állama, bár ugyanazon időben „már ismét" polgárháború
a belső békét, beleegyezett

zavarta

az alkuba. Tíz millió dollár egyszeri,

lefizetéseért és évenként egynegyed millió bérért bérbeadja 100 esztendőre az Uniónak szükséges hat mértföldnyi széles csíkot a panamaszoroson. Formailag a Jenhatóságot Columbia magának tartja ezen
földcsík fölött, de az Uniónak jogában áll a csatornát erődítményekkel biztosítani, a partjain fegyveres csapatokat elhelyezni, a vámpénzt beszedni stb.
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Ezeket a feltételeket azonban egyelőre csak Columbia elnöke
szabta meg. Hogy törvénynyé emelkedjék Columbiában is, ahhoz
szükséges lett volna a columbiai kongresszus beleegyezése, a mery
azonban a folyamatban levő polgárháború folytán ezen időkben nem
ülésezett. Ha a kongresszus is beleegyezik,

akkor azonnal meg-

kezdik Colon-Panama között a munkát; ha nem, akkor végrevalahára Nicaragua győz. Képzelhető már most az a rettenetes
izgalom, a mely a panamai departamentoban ez időben az embereket
elfogta. Arról volt szó ugyanis, hogy vagy a megszámlálhatatlan
milliók áradata zuhanjon rájuk, vagy pedig sülyedjenek le az elhagyatottságnak meg a szegénységnek

előbbi állapotába és soha többé

meg nem gyógyítható betegségébe. Mert nyilvánvaló dolog, hogy
ha a csatornát másutt építik meg, akkor a colon-panamai vasútnak
sincs többé semmi értéke és a most milliókat jövedelmező vasútból nem marad meg egyéb, mint a lerakott sínek vasa. Ez pedig
nemhog3r milliókat, de egy — vasat sem ér.
A dolog szép rendben folyt volna és már a dollárok milliói is
folytak volna, ha nem lenne — politika. (A politika tudniillik az
Atlanti-óceán túlsó partján is a legjobban pusztító járvány.) A columbiaiak „hazafiassága" ugyanis tiltakozott az idegenek beavatkozása
ellen és egy „talpalatnyi földet" sem akart átengedni az irigyelt és
gyűlölt északamerikaiaknak. Feltűnő körülmény volt azonban, hogy
különösen azon departamentok „hazafiassága"

látta

„veszélynek

kitéve a hont", a melyeknek a panamai csatorna millióiból nem
közvetlenül jutott volna a haszonrész. A panamai departamento
azonban, a melynek a területén vonult volna végig a csatorna,
a melynek tehát a csatorna valóságos létkérdés volt, eltökélté magát,
hogy

inkább

elszakad

a szeretett hazától, semhogy

lemondjon

a pompás üzletről. Mert az ő keblüket is dobogtatja ugyan az
önzetlen, tiszta hazafiasság,

hanem azért: „business is business".

A vége a dolognak az lett, hogy a columbiai kongresszus

alsó-

háza megadta a beleegyezést, a „főrendiház" azonban, tudniillik
a senatus, beleegyezését megtagadta.
Az

Unió előbbi határozata szerint most már haladéktalanul

Dr. Gáspár F . : A föld körül. II.

3

18

.

'

GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

hozzá kellett volna fogni a nicaraguai vonal építéséhez. De nem
tették; a „mi várhatunk" jelszó tudniillik szintén nem idegen ÉszakAmerikában. És vártak. Vártak tudniillik, a míg a panamai csatorna
mint érett gyümölcs fog az ölükbe hullani, vagy —

merészen

mondva — mint sült galamb fog a szájukba repülni. A gyümölcs
érlelését, vagy a galamb sütését majd elvégzi egy kis alapos —
revolutio Columbia, államában, a melynek- következtében Panama
kiválik az államból és rendelkezhetik önmaga fölött. Hogy fűtőanyagul az amerikai dollárok szolgáltak, az, ha nem is nyilvánvaló,
de — ismerve az emberek „önzetlen hazafiságát", — minden esetre
nagyon valószínű.
A várt forradalom 1903-ban témdeg kitört és Panama független
közép-amerikai államnak ^nyilvánította magát. A nagyhatalmak el
is ismerték a legújabb ^köztársaságot és felesleges volna megemlítenünk, hogy a legelső nagyhatalom, a mely ezen

függetlenséget

elismerte, az Unió volt. Sőt, hogy az új „állam" nyugalmát biztosítsa, azon ürügy alatt, hogy a colon-panamai vasutat — ezt az
eredetileg északamerikai alkotást — is megvédje, azonnal fegyveres
csapatokat küldött az új állam területére.
Az új köztársaság és az Unió kormánya csakhamar megcsinálta az új szerződést a csatornára vonatkozólag. Ennek értelmében
nagyjában

minden

marad

a

réginél;

tudniillik

a „Compagnie

Nouvelle-"től megveszi az Unió a concessiót, Panama kap tíz milliót
egyszer s mindenkorra, negyedévenként pedig egynegyed

millió

dollárt. Eltérés a régi szerződéstől csak annyiban volt, hogy a bérbeadott földcsík nem hat, hanem tíz mértföld széles legyen, a melynek
a határszélei mindkét parton a sík óceánon kezdődnek, három mértíoldnyire kifelé az alacsony vízállástól számítva. Colon és Panama
városai pedig a panamai köztársaság fenhatósága alatt maradnak.
Az évtizedekig tartó csatorna-háborúnak az volt a

befejező

mozzanata, hogy a párisi „Comp. Nouvelle" átadta a concessiót az
északamerikai Egyesült-Államoknak,

megkapta

a negyven

millió

dollárt s a világtörténelem egyik legnagyobb alkotása zavartalanul
nézhetett befejezése elé.

^

L

COLON ÉS A PANAMAI CSATORNA

.

19

Mielőtt visszatérnénk azon időponthoz, a melyben a szoroson
való átutazásunk alkalmával — 1889 februárius végén — a csatorna
munkálatai állottak (igazán állottak, mert a nem sok idővel azelőtt
történt Panama-krach után a munkálatok teljesen szüneteltek), vessünk rövid pillantást a csatorna jelentőségére és fontosságára.
Habár ennek a csatornának technikai, munkálatai messze felülmúlják

a suezi

csatornáét, azért

a világforgalom

terén messze

mögötte marad amannak. A suezi csatorna ugyanis két ősrégi forgalmú földterületet — Európát és Ázsiát —

köt össze; mind a

kettőnek legmagasabb fokú kultúrája van, sűrű népessége és óriási
vagyona.

A panamai csatorna pedig az Atlanti óceánból olyan

óceánba vezet, a melynek a partjain a kultúra még új, a lakosság
gyér, a közlekedési szükséglet kevés és a vagyon nem hogy óriási,
hanem ellenkezőleg, nagyon csekély. Igaz, hogy Kelet-Ázsia partjai
is (Kina, Japán), a Csendes-óceánhoz tartoznak, de ezek Európából
sokkal

hamarabb érhetők el Suezen keresztül, mint a panamai

csatorna útján. így például Hamburgból Hongkongig, Suezen át
tízezer tengeri mértföld hosszú az út, Panamán keresztül tizennégyezer hatszáz tengeri mértföld; Shanghaig (10650 tengeri mértföld
Hamburgból)

3100

mértfölddel

és

Jokohamáig

(11500

tengeri

mértföld) 1400 mértfölddel rövidebb az út Suezen át, mint Panamán.
Melbourneig az út Suezen át 11,300 mértföld. Panamán át 13,000.
Európára nézve csupán Auklandhoz, Ujseelandon, rövidebb az út
a közép-amerikai szoroson, mint a suezin; az előbbi út 11,750 mértföld, ez utóbbin 13,100 tengeri mértföld.
Ezeken a távolsági különbözeteken kívül igen fontos körülmény
az is, hogy a Suezen átvezető út számos igen fontos közbeeső
állomást érint: a Földközi-tenger partjait, Egyptomot, a két Indiát,
Ceylont és a Sunda szigeteket stb., a mely körülmény a Panama
felé vezető úton és Panamán túl eső óceánon egészen elesik. Ezeken
az utakon csupán rengeteg terjedelmű tengereken át vezet az út,
a hajó pedig csak alárendelt jelentőségű szigeteket érinthet. És ez a
körülmény nemcsak. Európára nézve fontos, hanem a legelső sorban
érdekelt Észak-Amerikára nézve is. New-Yorktól Shanghaig például,
3*
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a mely út Suezen keresztül

12,300 mértföld, Panamán át pedig

10,800 mértföld, csak 1500 mértföld a megtakarított út; sőt Hongkongba már csaknem egyenlő hosszú az út mindkét irányban, t. i.
körülbelül 11,500 mértföld.
Másrészt lényegesen közelebb jön a panamai csatorna által
Európához és Észak-Amerika keleti partjához — a világforgalom
két főgóczpontjához — egész Amerikának nyugoti partja, a mery-

HIVATALKOKOK

LAKÁSA

A PANAMAI

VASÚT

ME.NTHN.

nek a forgalmi értéke olyan elenyésző csekély az előbb említettekhez
képest, hogy említésre sem méltó. A mi kevés előnyt azonban
mégis nyújt,

az szintén csak Észak-Amerikának válik hasznára.

Európából Amerika nyugoti partjaira mostanáig a Vihar-fok megkerülésével vezetett az út, s a legerősebb versenytársa ezen az oldalon
Észak-Amerika volt, a mely államnak a csatorna megnyíltával a versengés

még sokkal könnyebbé lesz téve. Például: Hamburgból

Valparaisoig a Viharfok megkerülésével 9200 mértföld az út hossza,
New-Yorktól Valparaisoig csak 8550 mértföld. Egyelőre tehát New-
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York csupán 600 mértfölddel esik Valparaisohoz közelebb, mint Hamburg; a Panama-csatorna megnyíltával

azonban 3000 mértfölddel

jut New-York közelebb Valparaisohoz; (7600 Hamburg, 4600 NewYork). Hamburg vagy London tehát csak 1600 mértföldet nyernek
a panamai csatornával, ellenben New-York 4000 mértföldet. Még
feltűnőbb a külömbség Észak-Amerika nyugoti partjaival szemben.
Eddig Hamburgtól San-Franciscoig

14,000

hossza, New-Yorktól

mértföld, Panamán keresztül

Hamburg számára

pedig
8200

13,300
mértföldre

mértföld volt az út

csökken

az út hossza, de

New-York számára már csak 4200 mértfölddel. A míg tehát jelenleg
Európának Észak-Amerikával szemben csak 600 mértfölddel hoszszabb útja

van, ezután 4000

mértföld

hosszú

lesz az út. Hát

még hova nő ez a rengeteg előny Észak-Amerikára nézve akkor,
ha kiindulópontul nem New-Yorkot, hanem például New-Orleanst
vesszük, a mely kikötő mintegy ezer mértfölddel

esik

közelebb

Észak-Amerika nyugoti partjához, mint New-York. Azonkívül óriási
változás fog beállani a politikai és harczászati téren. Említettük
fennebb, hogy az Oregonnak, az észak-amerikai flottának nyugoti
parton állomásozó egyik pánczélosának, 13 ezer mértföldet kellett
megtennie, hogy

egyesülhessen

a keleti

parton —

az Atlanti-

óceánon — működő flottával. Hogy mily erőt nyer az Unió flottája
azáltal, hogy a ketté szakadt hajóraj egyesüléséhez nem 13 ezer
mértföldnyi út megtevése lesz szükséges,

hanem ennek a felénél

is jóval kevesebb, az a nem tengerész előtt is egészen világos.

És most térjünk vissza kiinduló pontunkhoz, Colonhoz, még
pedig az ott tartózkodásunk idejében fennállott viszonyokhoz.
Jóllehet a csatorna munkálatai szüneteltek, azért elég mozgalmas volt az élet Colon kikötőjében. Az indóháztól jobbra, a hol
a csatorna kezdődik és a melynek egyik kiszögelésén

Christobal

Colon szobra áll, fekszik a mesterséges kikötő, a melynek úgy a
vizén, mint rakpartján a gépeknek, géprészeknek

és építőanyagok-

nak óriási tömege volt fölhalmozva. Kolosszális kotrógépek, óriási
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daruk feküdtek a vizén és a parton, elrozsdásodva, iszappal borítva
vagy fűvel benőve. A hatalmas terjedelmű raktárakban temérdek
lokomotív és lokomobil, kazánok, sínek, géprészek, emeltyűk, csavarok,
targonczák és talyigák egymáson keresztül-kasul, össze-vissza, rozsdásodva, rothadva és pusztulva. Milliók és milliók feküdtek itt,
a szó szoros értelmében mondva: sárban, mint értéktelen rossz
holmik. Ugyanilyen minden a vasút mentén .is, végig Panamáig,
a hová a sárgaláz rémétől való félelemben a Gragenze lemaradt
utasai közül csak néhányunknak volt bátorsága átrándulni, a félbemaradt csatorna megszemlélése végett. (Mellékesen

megjegyezve,

ezúttal a sárgaláz réme Panamában csak „vaklárma" volt, a mennyiben csakhamar kiderült, hogy a néger városrésznek egyik legelhagyatottabb vidékén fordult szórványosan elő néhány eset.
A csatornával párhuzamosan haladó vasút mindkét oldalán
tropikusán buja növényzet borít mindent. Óriás lombú bananák,
zömök törzsű pálmák, sűrű nádasok váltakozva követték egymást.
A mocsarakat óriási fehér vízivirágok lepték el, körülvéve sötétszínű haragos-zöld lapjukkal vagy levelükkel. A kora reggeli órában
sűrű fehér pára fekszik a mocsarakon és a képzeletben úgyis felcsigázott utas valósággal a halál lehelletét látja ebben a vésztjósló
párában. A tévedés nem is olyan nagy: keleten — Colonban — a
malária, typhus meg a dysenteria, nyugaton pedig, Panamában, a sárgaláz az otthonos járvány. A csatorna, a mely nagyrészben látható a vonatról, az elhagyatottság szomorú képét nyújtja. Itt-ott látható a csatorna békanyálas vizén egy ott felejtett hatalmas kotrógép, benőve és
körülfutva a vízinövényekkel. A gépek helyenként egészen a szárazon
feküdtek; a víz tudniillik lefolyt és a helyén csak mocsár maradt
vissza, poshadt vízzel,

rotható növényekkel, arasznyi

nagyságú

békákkal; az élősdi növények olyan buján nőnek, hogy a csatornameder két partja alig hogy kivehető. A vasút mentén kimért távolságokban ugyanazok a nagy pajták láthatók, a minőket Colonban
a rakparton láttunk; mind tele gépekkel, géprészekkel és építőanyaggal.
Valamennyi egyformán rozsdás és csaknem valamennyit borítja a
mindenünnen befurakodó és mindent befutó növényzet.

COLON ÉS A PANAMAI CSATORNA
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A míg a munkák folytak, rettenetes életet folytattak a munkások.

„Minden sín vagy slipper két ember életébe került". A

folyton párolgó és gőzölgő pocsolyák és mocsarak kifogyhatlan forrásai voltak a halálnak. „Egy emberhosszúságú

és

egy

félméter

mélységű gödör ásása helyenként kétszáz ember (!) életébe került".
A galyak, a dudva, gyom óráról órára nőttek. A ma ásott gödör
vagy csatornarész egy-két nap múlva már be volt nőve a vadul,
buján növő dudvával. Ekkor keletkezett ez a mondás, hogy: „Gödröt
ásni könnyű, de nyitva tartani, az pénzbe és életbe kerül". És mikor
látták az emberek, hogy hogyan pusztul a sok bajtárs — munkás,
hivatalnok, mérnök, vagy bárki — neki adták magukat az ivásnak
és a mértéktelen dorbézolásnak. A munkások letették a csákányt,
a hivatalnokok a tollat, a mérnökök a műszert és ittak, dorbézoltak
és — elpusztultak.
Éppen ilyen buja növényzet borítja azt a halmot, a mely balra
tőlünk emelkedik közel a csatornához és a melyet úgy hívnak:
Matachin. A

név

megmondja

az egész történetet: „Kina-ölő".

A Matachin t. i. temető; ide temették azokat a szerencsétlen áldozatokat, a kinai kulikat, a kik a munkálatok közben ezrével hullottak
el a gyilkos éghajlat alatt.
Panamába érve csupán annyi időt szántunk — első ízben —
az itt maradásra, a mennyi éppen elég, hogy az ember némi képet
alkothasson magának egy helységről. Panama a sárgaláz nélkül is
végtelenül kellemetlen benyomást tesz. Hát még ilyen súlyos jellegű
járvány idején. Az ember jóformán fél még a belélegzett levegőtől is,
nem szívesen fog kezet a bemutatáskor, mert fél valamely ragálytól.
Az ide valók is — fehérek, feketék és sárgák egyaránt — a határozottan beteg ember benyomását keltik. Az arczuk fakószürke,
beesett; a szemük fénytelen, a tartásuk bágyadt és petyhüdt. Minő
élet lehet az, a melyet ezek az ide kötött emberek folytathatnak!
Minő kettős küzdelem lehet az életük: küzdelem a létért és küzdelem az életért, az egészségért. Igazán boldogság volt, a midőn
néhány órai tartózkodás után ismét a vonatra szánhattunk és visszarobogtunk Colonba.

KINGSTON.

KÓKUSZPÁLMÁK.

MÁSODIK FEJEZET.

COLONTÓL HABANAIG.

Dr. Gáspár F.: A föld körül It.

A mikor a Gragenzevel délről jőve, megérkeztünk Panamába,
a honnan a sárgaláz hírére észnélkül menekültünk át Colonba és
menekülni akartunk Colonból is, sőt egyáltalában

Közép-Amerika

partjairól, akkor az volt a baj, hogy nem találtunk indulásra kész
hajót, miután az Európa felé készülő német hajó éppen egy nappal
előbb hagyta el a kikötőt. Most pedig, hat nappal később, nehéz
volt a választás, hogy a rendelkezésünkre álló hajók közül melyikre
szálljunk. Időközben ugyanis számos hajó futott be a kikötőbe, a
melyek két-három nap alatt elvégezvén a ki- vagy berakodás műveletét,
indulni készültek, vissza Európa felé. A mi kitűzött útiprogrammunknak leginkább olyan hajó felelt volna meg, a mely a nyugot-indiai
szigetcsoporton való rövid csavargás után az afrikai partokra ment
volna. Ilyen útiprogrammal járó hajók azonban a rendes hajójáratokra berendezett társulatoknál egyszerűen nincsenek. Ennek hiányában megfelelt volna ofyan hajó is, a mely a nyugot-indiai szigetek
érintése után a gibraltari szoroson át tért volna vissza Európába,
akár a Kanári vagy az Azori szigetek, vagy pláne a Cap Verdéi
szigetek érintésével, a mely szigetek bármelyikén mindig kínálkozik
alkalom a nyugot afrikai partokra tartó hajók valamelyikére átszállani. Azok a hajók azonban, a melyek ezt az irányt tartják be,
azért kedvezőtlenek, mert nem rendes járatúak, az indulásuk vagy
érkezésük nincsen kijelölt időhöz kötve és addig vesztegelnek egyegy kikötőben, a míg igen vegyes tartalmú terhüket lerakják vagy
megfelelő mennyiségű és minőségű rakományt kapnak. Volt a kikötőben egy hajó, a melynek Liverpool—La Guaira—Vera-Cruz—Colon
és megfordítva volt az iránya; ez nem felelt meg. Egy német hajó
4*
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indult, a melynek ide és vissza vezető útja Bremen—Habana—
Cienfuegos—Manzanillo—Santiago
használható; egy

franczia

volt; ez éppenséggel

nem volt

hajó Colon—Habana—Santiago—San-

Domingo—Martinique—Havre útiránynyal legközelebb járt a mi tervünkhöz, de programmjának az volt a hátránya, hogy a felsorolt

ÚTKÖZBEN COLONBÓL KINGSTON' FELÉ.

kikötőkben csak igen rövid időt töltött volna. Az ember valósággal
átrepült volna az illető helyeken.
Mindezeket 35—37 fokos hőségben kitudakolni, eljárni s .mindannyiszor csalódni: cseppet sem volt kellemes.
Mint mindig, ezúttal is a véletlen segített. Egy olasz

hajó

futott be a kikötőbe, a melyről a mindentudó és mindenkit ismerő
franczia szállodatulajdonos

azonnal kijelentette, hogy

ez a hajó

megfelel a mi tervünknek. A „Honduras" t. i. inkább teherszállító

COLONTÓL HABANAIG
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volt ugyan, de azért meglehetős kényelmet nyújthat kevés számú
utasnak. Az úti iránya pedig csekély eltéréssel nagyon

megfelel

a mi tervünknek, a melyet oly sokszor ismételtünk előtte és a melyről,
mint csaknem lehetetlenről, annyiszor akart lebeszélni.
A Hondurasra evezve és annak kapitányával, egy

virgoncz,

bőbeszédű, eleven taliánnal értekezve, néhányan elhatároztuk, hogy

KINGSTON LATKEPE.

az utat a nyugot-indiai csoporton át a Hondurason tesszük meg,
„ezen a pompás berendezésű gyönyörű hajón, a melynek a mozdulatai olyan gyöngédek, mint a bölcső rengése", a mint a Honduras
kapitánya mondotta. Igaz, hogy a Honduras az,,Onorevole passagieri"ken kívül „egy kis terhet" is viszen magával, de hát az nem tesz
semmit; „non fa niente, signori". Az útiköltség is „nagyon csekély,
un bagatello"; a konyha pedig egyszerűen: „eccellentissime; vetekedik Nápoly legelőkelőbb konyhájával". Mintegy négyen-öten meg-
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kötöttük az alkut capitano Ceci-vel és hamarosan meg is ittuk az
áldomást, egy pohár jégbehűtött szódat brandy vei.
Tekintettel a Honduras másnap reggeli indulására, még ugyanaz nap estéjén átköltöztünk az olasz hajóra, s majdnem boldognak
éreztük magunkat, hogy egy heti szárazföldi csavargás után ismét
a sima hajó-deszkákat éreztük talpaink alatt.
, A Honduras, egy 1400 tonnás hajó, másnap reggel, márczius
8-án indult ki Colonból és még ugyanazon délelőttön benne voltunk

KINGSTON LÁTKÉPE. (HÁTTÉRBEN A LINGUANA HEGY.)

egy kisebb szabású viharban. A Caraibi-tengeren ugyanis, a

mely

éppen úgy körül van zárva egyrészt az amerikai szárazfölddel nyugotról és délről, keletről a Kis-Antillák temérdek szigete által, északról
pedig a Nagy-Antillákkal, mint a mi Földközi-tengerünk Európa,
Ázsia és Afrika partjai által, igen gyakori az akár szűkebb területen
dühöngő helyi vihar, mint a mennyire benne fekszik az észak-keleti
passzát övében, a mely ezen a vidéken főképen az év első három
hónapjában fejti ki legnagyobb

erejét. A Honduras, gyomrában a

temérdek árúval, mélyen sülyedt a vízbe; ennélfogva nehezen tudott
a hullámokkal emelkedni vagy sülyedni, hanem csökönyös bukdácsolással fúrta magát keresztül a rajta végig hömpölygő hullámokon.
Signor Ceci, a Honduras kapitánya, tényleg igazat mondott, a midőn

COLONTÓL HABANAIG
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a mozgásait a bölcső ringásához hasonlította. De valószínűleg nem
olyan bölcsőt gondolt, a melyet a szerető anya lágy keze ringat,
hanem, a melyet egy haragos természetű dada mérgesen ránczigál.
Az inkább teherszállításra berendezett hajónak reánk — utasokra — nézve az a hátránya is volt, hogy a kajüttök nem a fedél-

VÁSÁRTÉR KINGSTONBAN.

zeten, hanem jó mélyen, a hajó alsóbb emeletén voltak elhelyezve.
A hermetikusan lezárt picziny kerek ablakon alig hatolhatott be egy
kis világosság; az árúkkal telerakott helyiségek kipárolgása meg
illata úgyszólván sűrített minőségben gyűlhetett meg a kajüttben,
a melynek eg3^etlen előnye abban állott, hogy szokatlanul tágas és
kényelmes volt. Utas azonban kevés volt a Hondurason. Nagyobbára
kereskedők voltak, a kiknek érdekköre a nyugot-indiai szigetcsoporton

32

.

GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

nem terjedt túl. A társalgásuk nemcsak érdekes, de rendkívül tanulságos is volt. Évek óta tartózkodván ugyanis a szigetek egyikén
vagy másikán, vagy ott töltvén egész eddigi életöket, ismerősök
voltak a viszonyokkal és a hajóutasoknál szokásos

közlékenység

folytán kötetre terjedő adatokéit gyűjthetett volna az, a kinek van
•— gyűjtő kedve.
A kevés utas közt azonban — mint mindenütt a világon : —
itt is akadt néhány érdekes példány. így például egy német család
volt velünk: férj, feleség, gyermekek és nevelőnő. A férj német
volt, a feleség Mexikóban született angol nő, a nevelőnő mar-tiniquei franczia leány, a gyermekek pedig — a Bahama szigetek
egyikén való születésüknek megfelelően — a három nyelvnek egy lehetetlen keverékét beszélték és hihetetlenül neveletlenek voltak. Velünk
volt továbbá egy spanyol zongoraművész, a ki a eoncertjeit Északés Dél-Amerika nyugoti partjain szokta megtartani (a keletire máinem merészkedett). Most az Antillákat szemelte ki művészetének
bemutatására és gyümölcsöztetésére. Úgy látszik, már be volt rendezve olyan hajókon utazni, a melyeken nincs zongora, mert eg}'miniatűr zongorát hurczolt magával, a melynek csak a billentyűi
voltak meg. Ezeken a — szerencsére — néma billentyűkön gyakorolt órákon keresztül, nehogy az ízületei berozsdásodjanak.

Két

jezsuita páter meg egy indiánus „orvos" voltak továbbá a kimagasló
alakok; mind a hárman két évtized óta barangolták ezeket a szigeteket. A jezsuiták gyűjtöttek — állítólag a rend számára, a „Vándor
orvos" pedig — sokkal őszintébben — a saját számára. A harmónia
azonban sohasem zavartatott meg és a három napi út Kingstonig
Jamaica szigetén zavartalan békességben folyt le.

Capitano Ceci jól végezte a dolgát. Utazásunk harmadik napjának délutánján pillantottuk meg a Port Royal előtt álló világító
tornyot. A kapitány ügyes manőverezése folytán egyetlen mértföldet sem vesztettünk. A meglehetősen erős passzát-viharok meg a

„POMPÁS SZELÜNK VANÍ"

KINGSTON. BAXAXALIGET.
Dr. Gáspár F . : A főid körül II. .

.
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Caraibi-tengeren helyenként fellépő erős áramlások ellenére a Hondurast egy mértföldnyire sem engedte útjából eltéríttetni és megérkezvén Jamaica déli partjai alá, minden keresés nélkül a kikötő
bejáratával szemben találta magát a kellő időben. Szóval: a betartható legegyenesebb vonalban tette meg az utat Colontói Kingstonig.
Kár, hogy a hajó propellerje nem volt olyan gyors pergésű, mint
a —

nyelve, mert akkor talán egy nappal hamarább érkeztünk

volna meg.
Hogy a hajók Kingston kikötőjébe bejuthassanak,

előbb egy

kókuszpálmákkal sűrűn benőtt és hosszúra nyúlt keskeny földnyelvet
kell megkerülniök, a Palisadost, a mely kitűnően védi a kikötőt az
óceán hullámai ellen, a meryek ezen a helyen néha határtalan dühvei szoktak tombolni. A bejárat baloldali, magas és meredek partjai
hatalmas ágyúkkal fegyverzett, erősen épített erődökkel van biztosítva ; ez az erőd az Apostles Battery, a melynek építésekor tekintettel voltak arra a körülményre, hogy Angliának a nyugot-indiai
szigetcsoporton fekvő birtokai között. Kingston a legfontosabb támpontja, a melynek a jelentősége a panamai csatorna egykori kiépítésével még fokozódni fog.
< Szemben ezekkel az erődítményekkel, a földnyelv laposan fekvő
csúcsán, fekszik Port Royal, kaszárnyákkal, arzenállal és hajógyárakkal. Eredetileg Port Royal volt az egész nyugot-indiai csoportnak
legkimagaslóbb góczpontja és legnépesebb városa, a midőn egyszerre
tragikus módon tönkre ment, a mely sors elől Nyugot-Indiának jóformán egyetlen városa sincs biztosítva. Martiniquet nem földrengés
pusztította el. 1692-ben ugyanis egy irtózatos földrengés

teljesen

tönkretette Port Royalt. Mint minden tengerparti földrengéskor, Port
Royalnál is nem a földrengés volt a közvetlenül pusztító, hanem a
tenger. A hullámok egyszerűen elseperték a föld színéről. Háromezer lakóházból csak kétszáz maradt meg és a lakosságnak túlnyomó része elpusztult. Port Royal pusztulása adta meg Kingston
város alapítására az indító okot, míg Port Royal helyére a fentemlített arzenál, kaszárnya stb. épült.
A hajózási és kereskedelmi szempontokból igen kedvező helyre
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épült város rohamos fejlődésnek

indult; nemsokára elérte azt a

magaslatot, a melyen előbb Port Royal állott és a 70-es évek elején
Jamaica szigetének politikailag is a fővárosa lett, a mely szerepet
azelőtt, még az egykori spanyol időkben fővárossá kinevezett Spanish-.
Town viselte. Jamaicának az összes városai sem tudtak csak némi
jelentőségre is vergődni, úgy hog)' Kingston a maga 35—40 ezer
lakójával, ma is a legkimagaslóbb, valamennyi városa között.

BANÁNAÜLTETVLXY KÉT FIATAL CSEMETÉJE.

A keskeny földnyelv meg a sziget szárazföldje közötti szűk
csatornában számos homok-pad és szirt fekszik szétszórva, a melyek
nag}^on nehézzé teszik a bevonulást. Capitano Ceci ezúttal először
mutatta, hogy idegei is vannak és hogy mérges is tud lenni. Izgatottan futkosott apró kövér lábaival a hajóhídon és személyes ellenségének tekintette a legapróbb járművet is, a mely véletlenül a Honduras
útját keresztezte, a míg kijutott ebből a szűk csatornából, a szirtek és
zátonyok tömkelegéből.

COLONTÓL HABANAIG
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A mikor a Honduras nem sokkal naplemente előtt az öböl
északi partjának közepén elterülő város előtt horgonyt vetett, mint
megbeszélt jelre szűnt meg a sűrű zápor és eloszoltak a várost
körülvevő hegyek ormáról a felhők. Gyönyörű, bájos látvány tárult
fel előttünk, a melyet nem annyira a város, mint inkább a környe-

KIN'GSTOX KÖRXYEKE.

zetének elragadó szépségei nyújtottak. Kissé merész hasonlattal azt
lehetne mondani, hogy a város úgy fekszik ebben a bájos
nyezetben, mint gyöngyszem

a kagylóban.

Az

kör-

egyik oldalról a

Linguana hegység, másfelől a Port Royal hegység merészen egymásra tornyosuló hegyhátai, a lábuknál a sűrű lombozat közé rejtett és tropikusán buja növényzettel körülvett város szép széles és
egyenes utczáival régen látott, gyönyörű képpé folytak össze.
Már a partralépéskor észrevehető, hogy angol területen vagyunk.
Nem azért, mert a hivatalos helyiségeken az angol lobogó leng, sem
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azért, mert a kiszálló térségen a híres Rodney-tengernagy szobra álí,
hanem azon a kifogástalan renden és páratlan tisztaságon, a mely
első pillanatra szembetűnik és a mery mindenütt feltalálható, a hol
az angol az úr. A rendőrök ugyan itt is csak négerek, mint másutt,
az utczák itt is úgy ki vannak téve a tropikus viszonyokból kifolyó
szenn}reződésnek és a kikötőmunkások Kingstonban sem toborzódnak az előkelőségek soraiból; mindazonáltal a Policman-néger olyan
mintha nem néger lenne, az utczák kifogástalan tiszták, a kikötőben
pedig példátlan a rend és a fegyelem.

.

A kingstoni társadalmi élet is előnyösen eltér a tropikus gyarmati városokban szokásos életmódtól. A számos hivatalnoki család,
az aránylag erős helyőrség tisztikara és a magas fejlettségű kereskedelmi forgalom következtében jómódbán élő kereskedő-családoknak a követelményei is magasabbak. A Bembow Hotel, szemben
a főtemplommal a Kings-Streeten, valósággal szanatórium jellegű.
Ez talán nem is azért szükséges, hogy a helybeliek igényeit töltse
ki, mint talán inkább azért, mert Észak-Amerikából is sűrűn látogatnak át Kingstonba üdülés szempontjából, a mi ellen a hazafias
uniói sajtó eleget menny dörög. „Miért költsük a dollárjainkat az
angol Kingstonban, a mikor annyi alkalmas hely kínálkozik erre
a czélra idehaza?"' De éppen olyan eredménytelenül mennydörögnek, mint a mikor a mi sajtónk kérdi: miért vigyük a mi drága
és oly kevés pénzünket a külföldre, a mikor itthon olyan

nagy

szükségünk volna reá?
Kingston lakosságának,- miként az egész, mintegy

11 ezer

négyzetkilométer területű sziget lakosságának nagyobb része néger.
(A 630 ezer lakos úgy van eloszolva, hogy abból 16,500 fehér,
110 ezer mulatt, 13 ezer színes a szomszéd Közép-Amerikából;
valamennyinél uralkodó nyelv azonban az angol.) A négert azonban
Anglia vasmarka és fegyelme sem képes — fehérre mosni. Nagyjában tehát a négerek itt is csak négerek. Ezeket pedig rendre,
tisztaságra és tisztességre tanítani, vagy komoly, kitartó munkára
szoktatni nagyon nehéz. A néger elem túlsúlyba jövetele egyértelmű
volt Jamaica szigetének hanyatlásával. A mikor megszűnt a rab-
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szolga-rendszer, megszűnt Jamaicában a czukornád nagyszabású
termelése is és hogy Jamaica nem jutott a nyugotindiai szigetcsoport többi szigetének sorsára, az csupán az angol nemzet szívósságának tulajdonítható. Az angolok úgy tettek Jamaicán, mint annak
idején Ceylonban, a mikor a kávétermelésben beállott a pangás.
A midőn tudniillik Ceylonban valamely betegség folytán a kávétermelés tönkrem'ent, Anglia, hogy kárpótolja a veszteséget, rögtön
a tea termeléséhez fogott. Jamaicán pedig, hogy pótolja a czukornád

KINGSTON. ANANÁSZFÖLD.

termelésének tönkremenetelét, hozzáfogott a tropikus gyümölcsök
nagybani termeléséhez, a melyekből óriási tömegeket szállítanak
főképen az Egyesült-Államokba.
Kingston utczáinak forgalma nem a bennszülött fehérekből telik
ki; Kingstonnak nagy ,,idegen forgalma" van. Az „idegen" azonban
mégsem idegen; csaknem mind angol. Az Angliából való „átrándulást"
nagyban elősegíti az a körülmény, hogy Kingstonnak Angliával
közvetlen hajóösszeköttetése van. A ki pedig ismeri az angoloknak
a hosszabb tengeri utakkal szemben tanúsított közönyét, tudniillik,
hogy eg}r hosszú óceáni út a telivér angolnak csak kis „kirándulás",
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az elhiszi, hogy Kingston, mint „kirándulóhely", évről-évre emelkedik. Ehhez mérten a szállodai élet talán egész Nyugot-Indiában
sehol sem oly kellemes és kényelmes, mint Kingstonban. A szobák
egészen európai mintára vannak berendezve, megtoldva a tropikus

KINGSTON. BAXÁNÁK BERAKÁSA CSÓNAKBA.

kényelemmel; van persze

„parlour"

és

„drawing-room"; lawn-

tennis ground, golf- és cricket-játék; a fürdőkre akkora súlyt fektetnek, mint akár valamely hidegvíz-gyógyintézetben. Esténként az
étteremben elite és elegáns közönség jelenik meg; a ladyk dekolltáltan, az urak frakkban. A hófehérben kiszolgáló négerek olyan
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komoly méltóságban szolgálnak fel, hogy megirigyelhetné őket
akármelyik európai klub főkomornyikja, sőt egy-egy kisebbszabású
állam főkonzulja is.

KINGSTON. BANANA BERAKÁSA A VASÚTI KOCSIKBA.

Kár, hogy capitano Ceci gyorsan végezte a
dolgát Kingstonban; a Honduras ki- és berakodását két nap alatt elvégezték. Temérdek árút
raktak a hajókra, a melynek fő zömét — magától értetődik — rum tette ki; azonkívül czukrot
és kávét. Kárpótlásul egynéhány száz hordó
besózott halat hagyott itt a Honduras, a mely
czikk Jamaica néger lakosságának egyik legfontosabb tápláléka. Továbbá néhány száz zsák
Dr. Gáspár F.: A föld körül II.
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rizst és számos köteg színes kartont; pirosat, kéket és sárgát,
mindegyikből a legrikítóbb színűt.

Kingstonból Habanába vezető útján nem volt szerencséje a
Hondurasnak. A Port Royalból kikanyarodva, a hajó egy darabig
közvetlenül a szárazföld közelében tartotta magát, mert künn a sík
tengeren a teljes erejében működő északkeleti passzát hatalmas
hullámokat vert föl. Portland-Bayből — a mely körülbelül a mi
Quarneronkhoz hasonlít — haragosan támadtak reánk a felkavart
hullámok, de azután aránylag nyugodtan feküdtünk a vizén
mindaddig, a míg a jamaicai partok védelme alatt állottunk.
South-Negril Pointnál, Jamaica legnyugotibb csúcsánál azonban
végeszakadt a parti védelemnek; kiértünk a Caraibi-tenger sík vizére
és a Honduras „bölcső módon ringatott" bennünket. Hogy milyen
volt az a bölcsőringatás, azt már láttuk a Colontói Kingstonba.
vezető utunkon. A második nap délutánján a Little Cayman és
Grand Cayman apró szigetek között haladtunk végig, az utóbbinak
északi partjához oly közel, hogy a sűrű erdőséggel ellepett partok
láttávolába jutottunk. Másnap este Cuba sziget legnyugotibb csúcsának, Cap St. Antonionak világítótornyánál a Yucatan-szorosba értünk,
a hol a Honduras megkerülvén Cuba szigetének nyugoti csúcsát,
keletnek fordult és Cuba északi partjának mentén haladt előre,
Habana felé.

HARMADIK FEJEZET.

CUBA SZIGETÉN.

Az északi parttal párhuzamosan futó korallzátonyokra és terjedelmes homokpadokra való tekintettel,'a Honduras átlag tiszteletteljes
távolságban járt a partoktól. A Los Colorados apró, de rendkívül
sűrű növényzetű szigetcsoportnál egyszerre megélénkült a környezet.
Számos apró halászbárka, meg

a közlekedést

és

teherszállítást

eszközlő apróbb vízi járművel találkoztunk, a mely körülmény az
egyhangúvá

vált hosszú hajózásban

elég kellemes

megszakítást

nyújtott.
Az

egész úton perzselő forróan sütött a nap. A Honduras

ódivatú gépje pedig, a mely valósággal falta a szenet, olyan lassan
járt, mint egy teherszállító és olyan rengeteg füstfelhó'ket bocsátott
ki, mint valami elsőosztályú csatahajó. Ilyen körülmények között
a fedélzeten való tartózkodás éppen nem volt kellemes, annál inkább,
mert a fedélzetnek csak a hátulsó részén volt —

takarékossági

szempontból — védőernyő kifeszítve. (Ceci kapitánynak — hat kis
fia volt odahaza a szép Italiában; ezeknek gyűjtötte azt a szenet,
a melyet a Hondurason el nem használt.)
Jóleső érzés fogott el mindnyájunkat, a midőn délután messze
a láthatáron feltűnt végre a Castel del Morro csúcsán a világítótorony, jeléül annak, hogy alig két-három mértföldnyire

vagyunk

Habana bejáratától. A mire a Honduras, meg mi, utasok, befejeztük
a kikötőben való tartózkodáshoz szokásos

előkészületeket, éppen

a kikötő kapuját védő két erőd — Castel de la Punta és Castel
del Morro — közé érkeztünk és előttünk állott Habana, teljes czímén:
San Christobal de la Habana.
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„A legszebb sziget, a melyet emberi szem valaha látott",
„Isla la mas hermosa, que ajos hayan visto", ezekkel a szavakkal
jelezte Columbus Kristóf Cuba szigetét, a midőn az igénytelen
kinézésű Bahama-szigetekről délre vitorlázva, az 1492. évi október
28-án először pillantotta meg Cuba földjét. A halhatatlan nagy
hajósnak Cuba felőli véleményét eddig senki sem czáfolta meg.

CUBA. A FORT DEL MORRO.

Ellenkezőleg, úgy a korabeli hajósok, mint a legmodernebb ízlésű
halandók, a kik Cuba partjait érintették, úgy vannak telve ezzel a nyugot-indiai szigettel, mint a brazíliai partokat ismerő Rio de Janeiroval:
nem tudnak eléggé megfelelő, szép, magasztaló és dicsőítő szavakat
találni

a látott természeti szépségek jellemzésére.

„Az Antillák

gyöngye", „az Antillák királynője", „az amerikai vizek drágaköve",
„a Golf kulcsa", „az Újvilág Boulevardja", „a Mississipi őrszeme"
és még egynéhány ehhez hasonló költői és praktikus

kifejezés

CUBA SZIGETÉN
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akarja a sziget elragadtató szépségeit és más tulajdonságát jellemezni. Valamennyit fölülmúlja ez a czím: „La sempre fiel Isla de
'Cuba", a mely czímmel a gyarmat önmagát nevezte el, a mikor
a hódító „katona-császár" (Napoleon) az anyaországra — Spanyolországra — idegen királyt erőszakolt.
Felesleges volna külön tanúbizonyságot tenni a mellett, hogy
Habana valóban elragadó szép látvány a turista számára és imponálóan hatalmas terjedelmű, biztos horgonyzó hely a tengerész szemében. A mikor a hajó a Castel de la Puntánál a bejáratba kanyarodik
és elhalad a balra eső Castel del Morro, Castillo de la Cabana és
a Casa Blanca erődök mellett, miközben jobbra pálmasudarak és
sötétzöld lombok közül

előtűnnek a lapostetejű hófehér épületek,

s a közülük kimagasló templom, az egyetemi épület, a tengernagyi
palota, a vámház: egyszerre tárul fel a kikötő egész terjedelmében.
Habana kikötője

ugyanis

a legnagyobb

és legbiztosabb

kikötők

egyike az egész világon; ezer nagy hajó kényelmesen horgonyozhatna itt egyszerre. E mellett kitűnően jól védett a szelek és a hullámok ellen, hogy olyan viharok, a melyek a kikötőben horgonyzó
hajókban kárt tettek volna, csak igen ritkán, kivételesen fordultak
elő. Az • egész part sokszoros tagoltságának és számos bevágásának
megfelelően, a kikötő is három bemélyedésre van szaggatva. Ez a
három öböl: Marinelena, Guasabacoa és a Tallapiedra a legkülönbözőbb minőségű, nagyságú és rendeltetésű hajókkal van ellepve,
a melyek között a csónakok, bárkák és apróbb vitorlások nyüzsgő,
eleven csoportja, egész nap egy perezre sem szűnik meg élénkíteni
a kikötőt.
A partra lépve, nem remélt nagyvárosi élet lepi meg az embert.
Az új-város -— a Ciudad extra murales — gyönyörűen parkozott
széles utczákból áll, a melyeknek épületei között Fakárhány van,
a mely feltűnően fényűzésű és ízléses külsejével s imponáló terjedelmével tűnik ki. A főbb terek, mint például az Isabel Segunda,
az El Prado művészi értékű szobrokkal, emlékoszlopokkal és ízléses
szökő kutakkal vannak díszítve; a térségek körül pedig elsőrendű
szállodák,

kávéházak,

klubok

és színházak. A spanyol nemzeti
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ízlésnek megfelelően, az épületek díszítésében nagy szerepet játszik
a fehér márvány, a melylyel egyes épületeken valóságos pazarlást
vittek végbe. Egy-két templomon, mint például a Nostra Senora
de.Belem-en, a Mercedesen vagy a San Felipen, temérdek sok a
fehér márványdísz. Megjegyzendő, hogy ámbár maga a sziget elégfehér márványt termel, azért mégis csak az a márvány „úri dolog",
a melyet óriási költséggel és fáradtsággal Genovából hozatnak.

BABÉRFASOR HABAXA EGYIK ELÓKELÓ UTCZÁJÁBAX.

Ámbár a forróság

tikkasztó — Habana tudniillik 23 fokra

fekszik északra az Egyenlítőtől — • az utczák és térségek rendkívül
élénkek és elevenek. És mindjárt az első perczben két momentum
tűnt fel, a mely kellemesen emlékeztetett az édes hazai fővárosra,
Budapestre. A kocsik őrült száguldása az utczán, a nélkül, hogy
a rend őre, Mr. Andrea a fekete fülét mozgatná; ez volt az egyik
mozzanat, s a hihetetlenül sok kávéház a második. A habanai kávéházak a nap minden szakában tömve vannak emberekkel; az ember-

HABANA. ÜNNEPÉLY

A

KIKÖTŐBEN.
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nek csodálkoznia kell azon, hogy honnan kerül ki ez a temérdek
vagyonos ember, a kinek viszonyai megengedik, hogy a munkára
szánt napnak nagy részét tétlenül és henyélve töltse el a kávéházakban. A habanaiak alighanem éjjel pótolják a nappali'semmittevést, mert az éjszakai élet fokozottabb elevenségű, mint a nappali.
Az üzletek és vendéglők késő éjjel is nyitva vannak és miután
úgy a közterek, mint a nyilvános helyiségek

túlságos

fényűzéssel

HABANA. PLAZA DE ARMAS.

vannak kivilágítva, pazar fényben tűnik fel minden. Hogy éjjel is
folyik-e az üzlet s a létért való küzdelem, vagy csupán folytatódik
a nappali semmittevés, azt nehéz eldönteni, de az utóbbi a valószínűbb.
A nyilvános

parkok és kertek Habanának legszebb

díszei;

növényzetük és buja pompájuk tökéletesen tropikus. Kiválóan szép
a Plaza de las Armas, VII. Ferdinánd márványszobrával,

a már

említett Paseo Isabel Segunda, a mely állítólag Nyugot-India legrégebben alapított sétatere; a Paseo Tacon, a melyen a világ legnagyobb
színháza, a Teathro Tacon áll; négyezer ember kényelmesen elfér
ebben a kolosszális

épületben, a melynek azonban csak annyi a

kijárata, mintha csak négyszáz ember számára lenne építve. A Los
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.

.
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Molinos pálmáktól szegélyezett

sétatere egyike a legszebbeknek, a

melyet képzelni lehet. Ez az út vezet Habana előkelő köreinek tengeri
fürdőjéhez, a melyet különös gonddal építettek. Habana körül ugyanis
temérdek sok a czápa, a mely körülmény miatt a tengeri fürdés
meglehetősen

veszélyeztetve van

és ebben még a forróság

sem

HABANA. COLUMBUS RELIEF-KÉPE A KATHEDRÁLISBAN. — KATHEDRÁLIS.

nagyon csábító. Ez okból a Los Molinos irányában, a korallzátonyok között jókora tágas medenczéket vájtak a kikötőbe, a melyeket
a szabad tenger felől maguk a korallzátonyok sokkal jobban védenek
meg a tengeri hiénák ellen, mint a legkitűnőbben

szerkesztett

dróthálózat.
Említettem, hogy a középületek, továbbá számos magánház
és a templomok valósággal csillognak a temérdek fehér márványtól.
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Dicséretes kivétel a főszékesegyház; ezen a templomon, a melyet még
a jezsuiták építettek 1700 elején, a márvány nem a templom külsején
ragyog, hanem a belsejét díszíti. A mi azonban ennek a templomnak
a fő érdekességet kölcsönzi, az egy —• sírbolt. A Columbus Kristóf
hamvai ugyanis ebben a templomban nyugosznak.
Az oltár mellett igénytelen kinézésű medaillonon egy
tanúsítja, hogy ebben a templomban feküsznek

felirat

1796 óta a nagy

HABANA. UTCZA AZ ELŐVÁROSBAN.

felfedező földi maradványai. Sem a medaillon, sem a felirat nem
áll arányban azon ember dicső emlékével, a ki minden idők embere!
között egyike volt a legnagyobbaknak.*
* Columbus csontváza már nincs Habanában; a spanyol-amerikai háború után
hamvait hazahozták Spanyolországba. Ez a porladozó csontváz volt az egyetlen kincs,
a mit a spanyolok egykori kincseikből meg tudtak menteni. — A mily sokat utazott
a nagy felfedező életében, olyan sokat vándorolt halála után is itt a földön. 1613-ban
hazahozták a koporsóját Sevillába; 40 évvel később visszavitték Habanába, innen ismét
San Domingoba, Hispaniola szigetére (a mai Hayitin); a mikor ezt a szigetet a spanyolok
átengedték a francziáknak, Columbus hamvait ismét átvitték Habanába, a hol a legújabb
időkig maradt. 1899-ben, a spanyol-amerikai háború után. hozták ismét haza, Sevillába.

GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

A régi Habana, a mely egykor körfalakkal volt védve — innen
a neve: Ciudad intermurales — mutatja az igazi spanyol gyarmatváros képét. A tengerpartról keskeny falépcsőn jut az ember a szűk
dohos utczákba, a melyeknek némelyike olyan, hogy szekér, kocsi

HABAXAI BÉRKOCSI.

alig mehet rajta végig. A nyirkos járdán bokáig ér a szemét, a négerektől lakott utczák egyik általános közös vonása. Az

ó-városban

t. i. túlnyomó a néger lakosság; a mi nem néger, az is színes:
mulatt, vagy más korcs keverék. A házakon még meglátszik, hogy
egy részök abból az időből való, a mikor még kalózok és idegen
zsoldosok szabadon raboltak a házakban. Sok háznak a kapuja olyan,
mintha ostrom kiállására építették volna; az ablakok, a melyeken
csaknem kivétel az üvegtábla, vastag vasrácscsal vagy dróthálóval vannak ellátva. A nagyon magas házak jól védik ugyan a nagyon
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szűk utczákat a napfény ellen, de lehetetlenné teszik az utczák és
házak szellőztetését. Természetes dolog, hogy valahányszor sárgaláz,
vagy más tropikus járvány az „Antillák gyöngyét"

meglátogatta,

mindannyiszor ebből a szennygóczokból indult ki, vagy legalább is
ezekben pusztított legtöbbet.
Jóllehet Cuba egyike azon kevés szigeteknek az Antillákon,
a melyekben a fehér lakosság van túlsúlyban, azért a négerek meg
a többi színes bőrűek mindig nagy szerepet játszottak a sziget
történetében. A körülbelül egy milliónyi spanyollal és 10—12 ezer

GYORSKOCSI HABANABAN.

más fehérrel szemben áll mintegy félmillió

néger.* A fehérekhez

számíttatnak a creolok, a négerekhez pedig a mulattok, meg a mestizek.
A mintegy 50 ezer kinait nem fogadják be sem a fehérek, sem
a feketék; ők egész különálló fajnak maradtak. Indiánus talán egy
sincs. Ezeket olyan alaposan sikerült a span}roloknak annak idején
kiirtani, hogy hírmondó sem maradt belőlük. Az a kevés mestiz, a ki
* Cuba szigetének a területe, ideszámítva a hozzátartozó kisebb szigeteket: Isla
de Pinost, a Los Romanost, Los Coloradost, Jardines del Rey y la de Reinat, összesen mintegy 120 ezer négyzetkilométer. Az összlakosság száma a mi időnkben, mintegy
egymillióhétszázezer

ember lehetett; (ma mintegy 2 millió).
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Cubán él, az sem idevaló, hanem a szomszédos amerikai szárazföldről került Cuba szigetére. A tiszta fehérek gyarmatéletét már
ismerjük; Cuba szigetén, illetőleg Habanában éppen olyan az életmódjuk, az átalakulásuk, mint mindenütt másutt, a hol a fehér
embernek az égalji viszonyokkal meg az eredeti színesbőrű lakók
között-adott sajátszerű helyzettel előbb nehéz küzdelmek árán kell
megküzdenie.
Jóllehet már Dél-Amerika egyes helyein említettük a népfajok

íW;

TAKARMÁNYT SZÁLLÍTÓ LOVAK.

keveredését,

az esetleges zavarok kikerülése miatt ismételjük azt

az osztályozást, a mely a különböző

emberfajok

között fennáll,

és a melynek össze-vissza keverésében a fehér emberé volt a leg-,
jelentékenyebb rész. A fehértől és négertől származtak a mulattok,
(mindig fehér apa és néger anya értendő, mert —
fogjuk — a 'fehér 'nő és a néger férfiú

a mint látni

között olyan a viszony,

hogy a kettőnek férj és feleséggé való egyesülése egyenlő a lehetetlenséggel.) A [fehér és az indiánus nő hozta létre a mestizet.
Néger apa és [indiánus anya gyermekei a zambok vagy chinok;
mestiz és indiánus nők hozták létre a cholot; a fehér apa és mulatt
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nő gyermekei a quaternok vagy quadronok; a fehér és quadron
ivadéka azonban már ismét fehér. (Hanem azért a már egyszer
említett kékes nyomok a körmök alatt s a sárgás árnyalat a szem
fehérjében még ennél a nemzedéknél is elárulják az egykori fekete
vér nyomait.)

HABANA.

KOFÁK.

Lássuk már most a habanai creolokat. Említettük, hogy a
creolok — természetesen — a fehérekhez számíttatnak. De már
a régibb időkben is éles ellentét állott fenn az itt született fehérek
— a creolok — és az anyaországból bevándorolt idegenek — Cringok — között, a mely ellentét volt tulajdonképen Cubának a legnagyobb baja. A Peninsularok — a spanyolok — ugyanis minden
tekintetben előnyben

részesültek

a creolok

fölött, a kik

idővel

annyira háttérbe szoríttattak, hogy politikai és közgazdasági téren
majdnem a feketékkel

állottak egy rangban. Ez annál is inkább

vált lehetségessé, mert míg a spanyolok, mint urak, hivatalnokok
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és kereskedők túlnyomóari a városokban laktak, a creolok mint
ültetvényesek

és marhatenyésztők az ország belsejébe húzódtak

vissza. Annak ellenére tehát, hogy a creolok a fehérekhez számíttatnak, a köztük fennálló ellentéteknél fogva
különben is eltérő egyéni tulajdonságukra

és a spanyoloktól

való tekintettel, kissé

bővebben kell velük foglalkoznunk.
Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy „tiszta creol"-nak csak az
tartja magát, a kinek legalább, is három pár fehér őse volt. A telivér creol már nem ismeri el creolnak azt, a kinek e három őse
között olyan is volt, a ki csak quadron számba ment. (Quadron az
a fehér, a kinek az ereiben egynéhány csepp — nem fehér vér is
van.) Evvel az éles megkülönböztetéssel szemben van egy

nagy

általánosító — generalizáló — vonásuk, a mely valamennyi creolt
egy kalap alá gyűjt. Tudniillik: az nem tesz különbséget,

hogy

angol, spanyol, dán, franczia vagy hollandi szülőktől származnak
a creolok. Hiszen akármelyik kaukázusi faj legyen az, ha nemzedékeken keresztül él a trópusok alatt, olyan általános átváltozáson megy keresztül minden tekintetben, hogy a tőlük származó
ivadék már nem is lehet más, csak — creol. Németektől és angoloktól származó creol azonban kevés van, vagy talán egyáltalában
nincs (nemcsak Cubán, hanem egyáltalában). Egyrészt nincs azért,
mert az angolok minden időkben sokkal

szorosabb viszon}'ban

állottak az anyaországgal, semhogy alkalmuk nyilt volna, néhány
nemzedéken keresztül vérfelfrissítés nélkül maradni. Német — és
egyáltalában
is csak

germán

újabb

„creol"

időkben

—

határozták

azon

okból nincs, mert ezek

el magukat

„életfogytiglani

tropikus tartózkodásra". Ezért került ki a creol túlnyomóan a román
fajból, főképen a spanyolokból, portugálokból, francziákból.
A creolok alatt mi idehaza egészen különös, mindenekelőtt
érdekes fajt képzelünk; főképen pedig a creol nőről • vannak igen
szép fogalmaink.

A creol nő alatt rendesen

gyönyörűen karcsú

termetű, hamvasbarna arczú, bársony szemű nőt képzelünk, koromfekete hosszú hajjal,

szenvedélyes

temperamentummal, telt szép

idomokkal, elragadó járással, szoborszerűen szép apró kezekkel és
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lábakkal, a ki folyton a „Zapadeadot" tánczolja, ha ugyan nem
a „fandangot"; közbe folyton czukrot. rág, a kezében tőr van és
térdig gázol a férfi szivekben. Hát ez részben igaz is. A creol nő
— a míg fiatal —

tényleg nagyon szép; majdnem olyan szép,

mint akármelyik épkézlábú európai leány, ugyancsak fiatal korában;
tényleg tánczol zapadeadot, meg fandangot; de nem mindig, hanem
csak akkor, ha ráér, vagy ha alkalma van; a kezében is van olykorolykor kés; de nem arra a czélra, hogy leszúrja

vele a hűtelen

CUBAI CREOL NŐ A „PATIO"-BAN.

csábítót, vagy a szerencsés vetélytársnőt, hanem azon czélra, hogy
levágja vele a — czukornádat; és akárhányszor térdig gázol a —
dohánylevelek között, munka idején.
Vannak ugyan a creolok között olyan családok, a melyek anyagi
jólétben élnek, sőt nagy vagyonnal bírnak. Hiszen azok a nagy
dohányültetvények a „Vuelta de Abajo"-ban,

a sziget belsejében,

valamint a temérdek czukor-, kávé- és cacao-földek a „Vuellta Arri"ban nagyobbára creol ültetvényesek kezében vannak. Ezek persze
élhetnek úgy, a hogy akarnak; hogy pedig ezen életmódjuk irányát
a nemzedékeken kifejlődött

sajátságos jellem és ízlés adja

meg:

az természetes. Legtöbbje azonban a creoloknak éppen úgy rá van
utalva a nehéz munkára, a napszámra, mint akár a mulatt, a néger
vagy a kinai. És éppen ezen a téren, a munkásság, a szorgalom és
Dr. Gáspár F.: A föld körül: II.
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az alkotás terén tűnik ki a creol jellem. Tudniillik ezen a téren
alatta állnak a fehérnek, a sárgának s méltó vetélytársaivá

lesznek

a lenézett, sőt megvetett feketének, a mennyiben éppen olyan lusták,
tunyák, hanyagok és megbízhatatlanok, mint a négerek. Hog}^ miképen
alakult át a tetterős, munkabíró, erélyes európai nagy- vagy dédapa unokája lusta, munkakerülő, szenvedélyes temperamentuma és
a tisztaság fogalmával nem egészen tisztában lévő creollá: ez kitű-

HABANA. „ZAPADEADO".

nik a következőkből. Az Európából átkerülő kivándorló vagy hivatalból kiküldött európai, mondjuk spanyol, — mert a cubai creolok,
a kiket itt cubanok-nak neveznek, többnyire a Bask tartományokból, Asturiából, . Castilliából ideszármazott spanyolok ivadékai

—

kezdetben a kivándorló vállalkozó szellemével, erélyével és szorgalmával fog a munkához. De mindjárt, kezdetben drágán fizeti meg
az új és szokatlan égalji viszonyok nehézségeivel való küzdelmet és
acclimatizaciot, nem is szólva a sárgalázról, a maláriáról, a disenteriáról, a mely betegségek

megtizedelik

A magukkal hozott erély, szorgalom

a letelepülő

fehéreket.

s az. erkölcs-ethikai elvek

TÁNCZMULATSÁG HABANÁBAN.
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is lassan-lassan

fogyni

kezd.

Az

utánuk

következő

nemzedék már sokkal jobban hasonlít a többi creolhoz, mint az
európai szülőkhöz, a harmadik nemzedék pedig már oly kevéssé
emlékeztet európai származásra, mintha nem is léteznék ez a. földrész. Az egykori

birtok lassanként átmegy az Európából vagy

Amerikából frissen

átjöttek tulajdonába és végre a creol odajut,

A KAKAO-BAB MEGNYITÁSA.

hogy szaporítja a színesek meg a feketék nagy proletariátusát. A creolnak nem marad egyebe, mint a machete-je — a kése — a czukornádvágásra és a függő-ágya; ha munkát kap, felpakkolja az egész
vagyonát — a kést meg a függő-ágyat — és megy oda, a hol
munkát kap; most jár a creol nő térdig — a czukornádban és
dolgozik addig, a meddig a szerzett pénzből megélhet — munkanélkül.
Most meg itt van az ideje a „Zapadeadonak" és a „Habanerának".

CUBA SZIGETÉN1
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Habanának igen nagy az idegen forgalma. Mindazok a hajók,
a melyek Kelet és Nyugot felé közlekednek . —

Észak-Amerika

partjainak kivételével -— érintik Habanát; a Nyugot-Indiákra jövők
mindenesetre valamennyien. A legnagyobb

Antilla —

Cuba

—

ugyanis egyszersmind a legnagyobb termelő is. Czukorban, kávéban és dohányban, Cuba szigetének fenntartó három termékében a
sziget nagyon gazdag. Hát még mit tudna termelni, ha a termelők
nem cubanok lennének, a munkások pedig nem lennének négerek!
így is mintegy 60—70 nagy dohánygyár van állandóan üzemben,
a sziget minden részéből odavitt dohány feldolgozásával.

Megjegy-

zendő, hogy a cubai dohányt nem a mennyisége, hanem a kiváló
minősége teszi olyan fontos tényezővé. Mennyiségre nézve mögötte
marad annak, a mit a magyar-osztrák birodalom termel; mert Cubának az össztermése évenként átlag 12 millió kilogramm, holott a
magyar-osztrák birodalom hatszor annyit termel évenként. A dohányfogyasztás magán a szigeten is óriási. Cubán úgyszólván minden
ember pipázik, azaz dohányoz. Úr és paraszt, férfi és nő, fiatal és
öreg, fehér és fekete: ez mind szivarozik, vagy czigarettát szív.
Olyan sokat fogyasztanak, hogy az össztermésnek talán csak egyharmada kerül kivitelre. Kivitelre csak a legjobb minőségű dohány
és csak az előkelő gyárak készítményei kerülnek; az tudniillik, a
melyet a Vuelta de Abajo híres dohányvidékén termelnek. Hogy
ez nem megy egészen — csalás nélkül, az természetes. Éppen
úgy, a mint a mi olcsóbb borainkat kiviszik Francziaországba potom
áron, ott egy kicsit megszagosítják, megtisztítják, elegáns szép üvegbe
öntik, ellátják gyönyörű vignettával és aztán visszahozzák, mint
franczia bort az ötszörös árban, úgy tesznek Habanában a szivarral.
Olcsóbb minőségű gyártmányokat hajószámra hoznak a szomszéd
Jamaicából, Hayitiből és Porto-Ricoból, Habanában berakosgatják az
ismeretes finom és elegáns cedrusfa-ládikákba, felruházzák mint egy
vén ballerinát illatos, czifra papirossal, rányomnak egy szépen hangzó
Cubano nevet és elküldik hozzánk, mint finom, drága "„Havannát" ;
mi pedig áhítattal szívjuk és esküszünk „Havannára".

62

GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

A szivargyártásnál bár lényegesen jelentéktelenebb a czigarettagyártás, de annál elterjedtebb. Majdnem minden egyszerűbb házban
foglalkoznak vele a felnőttek és a gyermekek. Igaz, hogy ennek
a fogyasztása egyszerűen óriásinak mondható. A czigarettagyártáshoz a dohánygyárak hulladékait használják, a mely olyan tömegekben van, hogy gőz által hajtott gépek szükségesek, hogy feldolgozzák.
A mi czigarettázóink megnyugtatására azonban említtessék meg,

BAXAXA ÜLTETVÉNYEK.

hogy a mi egyszerű „honi" czigarettáink az ittenieket messze fölülmúlják, jóságra .nézve az egyptomival pedig össze sem hasonlítható.
A czukoripar terén is jóval többet produkálhatna az Istenáldotta gazdag sziget, ha a közgazdasági viszonyok nem lennének
olyan nagy mértékben elhanyagolva. A cubai ingenio-k (czukorgyárak) legtöbbjében ugyanis még most is a legrégibb módszer mellett
dolgoznak. A czukornedvet tisztítás végett mészszel keverik és főzik.
Miután a tisztátalan alkatrészeket leszűrték a felületéről, nyilt tűzön
sűrű péppé főzik és kristályosodás végett átlyuggatott hordókba
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öntik. Az így nyert „Muscobado" czukrot alul nyitott tölcséralakú
edényekbe teszik, a melyeket nedves ag}^aggal födnek be. A tölcsérben
visszamaradt czukor a „Purgado", a mi pedig lecsepeg belőle, az
a „miel di purga" (melasse). Van ugyan már egy-két száz otyan
gyár is, a melylyel a modern „centrifugai" czukrot gyártják, de ez
a nagy tömeghez képest elenyészően

kevés. (Hogy az amerikai

regime alatt a czukorgyárak hirtelen egészen más lendületet kaptak,
az nyilvánvaló és köztudomású.)

CUBA. FIATAL DOHÁNYÜLTETVÉNY.

Nagyon valószínű, hogy az új amerikai aera alatt nemcsak a
czukoripar, hanem Cubának minden más intézménye gyorsan fog
nagy lendületet venni és a gazdag sziget valóságos kincses bányája
lesz az Uniónak. Bizonyára ez] sem fog sokkal több fáradságába

és

munkájába kerülni, mint a mennyibe került az egész sziget elhódítása a spanyoloktól. Emlékezzünk vissza, hogy a mikor Európából
elindultunk az „Amazonas-''on és a spanyol partok közelében jártunk, találkoztunk a sík tengeren a spanyol flotta hajóival, a melyek
gyakorlatokat tartottak. A hogyan azok a büszke, hatalmas hajók
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jóformán a legcsekélyebb ellenállás nélkül adták meg magukat az
amerikaiaknak, vagy minden tusa nélkül hagyták magukat a tenger
fenekére sülyeszteni, éppen olyan dicstelenül, jóformán ellentállás
nélkül hódoltak meg azok a büszke bástyák — a Castel del Morro,
a Castillo de la Cabana, a Fort St. Diego — a bájos „La Habana"
őrzői és védelmezői — az amerikaiaknak. Még arra sem tudták
a spanyolok ezeket a bástyákat felhasználni, hogy az amerikaiakkal

CUBA. ERETT DOHÁNY.

kötött békeszerződésben

némi „enyhítő körülméiiyt" vagy valami

előnyt tudtak volna kialkudni, holott a várak elhelyezése és állapota
olyan kitűnő volt, hogy még az újabbkori stratégiai követelmények
szerint is elsőrendű erődöknek tekintettek. Egyáltalában
kevéssé dicsőséges

volt az egész

szigetnek

nagyon

a meghódolása

az

amerikaiak előtt. A meghódolást tudvalevőleg Habanának a blokádja
idézte elő, a mely blokád a sziget ezen részének a „kiéheztetését"
vonta maga után. Hogy azonban egy szigetet

118 ezer négyzet-

kilométer területtel, a melyen évenként háromszor van kukoricza-

JAMAICAI TERMÉKEK.
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szedés, meg ugyanannyi banána-, burgonya- meg babszüret, miképen lehet egy-két hónap alatt kiéheztetni, azt Európának mind e mai
napig nem tudták megmagyarázni a spanyolok.

Öt napig tartózkodott a Honduras La Habanában, a mely idő
alatt alapos anyagcsere történt a fedélzeten s a g3romrában. A maga-

CUBA. DOHANYÜLTETVENY.

val hozott temérdek árúból úgyszólván semmi sem maradt rajta,
kivévén egynéhány száz köteg szárított húst és néhány száz hordó
száraz halat, a melyeket Hayiti és Martinique szigetein

kellett

leadnia. Ellenben nagy mennyiségű dohányt és czukornedvet vett
fel ezek helyébe. Öt napig tartó távollétünk után a viszontlátáskor
a jókedélyű és mindig jókedvű kis kapitány rendkívüli szívességgel
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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fogadott. A Honduras utasai is alaposan kicserélődtek. A régiekből
úgyszólván senki sem maradt; Habanában egynéhány cubano család
szállott föl, továbbá két német, a sziget belsejében

lévő ingenio

(czukorgyár) tulajdonosai és néhány észak-amerikai. Valamennyinek
Port au Prince, Ha)riti köztársaságának a fővárosa és a Hondurasnak legközelebbi állomása volt a kitűzött czélja.

NEGYEDIK FEJEZET.

• HABANATÓL SAN THOMASIG.

A Habana és Port au Prince közötti minteg\r' 650—700 mértföldnyi úthoz csaknem négy napra volt szüksége a Hondurasnak.
Ez a kivételes lassúság ezúttal éppenséggel nem volt terhünkre.
Tudniillik annál inkább emlékeztetett azokra a karavellákra, a melyekkel annak idején

ennek az egész sziget-világnak

a

felfedezője,

Kolumbus, ezen a vidéken járt és a melyen most a Honduras
éppen olyan lassan czammogott előre, mintha teljesen ismeretlen
vizeken járna először.
Habana elhagyása után meglehetősen távol tartottuk magunkat
a partoktól, úgy hogy azok egyszer sem jutottak láttávolba. Az
északi partnak ez a része ugyanis egészen lapályos és alacsony
és csak nagy közelségből vehetők ki a körvonalai az óceán sötétkék
vizéből. Mikor aztán a hosszúra nyúlt szigetnek a közepe tájára
értünk és a Honduras kapitánya respektálni kezdette a Bahama
szigetcsoportot környékező és a legszeszélyesebb módon elterülő
homokzátonyokat, a hajó a cubai partokhoz közeledett, a melyeknek
a láttávolából aztán többé ki sem jutottunk. Helyenként olyan közel
jártunk most a parthoz, hogy a délkeleti part Sierra Moestra hegységének az északi partra átterjedő nyúlványait is kivehettük. A kék
hegyeknek

nagyobbrészt

sűrű

erdőkkel borított hosszú

sorozata

tűnt föl a láthatáron, a melyeknek a lábánál itt-ott egy kisebb folyó
ömlött a tengerbe, torkolatánál a jellemzetes néger falukkal. Cuba
szigetének

legkeletibb

csúcsánál, Punta de Maisinál ismét a nyilt

tengerre jutottunk, de csak eg}r pár órára. A mikor a Honduras
bekanyarodott délre a jamaicai csatornába, nemsokára feltűnt keleten
egy komor fekete hegycsúcs, Hayiti szigetének északnyugoti csúcsa,
a Pointe du Mole St. Nicolas.
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Óriás öböl tárult fel előttünk, a mint délkeleti irányban továbbhaladtunk; három oldalról, északon,

keleten és délen

hatalmas

hegyek veszik körül az öblöt, a melynek a közepén sűrű Mangrova
erdővel

borított nagy

sziget, a Gonave terül el, a melynek az

északi partján haladtunk végig. Párhuzamosan a Gonaveval számos
apró sziget fekszik; némelyik olyan apró, hogy alig fér el rajta
egy-két tuczat terebélyes lombos fa. Gyönyörű szép a környezet;
a hegyek ormának rózsaszínű

és viola fénye, a hegyeket borító

buja zöld szín, a tenger kék vize, a korallzátonyokon

megtörő '

fehér hullámfodrok, együttvéve gyönyörűen egybefolyó színkeveréket
hoznak létre.
De méterről-méterre pusztul és romlik a szép kép: előttünk
áll Port au Prince, a néger köztársaság fővárosa, összes szennyével,
piszokjával és rendetlenségével. Már a kikötőben is minden töredezett,
romlott és elhanyagolt. Piszkos és elhanyagolt a Hayiti köztársaság
'egyetlen hadihajója

is, a melyen éppen e perczben húzza

fel a

horgonyt egy tuczat néger matróz; körbe forogva és taktusra énekelve keringenek a fedélzeten egy henger körül, a melyre a horgonyláncz csavarodik. Piszkos és lompos a csónak is, a melyen a kikötő
„egészségügyi", meg „vámhivatalnoka" jönnek a Hondurasra; egy
fekete kabátos, czilinderes fekete doktor, meg egy ugyanígy öltözött potrohos másik néger. A Honduras köré gyülekezett csónakok
négerjei ordítva, verekedve és marakodva tolongnak a hajó körül
és Ceci kapitány a legerélyesebb módszereket alkalmazza, hogy az
üvöltő embereket távol tartsa a hajó lépcsőjétől. így például többek
közt két matrózunk

- ugyancsak négerek — jó vastag kötelekkel

husángolja a lépcsőre tolakodott honfitársakat és irgalmatlanul lökdösik őket le — nem a csónakba, hanem a vízbe.
A mint az ember a partra lép, a pusztulásnak és enyészetnek
színtere tárul fel előtte. A híd, a melyen kiszállunk, meg a hullámvédő gát és a molo még mutatják, hogy annak idején szépen, a
mikor Hayiti még a francziáké volt, jól és erősen voltak

meg-

építve. Most valóságos istenkisértés a rajtok való tartózkodás vagy
az áthaladás. A kiszálló-híddal szemben állnak egy egykori palota-
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nak a romjai. A falakat sűrűn benőtte a gaz, az utczaí ablakokon
pedig kinyúlnak az udvaron nőtt fáknak az ágai. Hasonló romok
láthatók, hasonló módon benőve gazzal és körülvéve szeméttel az
-úgynevezett

„térségeken",

a melyek mind

„állami tulajdonok".

Az egykori gazdájukat vagy legyilkolták annak idején vagy elűzték, a palotát pedig az állam „sequestrálta". Akárhánynak az udvarán, a nemesi spanyol ház patio-ján vagy az előkelő franczia család kúriáján, ma egy-egy. deszkabódé áll, pálmalevelekből csinált
háztetővel és benépesítve temérdek négergyerekkel,

meg macska--

nagyságú patkányokkal. A nyilvános térségele és sétaterek, a melyeknek a neve egész republikánus programm, mint például: az Independence, Valliére, Petion, Gefrard, a valóságban

nem

egyebek,

mint nyilvános — szemétdombok. Az utczáknak nincs nevük és a
házaknak nincs számuk; a kövezetük pedig olyan állapotban van,
hogy azok bárminemű rendeltetési járművek számára teljesen használhatatlanok. A legélénkebb forgalmú utczákat szennyes és bűzös
vizű kis csatornák szelik át, a melyeken itt-ott keresztbe

fekte-

tett deszkán lehet átjutni a túlsó oldalra. Egyes utczákon erre a
czélra emelt töltésen a lovas út halad végig. A teleköpdösött mocskos
padlójú, rozoga kocsik elé fogott göthös öszvérek úgy tele vannak
aggatva csengőkkel, hogy a talán sohasem olajozott fékezőkészülék
csikorgását is elfedik, — néha.
A francziák alkotó, teremtő és művelő idejéből nem maradt meg
semmi. Mindent, a mi az egykori gyűlölt „idegen urakra" emlékeztetett, azt gyökerében kiirtották. Csak a francziák

egynémely

intézménye és szokása maradt meg infámis utánzatban. így például
Port au Princenek is meg van a Marsmezője, a fényes katonai
revueje és meg akart lenni a Pantheonja is. A Pantheont — magától
értetődik — a Mars mező közepére tervezték Port au Prince fekete
városatyái és műszaki tanácsa. Alig épült föl azonban

egy-két

méterre a föld felszíne fölé az új alkotmány, a mely a büszkesége
lett volna a hayiti-i köztársaságnak, az építkezés hirtelen megszakadt.
A költségeket ugyanis a városatyák meg a műszaki tanács egyszerűen — elsinkófálta. A Genovából rendelt gyön}'örűen faragott
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és az összerakás

stádiumáig előkészített, sőt már megszámozott

márványkoczkák elmállottak, a Parisból hozatott vasoszlopokat pedig
megette a rozsda.
Az egészségügyi intézkedések — úgy látszik — teljesen ismeretlenek. Ámbár egész éven át, de foképen a meleg évszakokban
(a száraz időszakban) borzasztóan pusztít a különböző járvány, azért
kórháza nincs a városnak.

Van ugyan katona-kórházuk, de ez

állítólag olyan hihetetlenül szennyes, bűzös és rendetlen, hogy a
beteg katonáknak a kórházba való szállítása szigorú büntetés terhe
alatt van — megtiltva. A fegyház meg a börtön a legnépszerűbb
fogalmak Port au Princeben; a berendezése elképzelhető abból az
egyetlen tényből, hogy a többszörös gyilkosokat,. meg az ártatlan
csirkefogókat ugyanegy helyre zárják az állami foglyokkal, a katonafegyenczekkel, az elvetemült asszonyokkal, meg a csínyttevő gyermekekkel és ugyanezen helyre, ugyanezen emberek közé helyezik
el az — elmebetegeket is.
A közigazgatási viszonyokra jellemző a következő példa: Port
au Prince közelében, a várostól északra van egy kis városka, a
melynek az éltető eleme a halászat. A Gonavesziget által két
részre osztott port au princei öböl tudniillik kivételesen

nagyon

haldús. Ezt az egyet, a halakat tudniillik, nem tudták kiirtani sem
a spanyolok, sem a francziák. A halászatra való tömeges indulás
ideje éjjelre esik, mielőtt a dagály megkezdődnék. Hogy mikor
szűnik meg az apály és mikor kezdődik a dagály, a mit előre
tudni nagyon fontos a halászoknak, erre nézve semmiféle tájékoztató jelük nincsen a kikötőjükben. Ennek hiányában megfelelne egy
óra is, a mely körülbelül tájékoztatná a halászokat az időre nézve.
Igen ám, de az egész városban nincs egyetlen nyilvános óra. Hány
ezer meg 10 ezer gourde* értékű hallal kevesebbet fognak ezek a
halászok évenként, mert nem tudják előre kiszámítani, hogy mikor
induljanak halászni! íme egy másik példa: a város egyetlen nyilvános kútjának a merítő vedre egykor — Isten tudja hány évvel
* Egy gourde annyi mint 100 cent = 4 kor. 50 fillér.
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ezelőtt — leszakadt a lánczárói és most ott úszkál a kút vizén, fűvel,
ázalaggal vastagon benőve. Minden egyes mentőnek külön kötelén
kell lebocsájtania a merítő korsóját és évenként száz meg száz
cserépkorsó törik össze a mélységben alkalmatlankodó vederrel való
összeütközés folytán. És sem a „polgárok" nem állanak össze, hogy
„tőkét" gyűjtsenek egy új veder bevásárlására, vagy egy nyilvános

HETIVÁSÁR PORT AU PRINCEBEN.

óra beszerzésére, sem pedig a városatyák nem intézkednek hatóságilag. Ellenben egy kávéház tulajdonosának évi 300 frank szubvenciót ad a község, hogy Port au Princeből minden vasárnapra
egy tonna — jeget hozasson a brandy és szóda behűtésére, meg a
fagylaltok készítéséhez. Ilyenformán állanak összes más berendezéseik is: a politikai, a közgazdasági, a hivatalnoki és a többi. Nem
teszen kivételt az iskola sem. az egyházi dolgok pedig éppenséggel
igen rosszul állanak. Egy „előkelő" port au princei „úr", a ki
egykor vallás- és közoktatásügyi miniszter volt, a következően nyilatkozott a köztársaság papságáról: „Talán sehol a világon, a hol keresz10*
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tények élnek, nincs annyira bemocskolva a papi méltóság, mint
Hayitin". Akárhány községben, a keresztények között, ma is szokásban van a bálványimádás, a „kígyók kultusza", összekötve éjszakai
fanatikus vad tánczokkal és áldozatokkal. A legjobb esetben pedig
képtelen és hihetetlen babonásak.
Hayitin még a fehérek sem olyanok, mint a nyugot-indiai szigetek többi városaiban élő európaiak. A környezet tette-e, hogy az
itt élő európaiak erkölcseikben és modorukban kissé — estek (hogy
a legenyhébb

kifejezést

használjuk), vagy már eredetileg olyanok

voltak, hogy elég jónak találták ezt a környezetet a letelepedésre,
azt nehéz megítélni; de tény, hogy az itt élő európaiak coloniája
különbözik — de nem előnyösen — a többi szigeteken élő európaiak
coloniájától. Legnagyobb baj, hogy az alkoholfogyasztásban

nagy

recordot érnek el, főképen a németek, a kik a fehérek között számra
nézve legtöbben vannak. Mintha mindannyian a heidelbergi vagy
thübingeni egyetem hallgatói volnának, olyan sűrűén „kneipolnak";
azaz hogv: mértéktelenül isznak.'

A nyugot-indiai sziget-világban nagyságra és kereskedelmi-politikai jelentőségre nézve Hayiti ugyan csak másodrangú szerepet játszik, de elsőrendű érdekességet ad ennek a szigetnek, a mely körülbelül akkora, mint Irland, az a körülmény, hogy ezen a szigeten
sikerült az Afrikából
függetlenséget

egykor áthozott fekete rabszolgáknak

teljes

és szabadságot kivívni és egy néger államot alapí-

tani, néger elnökkel, néger miniszterekkel. Ez. a „kuriosum" megérdemli, hogy kissé bővebben foglalkozzunk úgy a szigettel, mint
a rajta élő négerekkel.
Hayitira* is Kolumbus lépett először mint fehér ember 1492.
* A Hayiti név (annyi mint: magas föld, vagy a kevésbbé ismert Quirque, szintén
annyi mint: magas föld) még az őslakó indiánusoktól származik. A szigetet San Domingo
névvel is említik ; ez a név azonban csak a sziget keleti felére vonatkozhatik, a mennyiben San Domingo éppen olyan önálló köztársaság,
másik köztársaság, Hayiti.

mint a sziget nyugoti felén fekvő
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szeptember 6-án, a midőn Espagnola nevet adta a szigetnek és ebből
lett később a Hispanola név. Hog}' volt-e valóban két millió lakosa,
a mennyire a spanyolok becsülték a szigeten élők számát, az bizonytalan. Hog3r azonban 30—40 év alatt az eredeti lakosságot már
csaknem teljesen kiirtották a spanyolok, az bizonyos. Olyan gyorsan
és gyökeresen fogtak hozzá a spanyolok az emberpusztításhoz, hogy
már 1505-ben szükségét látták annak, hogy Afrikából áthozott néger
rabszolgákkal pótolják a kiirtott eredeti lakosokat. Egy spanyol törvény ugyanis — megkönyörülvén a Hayitin letelepült fehérek nagy
nyomorúságán, hogy tudniillik nem volt elegendő munkáskéz a
szigeten — kegyesen megengedte, hogy évenként 4000 rabszolgát
hozhatnak Afrikából Hispanolára. Az Afrikából importált fekete faj,
ellentállóbbnak bizonyult, mint az eredeti rézbőrű; a spanyolok előbbi
bánásmódja mellett sem ..nem pusztultak ki, hanem „szaporodtak és gyarapodtak". Egy jó darabig, 1697-ig, a spanyolok egyedül,
voltak az urak Hayitin, a mely évben a sziget keleti felét (a mai
San Domingót) kénytelenek voltak a francziáknak átadni, a mely rész
franczia gyarmat lett.
A sziget csakhamar a legfontosabb jelentőségre emelkedett a
nyugotindiai csoporton, a mikor az 1789-iki világfelforgató hullámok
idáig is eljutottak. A sziget akkori lakossága három elemből állott:
fehérekből, szabad mulattokból és néger rabszolgákból. A szabadság
eszméje átkelvén az óceánon és sajátságos
útjába

módon kikerülve

az.

eső Kis-Antillákat, lecsapott Hispanola-szigetre: a szabad

színesek.— a mulattok — teljes egyenjogúságot követeltek a fehérekkel, a kik a politikai jogoknak és a nyilvános hatalomnak addigkizárólagos urai voltak. Tényleg, a mulattok 1791-ben teljes jogú
franczia polgároknak mondattak ki, a mi ellen a fehér urak a legerélyesebben tiltakoztak és követelték, hogy a mulattok függetlenné
való nyilvánítása vonassék vissza. Ugyanezen időben a mulattokat
más oldalról is nagy veszedelem érte: a néhány százezer rabszolga,
fellázadt és követelte szabadságát a mulattoktól, a kiknek a czukor-,,
kávé- és pamutültetvényein dolgoztak. A rabszolgák azonban nemcsak a mulatt gázdák ellen lázadtak fel, hanem a fehérek ellen is.
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A fehérek most szívesen egyesültek a különben lenézett mulattokkal
a nagyobbik közös veszedelem: a fellázadt rabszolgák ellen. A dolog
azonban bonyolulni kezdett; mialatt a fehérek a mulattokkal egyesülve harczoltak a négerek ellen, megjött Francziaországból a rendelet, a mely teljesítette a fehérek előbbi kérését, tudniillik a mulattoknak adott polgárjogot — visszavonták. A helyzet egyszerre nagyot
fordult; a fehérek hirtelen megszüntették a mulattokkal kötött fegyver-

HAYITI. MANGROVE ERDŐK.

szövetséget;
hogy

két

négerekkel

megvonták tőlük a barátságot. A mulattok pedig,
szék

között

egyesültek

és

ne

essenek

a fehérek

a
ellen

földre,

már

fordultak.

most

a

Gyilkosán

pusztító és vérlázítóan borzasztó kegyetlenséggel harczoltak á fehérek a feketék ellen. Ezek a háborúk olyan kegyetlenséggel

folytak

mindkét részről, hogy nehéz eldönteni, hogy a fehérek

voltak-e

irtózatosabbak, vagy a feketék. Francziaország egyre-másra küldte
gyarmatára a békítő közvetítőket, a „homo regiusokat", hogy rendet
csináljanak, de a kölcsönös pusztításokat nem tudták beszüntetni.
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a feketék

már

annyit elértek, hog}'

intézményét az egész szigeten
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a

rabszolgaság

beszüntették. A hatalmuk

még

erősebb lett, a mikor az angolok megjelentek a szigeten, hogy azt
a francziáktól elvegyék. A szorongatott francziák ekkor hivatalosan
elismerték a rabszolgaság megszüntetését, hogy az így megnyert
négerekben segítséget kapjanak az angol támadás ellen. Ebben az
időben már az egész sziget — a nyugoti oldalon fekvő Hayiti is
— franczia gyarmat volt, mert a spanyolok Hayitiről már régen
lemondottak; helyesebben lemondattak, mert gondolható, hogy nem'
önkéntesen tették. A francziák előzékenysége teljesen

megnyerte

a négereket és a vezérük, a híres Toussaint l'Ouverture segélyével,
a kit a franczia kormány a szigeten levő összes katonaság parancsnokává nevezett ki, az angolokat véglegesen kiűzte a szigetről.
Napoleon konzulsága idejében már Toussaint volt a köztársaság ura, sőt az időközben köztársasággá fejlődött sziget elnöke.
Képzelhető, hogy Napóleonra, a ki Európában bábként döntötte le
sorban

az

uralkodókat, minő hatással

volt a néger

elnöknek,

a „feketének" a — trónralépése. Leclere tábornok alatt 25 ezer
embert küldött a szigetre és „kötelességévé tette" nemcsak a sziget
előbbi alárendeltségét helyreállítani, hanem a régi rabszolga-rendszert
is visszaállítani! Miután azonban a négerek legyőzetése fegyveres úton,
tehát az általános fogalmak szerint „becsületes úton" nem sikerült,
a franczia tábornok cselhez folyamodott: látszólag

fegyverszünetet

kötött a négerekkel; a vezérüket, Toussaint-et, meghívta vendégségbe,

„áldomás ivasra".

A vendéget aztán lánczra verette és

hazaküldte Európába. A fölháborodott négerek most már igazán
gyilkoló

dühvei pusztították a francziákat, a kik tényleg a leg-

szorongatottabb helyzetbe jutottak.
Mint mindig, a kellő időben jelent meg a zavarosban szívesen
halászó angol, a melynek a hajóraja segítségére volt a — négereknek ;
a beavatkozásnak az volt az eredménye, hogy a francziákat véglegesen elűzték Hayitiról. Az ezután bekövetkező idők után, a mikor,
külső ellenség hiányában a feketék most egymás között háborúskodtak, végre megalakult a szigetnek a jelenlegi állapota: tudni-
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illik a sziget kettészakadása. A kevésbbé

népes és túlnyomóan

spanyol keleti rész, a melyen a fehérek és a mulattok voltak túlsúlyban, mint San Domingo köztársaság különvált a nyugoti franczia résztől,
a mely megtartotta a Hayiti köztársaság nevet, a hol a négerek
voltak túlsúlyban. Itt tudniillik akkor is, úgy mint ma, kilencztizede a lakosságnak néger volt, míg a san domingoi köztársaságban a 160 ezer lakos között csak mintegy 30 ezer volt a néger.
(Ma 70 ezernél is több van.) Abban az időben, a midőn a Honduras
Port au Princeben horgonyzott, Mr. Salamon volt az elnök, egy
75 — 80 éves aggastyán, a ki hosszabb ideig tartózkodott III. Napoleon
környezetében. Ez okból szeretett volna némely európai szokásokat
meghonosítani fekete honfitársai között. Szeretett volna „európaizálni",
de nem lehetett, a minthogy nem is lesz lehetséges soha. Az aethiopiai
emberfajból — a négerből -•-- hiányzanak ugyanis azok a tulajdonságok, a melyek képessé tennék arra, hogy a kaukázusi fajt másban
is tudja utánozni, mint legfeljebb némely aprólékos és felületes
dolgokban. A néger sohasem lehet más, mint — néger.
Legmérvadóbb példája ennek éppen a Hayiti köztársaság, a hol
a négerek nemcsak egyénileg és társadalmilag teljesen

szabadok,

hanem politikailag is, a hol tehát alkalmuk lett volna fejlődni bármely
irányban, ha képesek lennének a fejlődésre. Itt kedvezőbb a társadalmi helyzet is, mint bárhol a világon, a hol négerek laknak, még
Libériát sem véve ki, ezt a második néger köztársaságot Afrika
nyugoti partján, a melyet nemsokára alkalmunk lesz színről-színre
megismerni.

Az

egészségesebbek,

éghajlati

viszonyok

kedvezőbbek,

mint

Hayitin hasonlíthatatlanul
például

Guinea

mocsaras

vidékein, vagy a brazíliai partokon; a sziget gazdasági viszonyai
is hasonlíthatatlanul kitűnőbbek, mint bárhol másutt, a hol négerek
élnek. Azért a négerek Hayitin éppen oly kevéssé különböznek
a többi négertől, úgy jellemben vagy más tulajdonságban, mint
akár szellemi, vagy gazdasági
egyáltalában
a szabadság

tevékenység

hiányzik a magasabb

terén. „A

törekvésre

őt nem a fokozottabb

való

négerben

dicsvágy és

munkára ösztönzi, hanem

a tunyaságra és léhaságra." Sir Spencer John mondja ezt, a ki

JERENNE ÖBLE HAYTIN.

NÁSZ PORT AU PRlN(,;idíEN.
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35 évet élt négerek között és 12 esztendőt töltött Hayitin, mint
angol „megbízott". Ugyancsak Sir Spencer mondja, hogy

„míg

a néger a fehér befolyása alatt áll, addig minden rendben van; ha
azonban a négerek magukra maradnak, mint például Hayitin, akkor
a szellemi fejlődésük nemcsak hogy megáll, hanem visszaesik arra
a fokra, a melyen évszázadokkal ezelőtt a hónukban állottak".
Három fővonás jellemzi a négert: hiúság, lustaság és érzékiség.
Azokon a vidékeken, a hol fehérek élnek a feketék között, a melyeken
a négerek, mulattok és fehérek egymással szemben valami viszonyban
állanak, ott számos apró históriák keringenek, a melyek a három
különböző ember lelkitulajdonságát vannak hivatva jellemezni. Ilyen
például ez is: A világ megalkotása után a Teremtő a három faj
mindegyikét megkérdezte, hogy mit kivan, mi a legfőbb

óhaja?

A fehér könyveket kért meg szerszámokat, műszereket; a mulatt
szép asszonyokat meg lovakat; a néger pedig — hosszas
után —

fejtörés

egy darabka aranyzsinórt kért. Vagy egy másik eset:

valamely okból börtönbe jutván a fehér, rögtön papirt kér és íróeszközt, hogy tiltakozást adjon be az elfogatás ellen; a mulatt kutatni
kezd, hogy hol tudna majd

megszökni; a néger végig fekszik

a börtönben a pricscsen, egyhuzamban alszik 24 órát, aztán felkel,
eszik valamit.és — alszik tovább.
A néger gazdálkodásra jellemző, hogy a míg nem ők voltak
az urak, addig több mint háromezer ültetvény volt a legvirágzóbb
állapotban Hayitin. Temérdek czukrot, kávét termeltek; a bányákat
mívelték és milliókra menő kincseket vittek ki a külföldre. Ma pedig
alig van 100 ültetvény mívelés alatt és a régi szántóföldeket meg
ültetvényeket felveti és ellepi a burján meg a haszontalan bagaon-fa.
A cacao-földek parlagon hevernek; a kávét vagy éretlenül szedik
le, vagy már kiszáradva küldik a forgalomba, olyan hanyagon, hogy
még a homoktól meg a külső gyümölcs-buroktól sem tisztítják meg.
A czukornád pedig olyan állapotban van, hogy
durva minőségű

legfeljebb

csak

rumot lehet belőle csinálni. A port au princei

vidék pedig, a mely egy időben viruló, dús növényzetű környezetet adott a fővárosnak, a hol az előkelők villái és a földbirtokoDr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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sok lakásai állottak, ma sivár pusztaság, a melyen néhány ütöttkopott,
A

düledező

négerek

falu

és

köztudomásos

beszakadt

tetejű

lustaságáról

néger

vityilló

meggyőződhettünk

áll.
már

kingstoni és habanai tartózkodásunk alkalmával; erre nem kellett
várnunk, míg Hayitibe érkezünk. A néger tényleg csak akkor dolgozik, ha a végszükség kényszeríti reá. A földmivelő, gazdálkodó
néger is csak annyira míveli a földjét, a mennyi az ő meg a saját
családja munkaerejéből kitelik. Idegen munkást fogadni, arra a néger
földmives nem tudja magát elhatározni. Az egykor virágzó franczia
gyarmat legnagyobb pusztulását különben a szabaddá lett négerek
egyetlen intézménye is képes lett volna előidézni. A mikor tudniillik kijelentették a függetlenségüket, a legelső dolguk az volt, hogy
elpusztították az összes czukornád-ültetvényeket. A czukornád a rabszolgaság symboluma volt az ő szemükben, ergo: pusztuljon a czukornád! Helyébe kávét ültettek, de evvel sehogy sem tudtak bánni.
Honnan is tudtak volna, mikor még az apáik és nagyapáik is czukornád közt nőttek fel, kávét pedig alig láttak valaha.
A kézimunkától, a mesterségtől a néger talán még jobban irtózik;
az egyedüli foglalkozás, a mit szívvel-lélekkel folytat, az a könnyű
szellemi vagy üzleti foglalkozás: házalás, kereskedés, ügynökösködés
vagy valamely foglalkozás egy tingli-tangliban, bármely minőségben.
A legcsekélyebb kvalifikáció a szellemi téren már elcsavarja a fejét.
Ha a néger írni-, olvasni megtanul, már azonnal irnok, díjnok, zugprókátor, orvos vagy pap akar lenni. Az az egy-két biró, pap vagy
tudós, a kiknek a híre Amerikából mihozzánk eljut, azok kivételek,
a mily exotikumot az exotikus talajú Észak-Amerika más téren is •
produkál. Sehol másutt a világon ezek nem lehetnének papok, birák
és tudósok, csak éppen Észak-Amerikában, a hol máskülönben is
minden lehetséges, sőt természetes, a mi nálunk lehetetlen, vagy
absurdum lenne. Hayitiban, a hol a vagyoni állapotot kivéve más
társadalmi elkülönítés vagy válaszfal nem létezik, még legtűrhetőbb
a négerek társadalmi állapota. Azokon a helyeken azonban, a hol
együtt élnek a fehérekkel és creolokkal, például Jamaicán, Cubán
vagy akár Martiniquen, olyan éles a válaszfal ma is, mint volt egy-
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koron a rabszolgaság idejében. Az említett helyeken ahárhány olyan
néger él •— és mulatt is — a ki évekig tartózkodott Európában és
onnan valamely tudományos kiképzés befejezése

után tért haza

mint orvos, ügyvéd vagy közhivatalnok. De nincs az a vagyon vagy
pártfogás, a mely ezen művelt emberek számára a fehérek vagy
a creolok házát megnyitná, vagy a melynek árán befogadnák a „társaságba". Hogy néger fehér nőt feleségül vehessen — sőt mi több:
creol nőt — az egyszerűen még gondolatnak is borzasztó. Valóságos
utálat és undor az, a mit fehér nők a néger irányában éreznek és
a creolnő inkább elevenen temettetné el magát, semhogy négerhez
menjen

feleségül.

Négy napig tartott a Honduras útja Port au Princetől St. Thomasig, legközelebbi állomásunkig. Az út körülbelül ezer tengermértföld
hosszú, akár az északi, akár a déli utat választják. Az útirány a
Nagy- és Kis-Antillák közt tudniillik attól függ, hogy Hayititől és
Portó Ricótól délre, avagy északra választják az utat. Az évnek ebben
a szakában, a mikor az észak-keleti passzát időnként nagyon erős,
rendesen a déli utat választják

a hajók, mert éppen a két nagy

sziget déli partja meglehetős védelem a passzát hullámai ellen.
Az út végtelenül egyhangú és unalmas. Ámbár védve voltunk
a passzát erőszakosabb rohamai ellen, azért a Caraibi-tenger sehogy
sem tudott rokonszenvet ébreszteni maga iránt. Ép oly kevéssé
sikerült ez a t. ez. útitársaknak is, a mely körülmény következtében
a hosszabb tengeri utazás hátránya és kellemetlenségei teljes unalmukban nehezedtek reánk. Ámbár minden más alkalommal is örömet
okozott a láthatáron feltűnő kikötő, ezúttal kettős örömünk volt
benne, a midőn feltűnt St. Thomas szigetének egyik bástyája.
Porto Rico szigete és a Kis-Antillákat alkotó ív-alakban sorakozott szigetek legészakibbja, Anguilla között, egy egész tömeg apróbb
sziget fekszik: a „Szűz szigetek"

csoportja. A mikor Kolumbus

ezeket a szigeteket először megpillantotta és ezt a nevet adta a
.11*
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szigetcsoportnak, aligha a szigetlakók leányaira vonatkozólag keresztelte őket erre a névre. A derék tengerészt valószínűleg zavarba
hozta a temérdek apró és még apróbb sziget és miután okvetlen
valamely névvel akarta őket egyenként megjelölni, az összes szentekből azonban már kifogyott, zavarában nem tehetett egyebet, minthogy elkeresztelte valamennyit és egyszerre, a „Tizenegyezer Szent
Szűz" nevére. (Valószínűleg hasonló zavarban lehetett Magelhaes,
a déli Amerika csúcsánál, mert a mint emlékezhetünk, ő is ugyan-

CRTSTOFORO COLOMBO.

A madridi nemzeti könyvtárban levő festmény után.

csak a tizenegyezer szűz nevére keresztelte, a később róla elnevezett
szoros bejárójának egyik előfokát.)
Ha Kolumbus tudta volna, hogy ez a megtévesztésig sok 'apró,
apróbb és igen apró sziget meg zátony, összesen nem több 100-nál,
akkor — tekintettel az ő rendkívüli skrupulózítására — aligha szedte
volna őket ilyen gyűjtőnév alá, hanem megadta volna valamennyinek a maga tisztességes nevét, a mint ezt olyan kifogástalanul
megtette valamennyi más felfedezett földrészecskével. (Csak éppen
annak a nagy Amerikának nem tudott méltó nevet adni; például
a — saját magáét.)
A számos apró sziget között az egyedüli, a mely fontos, a dán
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lobogó alá tartozó St. Thomas-sziget, a mely a hozzátartozó két
más, még kisebb szigettel együtt nem sokkal nagyobb, mint Budapest
területe, tudniillik 82 négyzetkilométer. Szerencsés földrajzi

fekvéséből

kifolyólag azonban felfedezésétől kezdve mindig fontos szerepe jutott
a közlekedési forgalomban és még ma is „a dán koronának gyémántja". A mint azonban a hajózási viszonyok változtak, a rokonszenves kis sziget erről az egykori politikai tés gazdasági

magas-

latáról lezökkent és ma már csak alárendelt szerepet játszik a Kis- és
Nagy-Antillák mozgalmas életében.
A mikor a Honduras befutott Ja kikötőbe, Charlotte Amália
városába, váratlanul sok hajó feküdt horgony előtt. St. Thomast
ugyanis — a hogyan röviden az egész sziget-komplexust a fővárossal
egyetemben nevezik — azon szerencsés körülmény folytán, hogy
a Caraibi-tenger az Atlanti-óceántól elválasztható ívalakban
szigetcsoportnak

fekvő

a csúcsán fekszik, [tehát úgyszólván az óceán és

a Caraibi tenger kapujánál, ma is számos hajó érinti az európa—
amerikai vonalon, sőt az amerika—afrikai
vezőbb

vonalon is a

legked-

helyen fekszik. Az Európa felől jövő hajók számára az

első szárazföld, a melyet az óceánon való átkelés után érinthetnek
és viszont, a Nyugot-Indiáról Európába menőknek az utolsó, mielőtt
kijutnának

az óceánra. Ennek a körülménynek volt

tulajdonít-

ható a régi vitorlás időben fennálló nagy fontossága. A vitorlás
időkben óriási érdeme volt az is, hogy a kikötője, Charlotte Amália,
észak-déli irányban fekszik. Ezen helyzeténél [fogva a vitorlás hajók
induláskor, vagy befutáskor nem voltak kötve sem dagályhoz, vagy
apályhoz, sem a váltakozó szelekhez, hanem az egész éven át csak• nem állandóan a kelet-észak-keleti vagy észak-keleti .széllel a nap
bármely szakában indulhattak vagy befuthattak.

A mikor a ,,Nyugot-Indiai—Guineái Társaság" 167 l-ben a szigetet
a dán királyság birtokába vette, egészen lakatlanul találták. Hogy
hova lettek azok a bennszülött indiánusok, a kikről Kolumbus emlí-
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tést teszen, azt" máig [sem derítették ki. De valószínű, hogy megszöktek a fenyegető európai kultúra elől, a melylyel a spanyolok
a szomszédos Portó Ricót meg Anguillát boldogították. Az újonnan
letelepültek azzal kezdtékf a kultúrát, hogy mindenekelőtt mindent
kiirtottak, a mi fa vagy növény volt. És tették ezt olyan gyökeresen,
hogy St. Thomas ma is csak kopár szikla a tenger közepén, a meryen

ST. THOMAS LÁTKÉPE.

csak itt-ott van eg}^ kevés gyér növényzet. Ennek folytán a források
is teljesen kiszáradtak és St. Thomas lakói ivóvíz tekintetében' az
eső szeszélyétől állanak függő viszonyban. A gazdasági

viszonyok

nem is számítanak St. Thomason. Itt a fő az üzlet, a kereskedelem,
a mi annál inkább is fejlődhetett, mert erre a szigetre a nyugotindiai forrongások sohasem terjedtek át. A többi szigetek, Jamaica,
Cuba, Portorico, Hayiti stb. azonkívül, hogy mindegyiknek mindig
meg volt a maga kis helyi viharja, például forrongás, polgárháború,
azonkívül mindig együtt forrongtak Európával, illetőleg Európának
avval az államával,'a melynek a fennhatósága alá tartoztak. Hol
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amazokat foglalta el ez a nemzet amattól, hol egy harmadik nemzetet
túrtak ki csellel vagy ravaszsággal; így ment ez évszázadokon keresztül. Miután azonban Dánia mindezekben itthon sem igen vett részt,
magától értetődik, hogy az Atlanti óceánban fekvő parányi kis birtokán, szintén nem voltak zavarok és forrongások, hanem békésen
dolgozott és gyarapodott.
Csak éppen a napóleoni világfelforgató zavaros időkben történt
meg egyszer, hogy St. Thomas nyugalma megzavartatott. Ez akkor
történt, a mikor idehaza Dániának is színt kellett vallania és ki
kellett lépnie a semlegesség nyugalmas leple alól. Abban a pillanatban — pillanat alatt az akkori gőztelen és kábeltelen időkben
két-három hónap értendő —• megérezte St. Thomas szigete is a
mozgalmat és azonnal idegen kézre jutott. Hogy kinek a kezére,
azt nem nehéz kitalálni — Anglia kezére. De többször említett
szerencsés fekvésénél fogva még ez is csak hasznára vált. A politikailag zavaros időkre való tekintettel ugyanis a kereskedelmi vitorlás
hajók

nem merészkedtek

egyenként

az Atlanti-óceánra, hanem

St. Thomas pompás kikötőjében gyülekeztek, a honnan angol hadihajók kísérete és védelme alatt keltek át az Atlanti-óceánon. Mikor
aztán a politikai alakulások folytán ismét visszakerült dán birtokba,
az okos dánok a fontos kikötőből szabad kikötőt csináltak és ezáltal
tárt kaput nyitottak a nyugot-indiai óriási forgalomnak és kereskedelemnek, a melynek központja volt a múlt század közepe tájáig.
Akkor aztán egyszerre nagyot zökkent a kis St. Thomas, illetőleg
Charlotte Amália, ez a bájos fekvésű, kedves és rokonszenves kis
városka. Ugyanaz, a mi a kereskedelmi forgalomnak máskülönben
sohasem álmodott óriási lendületet adott, az tette tönkre St. Thomast;
tudniillik a gőzhajózás meg a tengeralatti kábel. Azon oknál fogva,
hogy az Európában tartózkodó hajótulajdonoso-k Nyugot-India bármely pontján tartózkodó hajóskapitányaiknak megsürgönyözhették
a rendeleteiket és a kapitányoknak nem kellett a rendelet átvétele
végett előre megbeszélt időszakokban St. Thomasba vitorlázniok,
ez volt az egyik csapás. Azáltal pedig, hogy a gőzhajók gyorsasága, biztonsága és az időjárástól való függetlensége folytán a Caraibi
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vizeken tartózkodó hajóknak nem kellett minduntalan St. Thomast
felkeresniük, hogy ott raktárt tartsanak az árúiknak azon czélból,
hogy innen kisebb hajók a nyugot-indiai szigetek
másikára tovább szállítsák az árút, —

egyikére vagy

a forgalomnak ily 'nagy-

mérvű csökkenése folytán bekövetkezett a második csapás.

Nem okvetlenül szükséges, hogy a Hayiti köztársaság fővárosából jöjjön az ember Charlotte Amáliába, hogy a kikötő kellemes benyomást tegyen reá és hogy elragadja bájos, fekvésével és
összes berendezésével. Mindezek a port au princei i előzmények
nélkül is olyan kedvesek és kellemesek, hogy az Európa felől jövőre
is ugyanezt a benyomást teszik. A mikor a Hondurast bevezette
a pilot a kikötőbe és megkerülte azt a nagy sziklafokot,

a mely

a bejárat jobb] oldalán fekszik — és figyelmeztetésül fehérre van
mázolva, hogy az éjszakai

sötétségben befutó hajósok

is észre-

vehessék — baloldalt pedig mögöttünk maradtak egy régi várnak
a romjai, a melyeken még ma is fekszik

néhány berozsdásodott

régi divatú ágyú, akkor egyszerre tárult fel a gyönyörű halmokkal
körülvett tengerparti lapályon fekvő kis városka gyönyörű látképével.
A dombokra épített városka olyan, mint egy bájos-festmény. A házak
élénkvörös teteje, a tiszta fehér falak, a zöld ]„zsalugáterek", meg
köröskörül a [zöld környezet igen kellemes benyomást tesznek az
emberre. Charlotte Amália nem tartozik ama városok közé, a melyek
csak távolról szépek és a közelről tekintve csalódást

okoznak;

Charlotte Amália közvetlen közelből is megállja a helyet. |A partra
szálló hely közelében áll a régi St. Thomas erőd, pirosra mázolt
zömök építmény, a mely érdekesen fekszik a pálmák zöld lombjai
között. Egyáltalában a mi növényzet a szigeten van, úgy

látszik

mind e szűk területen van fölhalmozva, mert mint már említettük,
a sziget többi része majdnem kopárnak mondható. Kevésbbé érdekesnek mondható az a néhány dán tüzér, a kik az erőd előtti kis
térségen kurta pipából pöfékelve mint az unalom

megtestesülése
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járkálnak fel és alá. Hogyne unatkoznának, mikor az összes tüzérségi teendőjük abban áll, hogy példás tisztán tartsák az erőd néhány
ágyúcsövét és hogy minden reggel 5 órakor hatalmas ágyúlövéssel
reszkettessék meg a környék ablakait. Hogy mire kell St. Thomasnak minden nap reggel 5 órakor ez a hatalmas pukkanás, azt senki
sem tudta megmagyarázni. Valószínű azonban, hogy még a régi

BEJÁRAT ST. THOMAS KIKÖTŐJÉBE.

rabszolga időkből maradt fenn ez a szokás, a mikor ezzel az
ágyúlövéssel ébresztették fel a rabszolgákat.
A városka sajnálatosan csendes. Lépten-nyomon észrevehető,
hogy egykor nagyszabású forgalomra volt berendezve; így például
a szálloda óriási épület, oszlopcsarnokkal, nagy éttermekkel, számos
vendégszobával. Az étterem azonban üres és üresek a vendégszobák.
Egyetlen szál nigger-boy képviseli a hotelben az összes férfiszemélyzetet a portástól a „nigger-boy"-ig és egy szikár, csontos, feltűnően
rút néger nőből áll az összes női személyzet. A főbb utczákon
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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számos üzlet van, az ékszerész-üzlettől egészen a besózott halakat
árusító fűszeresig. De a legtöbb üzletnek csak a felirata van meg;
maga az üzlet zárva van. A melyik pedig nyitott, azt is belehetne
zárni, mert vevő nincs. A parton óriási raktárak állanak. Ezek
egykoron kincseket érő árúkkal voltak megtömve, a melyeket Európa
cserélt ki Amerikával és Nyugot-Indiával; ma mind üres! tátongóan,
unalmasán üres.

ST. THOMAS PIACZAN.

A mintegy 10—11 ezer főre rugó lakosságnak túlnyomó része
itt is néger, szintén az egykori rabszolgák ivadékai. A dán nevelés
okozta-e, vagy a nagy angol befolyás, annyi tény, hogy egész
Nyugot-Indiában a St. Thomas szigetén élő négerek teszik az
emberre a legjobb benyomást. Hasonlíthatatlanul tisztábbak, csendesebbek, mint a habanabeliek, vagy a kingstoniak! Házaik ugyan
itt is szegényesek, de nem olyan rondák s nem olyan piszokfészkek, mint másutt. A néger férfiak öltözete a többi szigeteken
átlag szedett-vedett rongyhalmaz; például: karimátlan czilinder,
talpatlan czipő, világos csíkos posztókabát, a mely alatt nincs ing;
az asszonyok pedig lomposak, rongyos szoknyával, hátul nyitva,

HABANATÓL SAN THOMASIG

91

elől nyitva, ellenben tuli-piros nagy virággal a mindig
szalmakalapon. St. Thomasban egyetlen

rongyos

ilyen alakot nem lehet

látni. A férfiak, habár szegényesen, de elég tisztességesen vannak
öltözve; a rendesen öltözött asszonyok között pedig akárhány csinos
és rokonszenves külsejű alakot lehet látni.
Az európaiak között természetesen a dánok vannak a legtöbben,
aztán hollandusok, francziák és angolok. Jóllehet ez az utolsó nemzet
van számra nézve leggyengébben

képviselve,

azért a társalgás és

üzlet nyelve az angol. Ann}ira az, hogy a hivatalos nyelv is angol,
só't a négerek is ezt a nyelvet beszélik, a mely nyelv az ő szájukból
— keverve egy csomó infámisan kiejtett dán szóval —

egyike

a legfurcsább nyelveknek, a melyet hallani lehet.

Miután a Honduras st. thomasi tartózkodása két napra volt
tervezve, további programmja pedig lényegesen eltért a miénktől,
ennélfogva, a továbbutazásunkra vonatkozólag némi aggályok állottak
be. A Hondurasnak ugyanis az volt a programmja, hogy St. Thomas
után Martiniquet érinti; (Ceci kapitány besózott húst meg szárított
halakat vitt a Kis-Antillák „Gyöngyére",) onnan Trinidadba megy
és még egy-két kikötőt látogat meg Dél-Amerika északi partján.
A mi tervünk egészen más volt: a nyugot-afrikai

partokra ig)re-

keztünk. Erről a vidékről az afrikai partokra jutni vajmi nehéz;
közvetlen úton egyszerűen

lehetetlen, mert nincs egyetlen olyan

társaság, a merynek a hajói ilyen exotikus irányban közlekednének.
Egyetlen lehetőség lett volna az, ha St. Thomast véletlenül érinti
egyike azon amerikai hajóknak, a melyek Észak-Amerika

keleti

oldaláról Nyugot-Afrikába, Ázsiába vagy Ausztráliába tartanak. Ezek
azonban rendkívül ritkán — havonként egyszer — közlekednek és
akkor is csak kivételesen érintik St. Thomast egy vagy más okból.
•Elhatároztuk tehát, hogy a legrosszabb esetben a legközelebbi hajóval,
a melynek czélja' Európának valamely déli kikötője lesz, átkelünk
Európába és annak valamelyik déli kikötőjéből folytatjuk az utat
12*
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a mi programmunknak megfelelő hajóval, a mely hajójáratot számos európai hajóstársaság tartat be. A legrosszabb esetben tehát
csak egy hetet kell St. Thomason tölteni; ez pedig a barátságos
nyájas kis szigeten nem éppen tűrhetetlen állapot.

DATOLYA-P ALMÁK.

St. Thomas azonban még e tekintetben is túl tett önmagán,
A Honduras eltávozása után a negyedik nap reggelén a parti erőd
csúcsán a fehérkeresztes piros dán lobogó mellett az északamerikai
Unió csillagos lobogója is látható volt. Jelezték, hogy egy északamerikai hajó tart a kikötő felé. Az északamerikai Egyesült-Államok irányában érzett nagyon kismérvű rokonszenv ellenére is ezúttal
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mégis: „Éljen Amerika"! Most csak az a kérdés, hogy az amerikai
hajó jön-e, vagy megy?

Azaz hogy

most megyen-e

Afrikába,

avagy onnan jön ?
Ezt azonnal meg lehetne tudni és nem kellene még órákig várni,
ha az ember a dán erőd csúcsáról kissé széttekinthetne. Ehhez azonban kulcs kell. Ilyen kulcs pedig minden idegen ember zsebében van
St. Thomas szigetén. A „kulcs" tökéletesen hasonlít az északamerikai

„PÁRISI" SZABÓ HAY1TIN.

dollárhoz; az egyik oldalára a dán király arczképe van nyomtatva,
körülötte ezzel a felírással:

„Dansk Westindisk Mont", a másik

oldalára pedig egy kétárboczos vitorlás hajó van nyomtatva. Körülírás nélkül ez a „kulcs" "nem más, mint egy dán dollár, a melyet
a dán kormány kizárólag ezen gyarmatai számára készíttet. Ennek
a dán dollárnak megvolt az a hatása, hogy a kapu előtt unalmában pipázó és hegyeseket köpködő tüzérkáplár megengedte, hogy
egy kis szemlét tartsunk az öböl fölött a bástya fokáról, a melyen
a dán lobogó pompás egyetértésben lobogott az amerikai csillagos
zászlóval. A szemle a legnagyobb mértékben kielégítő, sőt nagyon
örvendetes volt; tudniillik a kelet felé eső Long-Bayban nemcsak
hogy amerikai hajó nem volt látható, de egyáltalában

semmiféle
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hajó; míg ellenben nyugot felől, a Water Island innenső oldalán
sokat igérő külsejű szép nagy hajó tartott a bejárat felé, árboczán
az amerikai lobogóval. Az amerikai tehát most jön hazulról és megy
keletre — Afrika felé.
A Hotel St. Thomas összes személyzete — tudniillik a niggerboy meg a hosszú „niggress" — fejedelmileg lőnek megjutalmazva
azon gyorsaságért, a melylyel a podgyászt a hotelből a „Mississipi"
csónakjára szállították. Felesleges megemlítenem, hogy a gavalléros
nagylelkűséget nem annyira a hotelben élvezett kiszolgálás minősége
okozta, mint inkább a nem remélt szerencse fölötti öröm, hogy
jött az amerikai hajó.
A nyugot-indiai néger viszonyokból az amerikai viszonyokba
való átevezés nagyon kellemes volt. Az „átevezés" a szó szoros értelmében is vehető, a mennyiben a Mississipi partra küldött csónakjára
is vonatkozhatik. Hófehérre mázolt pompás karcsú csónak volt,
négy markos, fekete [evezőssel, a kiknek sötét arczához kitűnően
illett a fehér matrózbluz, meg a széles panama-kalap. A tisztán tartott Mississipi,

a melynek fedélzetéről néhány utas

nézegette a

kikötőt, igen biztató benyomást tett, tekintettel az előttünk álló
hosszú óceáni útra.
Éppen szenet raktak be a hajóra, a midőn a csónak a lépcsője
alá 'ért. Mintegy 100 néger férfi,

nő és gyermek futkosott jesze-

veszetten fel és le a keskeny pallón, a mely a szenesbárkát összekötötte a Mississipivel. A szén hajózási módszere ugyanis nagyon
praktikusan van berendezve St. Thomas kikötőjében. A szenet berakó
munkások ugyanis a keskeny pallón egy felvigyázó előtt haladnak el,
a ki rovással jegyzi, hogy az illető munkás hányszor fut el előtte
a teli kosárral. Minden kosárért egy-egy cent (mintegy 6 fillér) jár
a munkásnak; képzelhető már most az a lázas sietség, a melylyel
mindegyik igyekszik a felvigyázó szeme előtt a teli kosárral elvo- '
nulni. A módszer praktikusságát legjobban

bizonyítja

az a tény,

hogy ezzel a módszerrel mintegy 300 tonna szenet lehet egy óra
alatt behajózni.

ÖTÖDIK FEJEZET.

ST. THÖMASTÓL CAP VERDÉIG.

Mikor a Mississipi St. Thomasba befutott, azt lehetett volna
hinni, hogy tisztán személyszállító hajó; ha nem is elsőrendű, de
mindenesetre a jobbak közül való. Az alakja, a külseje, a tisztán
tartott fedélzet, a nagyszámú legénység,
és legénységének

a partra küldött csónak

minősége, mind ezen föltevés

mellett szólott.

Sőt a kapitány és a négy tisztje is azt a benyomást tették, hogy
előkelő. közönség szállításához szokott tisztikarral van dolgunk.
A Mississipi azonban nem volt szemétszállító.

Ellenkezőleg:

teherszállító volt, a mely azonban — magától értetődik — a kétháromszáz dollárt fizető utast szívesen látja. A „Mississipi" a Mississipi folyammenti New-Orleansből jött St. Thomasba és programmjának első fele tökéletesen megfelelt

a mi programmunknak, a

mennyiben tényleg Ausztráliába tartott, Nyugot-Afrika jelentékenyebb
pontjainak érintésével. Utjának végső pontja Sydnej^ volt, KeletAusztráliában.*
A rakományát már New-Orleans-ben

teljesen

kiegészítvén,

St. Thomast csupán azért érintette, hogy az Atlanti-óceánt átszelő
rengeteg útjára a szükséges szénnel lássa el magát. Mintegy kétezernégyszáz mértföld hosszú, az út St. Thomastól Sáo Vincentig
a cap verdéi szigetcsoporton, a melynek már azért is a legelső állomásnak kellett lenni, miután a legjobb akarata mellett sem érinthetett volna ebben az irányban más kikötőt, azon egyszerű okból,
mert közelebbi kikötő az Atlanti-óceánon nincs.
* íme egy eklatáns példája annak, hogy mily előnyös lesz Észak-Amerikának a
panamai csatorna. A Mississipi azon esetben, ha Ausztrália felé vezető útját nem Afrika
megkerülésével kellett volna megtennie, hanem a panamai csatornán keresztül, végig a
Csendes-Oceánon, akkor mintegy 3500—4000 mértföldet takaríthatott volna meg.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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Temérdek volt a hajó rakománya. Mindabból, a mit az északamerikai Egyesült-Államok

termelnek, meg gyártanak és a mire

Nyugot-Afrikának meg Ausztráliának szüksége van, abból jelentékeny mennyiséget vitt magával. így például vitt magával pamutot,
czukrot, melassét

(a melynek nagyobb része a Cuba szigetéről

már ismert Ingeniokból került New-Orleansbe), valamint temérdek
dohányt — ugyancsak Gubából — továbbá gyapjút, bőrt és szárított
húst, nem is említve a,,készárúknak", azaz szöveteknek, vásznaknak,
vasárúknak, konzerveknek, üvegárúknak és lőpornak óriási tömegét,
a melyekből összesen mintegy négyezer tonnányit vitt magával a
Mississipi.

-

Utasok azonban vajmi kevesen voltunk. Az

•
első

osztályon

összesen hatan voltunk és Hamburgból való elindulásunk óta ez
volt az első eset, hogy a női nem teljesen hiányzott az első osztályú
table d'hoteokon. Az útitársak — bár az Unió bennszülött polgárai,
tehát telivér yankeek voltak — az első pillanattól kezdve a legjobb
benyomást keltették és már most előlegképen bevallhatjuk, hogy a
hetekig tartó együttutazás alatt — az amerikaiak részben Capetownba, részben Ausztráliába utaztak — az egyetértés és a barátságos, szabadmodorú érintkezés soha egy pillanatra sem zavartatott
meg. Az Amerikáról meg az amerikaiakról közkézen szálló híreszteléseket ezek a derék és tiszteletreméltó útitársak alaposan megczáfolták. Mindazokról a szertelenségekről, kíméletlen önzésről és
a társadalmi érintkezésben tanúsított túlságos fesztelenségről, a mely
néha durvasággal határos, meg a teljes tudatlanságról — hiszen
ezek a felsorolt tulajdonságok meg a „yankee" nálunk ugyan egy
fogalom — ezeknél a gentleman-eknél szó sem volt. És miután
alig lehet feltételezni, hogy a véletlenül együvé került öt amerikai
gentleman kivétel lett volna, hanem inkább typusai lehettek a közepes és átlagos amerikai úrnak, el lehet fogadni azt a feltevést, hogy
nem a yankeek hibásak, hanem mi ismerjük őket tévesen.
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• A Mississipi az ilyen minőségű hajók szokásos gyorsaságával
— azaz óránként 11 —12 mértfölddel — morzsolta le a napi pensumát és így terv szerint 12 — 13 napot vett volna igénybe az út
Sao Vincentig. Miután St. Thomas és Sao Vincent kevés eltéréssel
ugyanegy

magasságban

feküsznek,*

a betartott cursus csaknem

egészen keleti volt. Az észak-keleti passzát által felvert hullámok
nem a legkedvezőbb irányból jöttek. Tudniillik balról-előlről csapdosták a hajó falát, minek következtében a Mississipi csaknem állandóan a jobb oldalára átdűlve feküdt a meglehetősen felkavart óceánon.
Minél künnebb jutottunk az óceánra, annál erősebb volt a hajó
dülöngése; némelykor olyan mértékben fokozódott, hogy az étkezés
csaknem lehetetlenné vált az erős bukdácsolás és himbálódzás következtében. A harmadik vagy negyedik napon a kapitány az elő- és
közép árboczokra felvonatta a vitorlákat, a mely intézkedése folytán
k.ettős czélt ért el. Először is nyertünk körülbelül egy mértföldet a
gyorsaságban,

másodszor pedig — és ez volt a fontosabb — a

vitorlákba belefekvő szél a jobb oldalára nyomta le a hajót és megakadályozta abban, hogy ugyanolyan mélyen dűljön át a bal oldalára.
Az ebből beálló „ferde helyzetet" nagyon hamar megszoktuk, sőt
a St. Thomas elhagyása után beállott tengeri betegség,

a mely

néhány utast levett a lábáról, azonnal megszűnt, mihelyest a Mississipi
nyugodtabb helyzetbe hozatott.
A Mississipi legénysége kevés kivétellel négerekből állott. Úgy
látszik, hogy az Unió négerei talán jobb kvalitásúak, mint azok, a
kiket eddig volt alkalmunk megismerni Dél-Amerikában vagy a
nyugot-indiai szigeteken, mert határozottan sokkal jobb benyomást
tesznek az emberre. Eltekintve a fekete színtől meg a sajátságos
illatuktól — a mely a legjobb indulatú elnézés mellett sem mondható kellemesnek — éppenséggel nem különböztek azoktól a fehérektől, a kik hozzájuk hasonló minőségben szolgálnak a hajókon.
A modorukon meglátszott, hogy nemcsak ők maguk érintkeztek
* St. Thomas 19 fok alatt fekszik az Egyenlítőtől északra, az Ilhas do Cabo Verde
pedig a 15 — 17-ik fok között, ugyancsak északra az Egyenlítőtől.
13*
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sokat a fehérekkel, hanem már a szülők vagy nagyszülők is, á
mennyiben a négereink között volt egynéhány, a kinek a színe meg
az orra-szája az ősök valamelyikét — kompromittáló módon nem
négeres volt. A könnyebb szolgálatot kínaiak végezték a Mississipin;
a pinczérek, szakácsok mind kínaiak voltak. Szemétlapátolásra vagy
az árúraktárakban teljesítendő munkákra nem igen vállalkoznak és
nem is igen használhatók. Ellenben a hajó legdühösebb bukdácsolásánál is kifogástalanul „servirozni" a tele tál levest vagy a forró

SZENBERAKAS ST. THOMASOX.

teát, avagy a hajó legferdébb fekvésénél is vízszintesre megvetni a
keskeny kajütt-ágyat, ez' megfelel a kinai hajóalkalmazottnak. A
feketék meg a sárgák úgy éltek mint a kutyák meg a macskák.
A
két

nagy fegyelem

ellenére, a melylyel

az amerikai kapitány a

ellenséges elemet pártatlan szigorral kormányozta, igen sűrű

volt az összekocczanás, a mely alkalommal úgy a feketék göndör
gyapja, mint a kínaiak hosszú czopfja pompás és kézzelfogható
„támpontot" nyújtott a támadáshoz. A sárgák voltak a gyengébbek,
mert rendesen és alaposan elpáholtattak, ha a feketékkel összetűztek. Néhányszor megtörtént ezen csaták alatt, hogy egy sürgősen
szükségelt egyik-másik „chineeseboy" sehol sem volt található, míg
végre a néger steward — egyszersmind a hajó spiczlije — valamelyik raffinériával kitalált búvhetyből húzta elő a czopjfánál fogva,
a hova az illető sárga a „niggerdogs" elől való félelmében rejtőzött.
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••••. Az ötödik vagy hatodik nap reggelén ritkán megeső véletlen
szerencse érte a Mississipit, illetőleg minket utasokat. Olyan dolog
történt, a mihez az Antlanti-oceánt járó utasoknak csak nagyon
ritkán van szerencséjük. Az történt ugyanis, hogy egy kis — havaria
érte a Mississipit: a csavar csaknem felmondta a szolgálatot és
igen nehezen forgott: Szerencsére hamar rájöttek a bajra és ugyancsak nagy szerencsére a véletlenül nyugodt felületű óceán lehetővé
tette, hogy a csónakba szállott matrózok, illetőleg gépészek és fűtők
a havadat hamarosan kijavítsák. A havaria abban állott, hogy — fű
csavarodott a hajócsavar körül; a csaknem IV2 méter átmérőjű és
kétezer lóerőtől hajtott vascsavart a vizén úszó fű úgy körülbogozta,
hogy csaknem meg sem moczczanhatott. Az ismeretes — vagy
mondjuk inkább őszintén: a kevéssé ismert sargassum-fű volt, a
mi ezt a kis zavart okozta és a mi a hajózások történetében nem
gyakran szokott előfordulni. Már a Kolumbus karavellái között is
zavart okozott ez a temérdek fű a vizén. Eleintén azt hitték a
Kolumbus emberei, hogy a feléjök úszó temérdek vízihinár közeli
szárazföldnek az előjele és nagy örömmel üdvözölték, a midőn a
hajóikat egészen körülfogta; de midőn a láthatárt egészen beborította a fű és nemcsak napokon, hanem heteken át is vitorláztak
a folyton szembe úszó hinár között, akkor a fű már inkább egy
okkal több volt, hogy a zúgolódó legénység csüggedését

fokozza

és a hazatérésre való reményöket apassza. Csak jóval később, sok
idővel Kolumbus után, jöttek rá a hajósok, hogy a golf-fű nem
veszedelmes a hajóknak és hogy tulajdonképen mi a lényege.

Hogyan kerül az óceánra fű, még pedig ekkora tömegekben ?
Hogy ezt megérthessük, meg kell ismerkednünk az óceánnak egy
sajátságos és érdekes tüneményével, az áramlásokkal.
Tudvalevő dolog, hogy a légköri áramlások az óceánok vizén
is velük ugyanegy irányban haladó óriási áramlásokat hoznak létre
(ámbár a szeleken kívül más tényezők is szerepelnek, a melyek
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az áramlások fizikai tulajdonságait módosítják, mint például a föld
keringése, a tenger vizének
betorkoló folyamóriások,

különböző fajsúlya

és hőmérséke, a

stb.) Ezeket az áramlásokat már a leg-

régibb időben ismerték a hajósok; egyrészt az előnyükről, a melyek
segítségökre voltak, másrészt a hátrányukról, a melyeket útjok elé
gördítettek. Az áramlások nem mindig olyanok, hogy szemmel is
észrevehetők, mint a hogyan például a folyóvíz a folyammederben
folyik; akárhányszor csupán arról lehet észrevenni a létezésöket,
hogy a hajókat az útjokból eltérítik -— ez a legfontosabb

ismer-

tetőjelük — vagy pedig a hőfokról, a víz színéről, vagy vizének
sótartalmáról, stb. így például a Behring-szorosban éppenséggel nem
látható, hogy áram ömlik rajta végig, a melyik a Jeges-tenger felől
jön, és egy másik áram, a mely a Csendes-óceán felől halad rajta
keresztül. Nordenskiöld azonban mégis kimutatta, hogy a csak I2V2
mértföld széles Behring-szoros két partján a víz hőmérséke aránylag
óriási különbséget mutat. így például a nyugoti parton a víz hőmérséke a felszínen 5 fok volt, a mélységben. pedig 0 fok, a keleti
parton pedig a felszínen 12 fokot mutatott a hőmérő, a mélységben
pedig 9 fokot. Nyilvánvaló tehát, hogy az amerikai parton csendesóceáni meleg víz folyik bele a Jeges-tengerbe, emebből pedig hideg
víz folyik le az ázsiai partok mentén a Csendes-óceánba. Vagy
pedig Norvégia északi partján már a legrégibb időkben találtak olyan
terményeket, a melyek határozottan Nyugot-Indiából kerültek oda,
még pedig a Golf-áramnak olyan ágaiban, a melyek nem láthatók
ugyan, de hogy léteznek, megvannak, azt éppen ezek a termékek
bizonyítják. Ausztrália nyugoti partjain találtak olyan hajóroncsokat,
a melyek egészen biztosan

olyan hajókról származtak, a melyek

Dél-Amerika csúcsánál mentek tönkre. Ismerik továbbá az áramlásokat az „úteltérítés" folytán, a midőn ugyanis a hajók az előrehaladó útjukon kívül egy másik utat tesznek meg — persze szándékuk ellenére — jobbra vagy balra, hajtatván az észrevehetetlen
áramlás folytán. Éppen így megtörténik, hogy az áramlással egy-két
mértfölddel, vagy többel is, többet tesznek meg a hajók, ha az
áramlás iránya ugyanegy

irányú az útjokkal, vagy ellenkezőleg,.
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hogy a például 12 mértföldet megtevő hajó tényleg csak 9—10-et
íeszen meg, mert a hiányzó mértföldeket elvesztette az ugyanennyi
mértföldet megtevő ellen-áramlás leküzdésében. Különösen kiadós
ez az „úteltérítés" a vitorlás hajók útján, a melyek gyenge szélben
vagy szélcsendben tulajdonképeni útirányuktól messze eltéríttetnek
az áramlás által. Én, e sorok írója, a ki haditengerészeti szolgálatom
alatt éveket töltöttem vitorlás hajókon, az Indiai- vagy a Csendesóceánon számtalanszor láttam a hajó parancsnokát aggodalmas helyzetben, a melybe az áramlás sodorta. Vagy milyen kézzelfogható
példa továbbá az áramlásokra a Nansen esete, a ki a Jeges-tengeren
szándékosan jégbe fagyasztatta

a Fram-ját északra az új-szibériai

szigetektől, hogy az áramlással együtt haladó jégtáblákkal hajtassa
magát és a Fram tényleg a Spitzbergák és a Ferencz-József-föld
között került ki ismét a szabad vízbe. Bizonyságai továbbá az
áramlásoknak az óceánokon úszó temérdek tárgy, például ágak,
fatörzsek,

gyümölcsök, vagy a Jeges-tengerből

az Atlanti-óceán

északibb részébe leúszó hatalmas jéghegyek és jégtáblák. És az az
ezer meg ezer üveg — a tengeri posta — a melyeket a vízből
kifognak.

Egynémely

haditengerészetnél

minden künnlevő

hajó

köteles minden délben egy jól eldugaszolt üveget a vízbe dobni,
a mely üvegben kevés homok van súlyképen és egy czédula, a
melyen a hajó neve, földrajzi helyzete, a vízbedobás dátuma stb.
van feljegyezve. Igaz ugyan, hogy az az irány, a melyet egy ilyen
vízbedobott üvegposta megteszen, ritkán felel meg az egyenes vagy
a legrövidebb vonalnak és többnyire a legkalandosabb utakat teszi
meg, de a legnagyobb bizonyossággal tanúsítja az áramlások létezését
és a tömegük folytán nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy megismerjük az áramlások irányát, gyorsaságát, szélességét, stb.
Kezdjük a leírást az Atlanti-óceán két aequatoriális áramlásával,
a melyeket az Egyenlítő két oldalán állandóan fúvó passzát-szelek
ébresztenek. Az északi aequatoriális áramlás nekimegy az Antilláknak,
behatol a szigetek közé s a mexikói öblöt Florida déli csúcsánál
hagyja el, mint úgynevezett Florida-áram. A mint ez a meglódult
víztömeg elhagyja

a floridai szoros-utat, a hol csodálatos sebes-
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seggel mozog, azonnal északkelet felé fordul, s belekerül az Atlantióceán, északi részében állandóan érezhető délnyugoti szél birodalmába. Ez a szél aztán áttolja a vizet Golf-áram néven az európai
partok felé.
Ez a hatalmas, mozgó víztömeg beleütközve, Európa és ÉszakAfrika kontinensébe, ismét kétfelé ágazik. Az egyik ága felmegy
a sarkvidéki tengerekre, a másik pedig délfelé, verde-foki áramlás
név alatt visszatér az aequatori áramlásba. A víz tehát az óramutató forgásával

megegyező

irányban

kering az Atlanti-óceán

északi részében.
A déli részen a délaequatoriális áram Dél-Amerika partjai mellett
mint Brazíliai áramlás indul délnek, ott a hideg délsarki óceán
hatalmas nyugoti áramába olvad, azzal együtt eljut Afrika

déli

csúcsáig, a melybe beleütődve, vizének egy részét Benguela-áramlás
nevezete alatt északra küldi, hogy pótolja azt a vizet, a mit az
aequatoriális áram Afrika északnyugoti partjairól elvitt.
Gyorsaságra nézve a Florida-áram felülmúlja az összes eddig
ismert áramlásokat; átlag 72 mértföldre becsülik a naponként megtett futását, de a passzátok legnagyobb

erőkifejtésének

idejében

számtalanszor mértek benne 100, sőt 120 tengeri mértföldnyi gyorsaságot 24 órában.
A nyugotról keletre tartó Golf-áram az ő gyors vizével nagy
előnyére van a nyugotról keletre — tehát Amerikából Európa felé
— tartó hajóknak. Ezt az előnyét mindjárt a felfedezése után fölhasználták a hajósok. A mikor ugyanis Cortez a mexikói hódítások
idejében a mai Vera Cruz kikötőjében a flottáját felgyújtotta, azon
czélból, hogy a toborzott hajólegénység

szét ne rebbenhessen és a

benszülöttek ellen megvívandó csaták elől meg ne szökhessen, előbb
egyik legjobb vitorlását, a leggyorsabbat, Alaminos parancsnoksága
alatt hazaküldte Európába, hogy V. Károlynak jelentést tegyen új
felfedezéseiről. Alaminos, mint futár, igyekezett, hogy a legrövidebb
úton jusson Európába s egyrészt ezen okból, másrészt meg azért is,
hogy az Antillákon reá leső irigy és ellenséges kormányzók hajóit
kikerülje, nem a már ismert úton —

Gubától délre — vezette
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hajóját, hanem a Gubától északra fekvő akkor még teljesen ismeretlen vizi utakon. Itt aztán számításán és tudtán kívül belejutott
a gyors Golf-áramba és később ennek azon ágába, a mely az Azori
szigetek felé ömlik, a mi által az akkori időkben példátlanul gyors
idő alatt tette meg az utat Amerikából Európába. Még érdekesebb
a Golf-áramnak a szereplése Franklin idejében, az északamerikai
függetlenségi

harczok alkalmával. Franklinnak ugyanis feltűnt, hogy

azok a postahajók, a melyek Európából Észak-Amerika felé vezető
útjukon a Golf áramban lavíroznak, átlag két héttel később érkeznek

FRANKLIN BENJAMIN TÉRKÉPE A GOLF ÁRAMRÓL.

meg, mint azok a kereskedelmi hajók, a melyek magasabban északon
— tehát az áramláson már kívül eső vizeken"— veszik az utat
Amerika felé. Ebből következtetve a Golf-áram irányára és erejére,
egy amerikai tengerészkapitány segítségével megtervezte a Golf áram
térképét és megismertette ezt az amerikai hadiflotta kapitányaival.
Hogy a vitorlás hadihajók korszakában mekkora előnye volt ebből
az ismeretből a hajósoknak, az ma talán el sem képzelhető.*
* A mellékelt térkép hű másolata (kicsinyítve) a Franklin térképének. Az áramlásba
beírt számok: 3 Minutes, 4 1 / 3 Minutes stb., az áramlás gyorsaságát jelzik t. mfd.-ekbcn.
(i „Minute" egyenlő 1 perczczel, annyi mint egy ívpercz az aequatoron, a mi egyenlő
1. t. mfd.-del.) A térkép jobb alsó sarkában Franklin önmagát rajzoltatta le, a mint
Neptunnal tárgyal a Golf-áram tulajdonságai felől.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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És most visszatérhetünk ahhoz a havariához, a mely a Mississipit
a cap verdéi szigetek felé tartó útján érte.
Ugyanis azon körülmény folytán, hogy

a Golf-áramnak az

európai partokig átjövő ága az Azoroknál és a Kanári-szigeteknél
délre kanyarodik és összefolyik az aequatoriális északi áramlással,
bezáródik a kör és egy rengeteg terjedelmű vízgyűrű

jön létre,

a melynek a mozgása — mint már említettük — megfelel az óramutató mozgásának. Az a rengeteg vízfelület, a melyet ez a mozgó
gyűrű zár magába, sokkal nyugalmasabb, mint a széleit alkotó
áramlás és ennélfogva az óceán úszó termékei, például fatörzsek,
ágak, levelek, hajóhulladékok stb. ezen á csendesebb vizén gyűlnek
meg. Ennek az úszó terméknek túlnyomó nagy részét egy fűféle
teszi ki, a golffű vagy sargassum.

A golffű nem a tengerben

terem, hanem a partok fenekén meg a sziklák oldalain, a honnan
a tenger áramlásai meg a viharok által felkorbácsolt hullámok tépik
le és hajtják tova. A golffűnek számos olyan fajtája van, a melyik
úszik a vizén; a szálas hajtásaikban

ugyanis levegővel telt apró

hézagok vannak és ezek tartják fenn a vizén. Az óceánnak ez a
jelensége nem olyan gyakori, a mint az az eddig mondottakból
következtethető lenne; a hajózási naplók feljegyzésein alapuló megfigyelések szerint 10—12-szer

teszi meg egy hajó a rendszeres

útját az Atlanti-óceánra, a míg egyszer találkozik a nagy kiterjedésű
fű-mezőkkel. Nekünk még abban is „szerencsénk" volt, hogy a
velünk szembe jövő fű-mezők helyenként beláthatatlan hosszúságban
vonultak el előttünk, mindenkor pontosan abból az irányból, a melyből
a szél fújt.

Hajóval ritkán találkoztunk; a 13 napi úton talán csak kéthárom ízben láttunk a távolban egy-egy feltünedező pontot, a melyben
a hajótisztek gyakorlott szeme felismerte a füstöt. Maga a hajó teste
egyszer sem jött láttávolba. Ellenben igen gyakran találkoztunk a
repülő-halak rajával. Jóllehet már számtalanszor láttuk őket és már
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meg is unhattuk ezeket az apró fürge lényeket, azért mindannyiszor
érdeklődéssel néztük vidám ugrálásukat, ha a közelünkben feltűntek.
Talán az Isten nem is azért teremtette őket ilyen óriási tömegben,
hogy temérdek más viziállatnak szolgáljanak táplálékul, mint inkább
azért, hogy szórakoztassák az embert az óceáni út végtelen unalmában. Már a cap verdéi szigetcsoport közelében járhattunk, illetőleg két-három napi járásra lehettünk azoktól, a midőn a delfineknek
szokatlanul nagy csoportja került az utunkba. A Mississípi
értőinek

véleménye

szerint

vagy

500

példány

szak-

lehetett együtt.

Nagyobbára fiatal példányok voltak, a melyek eleven pajkossággal
űzték egymást

és bukfenczeztek egymáson keresztül. Száz meg

száz volt köztük, a melyik legalább

háromszor akkorát ugrott a

vízből, mint a milyen hosszú volt ő maga. A folytonosan megismételt
merész és gyönyörű ugrással azt a bonyomást tették, mintha gyönyörködnének abban a czuppanásban, a melyet a visszazuhanásukkal
létrehoznak, vagy gyönyörködnének a felfecskendezett víz habzásában.
Néha négy-öt-hat ugrott ki egymásután ugyanazon a ponton, egyenesen mint a nyíl és egy szép ívet írva le a levegőben, fejjel előre
buktak a vízbe. Olyanok voltak, mint a pajkos gyermekek az uszodában, a mikor túláradó jókedvökben ugrálnak, pajkoskodnak, bukdácsolnak és egymást ,,buktatják", minden más ok nélkül, csupán
azért, mert gyermekek, mert fiatalok és boldogok.

14*

HATODIK FEJEZET.

SAO YIXCKXTTŐL FREETOWXIG.

A 13-as szám nem mindig szerencsétlen szám. Ezúttal legalább
nem volt az: St. Thomas elhagyása után a 13. napon csaknem
tökéletes szélcsendben és tükörsima tengeren tűnt fel előttünk a
Monté Verde, mellette pedig egész sorozata a legfurcsább

és leg-

szokatlanabb alakú szikláknak — Sáo Vincent szigetének kimagasló
csúcsai. A szirtek annyira szakadozottak és barázdásak, úgy tele
vannak kiálló nyúlványokkal meg legömbölyített szögletekkel, hogy
kis képzelődéssel az ember a végletekig nagyobbított emberi arczokat
vél látni, a melyeket az életből vagy rajzokból ismer. Csak egy híresebb
nevet valakinek ki kell ejteni és a képzelet rögtön ráismer a híres
férfiú arczvonásaira az egyik vagy másik kiszögellő

hegycsúcs

száz meg száz redői és barázdái között.* A lassan előrehaladó hajó
előtt mindinkább tisztul a kép; a hegyek határozottabb alakot vesznek fel és csakhamar rájövünk, hogy a szigeteket azért nevezik
Ilhas do Cabo Verde-nek, azaz ,,Zöldfoki" szigeteknek, mert zöldségnek sehol semmi nyoma. Minden a legtisztább vulcanikus képződmény; a hegyek közelről nézve a legerősebb fantáziával sem látszanak
másnak, mint a mik: tudniillik szerteszét szaggatott, barázdákba tépett,
meztelen kopár hegyek, a melyeknek a barázdáiban még ott fekszik
a megkövesült láva. Az Ilha dos Passados (Madársziget) megkerülése után azonnal feltűnik előttünk a kikötő, egy csaknem teljesen
* A képzelődés útján létrejött emberi arczok vonásai azonban nagyon emlékeztetnek a 80-as években divatos papírcsíkokból készített kombinált fényképekre, a melyek
egys2erre három ember arczvonását is mutatták, ha az ember a képet más-más oldalról
nézte. így például emlékszem képekre, a melyek jobbról nézve a Bismarck képét mutatták,
balról a Kossuth Lajosét, elölről nézve pedig a — római pápát.
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zárt kráter-völgy, a melynek az északi falát egykor elmosták a hullámok vagy bedöntötte a földrengés.
Sáo Vincent sziget egyike azon 18 szigetből álló csoportnak,
a mely mintegy 300 t. mtf.-re fekszik Nyugot-Afrikának ide legközelebb eső csúcsához, a Cap Verdéhez és együtt 3850 négyzetkilométer
területük van. Valamennyi között a legfontosabb

Sáo Vincent szi-

gete; de nem azért, mintha ez volna a legnagyobb, vagy legnépesebb
a szigetcsoportban, hanem azért, mert Sáo Vincentnek van az egész
csoporton a legnagyobb és legbiztosabb kikötője, a Porto Grande
és ebben a kikötőben fekszik a főváros: Mindello.
Nos, ebbe a Portó Grandéba fordult be a Mississipi,
pedig minden
kiküldött

külsegítség nélkül, azaz a kikötőből

kalauz vezetése

még-

szokásosan

nélkül. Porto Grande tudniillik

olyan

biztos és sima medenczéjű, hogy bármely pontján bátran horgonyozhat minden hajó; a hova a horgony esik, jó helyre esik és
biztosan fog. A Mississipi horgonya talán még el sem érte a feneket,
a midőn mintegy 5—6 apró csónak közeledett a hajóhoz, tele fiatal, apró
néger gyerekekkel, anyaszült meztelen állapotban; a gúnyájuk —•
nadrág és kabát — mellettük volt a csolnakban. (Sao Vincenten
egy lélek sem jár meztelenül.) A fiatal rajkók kezüket nyújtogatva
felénk,

elkezdtek kunyorálni és kérni, de nem tudtuk megérteni

hogy mit kérnek. A kapitány aztán megmagyarázta egyetlen mozdulattal: egy pénzdarabot mutatott a gyermekeknek és aztán a vízbe
dobta. Mint a megriasztott békasereg a tó partján, úgy ugrált az
egy-két tuczat fekete nebuló a vízbe, fejjel előre a rézpenny után
és egy perczczel később marakodva merültek fel, közrefogva a győztes
búvárt, egy 10— 12 éves rokonszenves képű gyermeket, a ki vigyorgó
arczczal és irigylésre méltó fehér fogsorral,

diadalmasan mutatta

,,a tengerből felhozott kincset".
Az egészségügyi meg a vámügyi eljárások bevégeztével

szabad

volt a közlekedés és a partra mehettünk. . Tizenhárom napi egyhuzamban tartó ringálás és himbálódzás után olyan pompás érzés
ez,, a melyet senki más el nem képzelhet, csak az, a ki megpróbálta. Sao Vincent egészen kellemes benyomást tevő kis városka.

CAP VINCENTE.
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Megjegyzendő,

hogy Sao Vincent alatt nemcsak a sziget, hanem

a város értendő, mert sem a Porto Grande név használata nem
szokásos, még kevésbbé Villa do Mindello, a kikötő tulajdonképeni
és egyetlen

városkája.

Az apró házak a lávával kirakott járdák

mentén, meg az apró, négyszögletű térségek, szokatlanul tiszták,
tekintetbe véve azt a körülményt, hogy Mindello város 7500 lakosának túlnyomó része néger, a mi pedig fehér, az is portugál. Sőt
a középületek egynémelyike, a melyeknek hivatalos jellegét mutatja
a rajtok lengő kék-fehér portugál lobogó, egészen európaias jellegű.
Legnevezetesebb valamennyi épület között a tanácsháza. De nem
azért, mert talán architektonikus külsejével imponálna, hanem azért,
mert Sao Vincent nagy ritkaságának egyetlen példánya ennek az
épületnek az udvarán áll. Tudniillik egy — fa; egy

valóságos,

igazi fa, egy eucalyptus. A szigeten ezen a fán kívül csak egyetlenegy van még, egy datolyapálma, a melynek gyümölcseit azonban
Sao Vincentnek a legöregebb

bennszülöttje sem látta soha, azon

egyszerű okból, mert még sohasem gyümölcsözött.
Ma, az azóta épített vízvezeték

és az öntözés

lehetősége

következtében, állítólag már egész kis erdő keletkezett Mindelloban és környékén, a mely jóakaratú
a nagy vízmedencze

körül legalább

túlzás úgy értendő, hogy
is egy

féltuczat

fiatal

fácska van, a város körül pedig Thujafa-erdőcske, a mely azonban
ma is inkább bokor, mint fa.
a Mississipivel

De abban az időben, a mikor

ott horgonyoztunk, az említett két fán meg egy

kevés elnyomorodott bokron kívül

alig volt egyéb, mint kevés

elszáradt fű. A tizennyolcz szigetből álló csoportban mindenesetre
Sao Vincent a legkopárabb. Egynéhányon, mint például St. Antaon,
Sao Thiagon, Santa Lucián vagy Fogon és Bravan
a kávé, czukor, mandioca, dohány, továbbá

több

megterem

gyümölcsféle,

például a pisang, narancs, czitrom; csak éppen Sao Vincenten, az
esőben legszegényebben, nincs egyéb, mint szén és szén, a mely azonban nem itt terem, hanem messze földekről hozzák, főképen Angliából.
Megjegyzendő, hogy az egész csoporton rendkívül ritkán esik az
eső. Rendszeresen az esztendőnek csak egy-két hónapjában van

SAO VINCENTŐL FREETOWNIG

115

eső, de Sao Vincenten megtörténik, hogy néha egymásután három
esztendőben egy csepp sem esik. Innen van az a nagy ivóvíznyomorúság

is. A sziget túlsó oldalán, mintegy

15 kilométerre

Portó Grandétól van ugyan forrás, a melynek vize elegendő lenne
a néhány ezer lakosnak, de az áthozatala rendkívül fáradságos. Az
ivóvizet tehát desztillálják, a hogyan ezt már odaát — Dél-Amerika
nyugoti partján — Iquiquében, Antafogastában és Calderában láttuk.
A néger városrész, habár hasonlíthatatlanul tisztább, mint az
eddig látott négerektől lakott városrészek,

itt is nyomorúságos,

szegényes és bűzös. (Az a bizonyos kis mellékhelyiség itt is ismeretlen és egészen mellékesnek tartatik.) Az apró kunyhók kőből
vannak ugyan építve, de a kövek malter helyett csak agyaggal
vannak imígy-amúgy összetákolva, a belsejükben pedig együtt van
minden, a mi a néger családnak „mindene": a disznók, a gyermekek,
a kecskék meg a majorság. Minden ház előtt van egy alacsony agyagpadka és minden padkán ül egy-két vénebb meg fiatalabb néger és
pengetik a mandolinot. A kép emlékeztet
városainkban

ismeretes

czigánysorra,

a hol

a mi kisebb

vidéki

ugyanilyen

módon

látható a küszöbön ülő „dádé meg rajkó", a mint „zenegyakorlatot" tartanak. A különbség abban áll, hogy míg a mi „fürtöseink"nél ezek a gyakorlatok idővel néha a művészettel határos képzettséggé fejlődnek és tisztességes kenyérkeresetté válnak, ezek a feketék megmaradnak a primitív pengetésnél, a mivel sohasem keresnek
kenyeret.
Sao Vincentben a kenyérkeresetnek csak egyetlenegy

forrása

van: a szén, a minthogy a szén hozta egyáltalában létre a szigetek
benépesítését

és jelentőségének

ilyen fokra való

emelését. Még

a fehérek is — összesen mintegy háromszázan lehetnek, a kikből
talán száz angol és német, a többi portugál — a szénből élnek.
Ok hozatják és tartják

raktáron, a feketék

pedig hajóra rakják.

Az 1836-ik. esztendőig ugyanis Sao Vincent alig szerepelt az ismert
szigetek. lajstromában. Ebben

az

angol

a Sao Vincenttől jóval mélyebben

„Kelet-indiai Társaság"

délre fekvő

esztendőben történt,

hogy

az

St. Helena szigetét eladta az angol kormánynak és
15*
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eddigi

szénállomása

helyett

St. Helénán, most

Sao Vincenten

állított fel szénállomást az afrikai és délamerikai partok felé közlekedő hajók számára. A milyen mértékben fokozódott a gőzösök
száma, azaz minél több volt a szénfogyasztás,

annál inkább fej-

lődött Sao Vincent is, a hova mind sűrűbben telepedtek le a fehérek,
a kik aztán gondoskodtak arról, hogy elegendő munkáskéz is legyen
a szigeten. A közeli afrikai partok kifogyhatatlan forrásként szolgáltak
erre a czélra, a mi annál könnyebben ment, mert a rabszolgakereskedés csak 1856-ban szűnt meg a Cap Verde szigeteken. Az
évtizedekig tartó viruló korszak, a mely alatt Sao Vincent a fénypontját érte el, hirtelen nagyot zökkent. De nem a gőzösök közlekedésének csökkenése folytán, hanem ellenkezőleg: a hajózási technika
fokozottabb

fejlődése

következtében. Tudniillik, minél nagyobbra

építették a hajókat, annál több szenet

vihettek azok

magukkal

a hazai kikötőből és minél tökéletesebbek lettek a gépek, annál
inkább redukálódott a szénfogyasztás.*

így tehát a Cap Verde

szigetek érintése szénfelvétel czéljából nem volt többé létszükséglete
a nagy óceáni gőzösöknek. Azonkívül nagyszabású versenytársak lettek
e téren Teneriffa a Kanári-szigeteken és Punta Delgada az Azorokon, a mely kikötőknek Sao Vincent fölött meg van az az előnyük
is, hogy ott a szén olcsóbb, a kikötők ott is biztosak és a mi a fő: ott
van víz! Ugyancsak nagy csapás volt a szegény mindellobelieknek,
hogy a sóra, erre a második fentartó elemükre, a melyet a tenger
vizéből főztek és Braziliába vittek, a brazíliaiak olyan óriási beviteli
vámot vetettek ki, hogy esztelenség lett volna a további bevitele.
A szegény

cap verdeiek hiába könyörögtek a kormányhoz

Lisboában, hogy tegyen valamit az érdekükben, ne hagyja pusztulni és veszni a szigetcsoportot, a mely nem is gyarmatja, hanem
valóságos kiegészítő tartománya az anyaországnak; hivatkoztak arra
* Az 50-es években még 2 — 2 ' 5 kilogramm szenet számítottak lóerőnként egy
órára, a mely szénfogyasztással a hajó alig volt képes óránként 10 tengeri mértföldre.
20 évvel ezelőtt is még 1 —1/5 kilogramm kellett; ma pedig a 3—4-szeres' expanziós
gépekhez

nem kell több, mint 0'7 kilogramm

óránként és lóerőnként, miközben a

10 ezer tonnás hajók 1 8 — 2 0 mértföldet is megtesznek óránként.
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is, hogy hiszen ők kétszáz conto de reist* jövedelmeznek évenként
az országnak és azonkívül kiegészítő

lánczszemét teszik a dél-

amerika-európai kábelnek.** Szóval ők is fontos tényezői az országnak.

Kértek vízvezetéket, kikötő-munkálatokat, más közigazgatási

rendszert, a mely szerint ne csak kötelességük legyen az országgal
szemben —

értsd:

ne csak

adófizetők

legyenek,

—

de nem

használt semmit. A lisboái kormánynak a legkisebb gondja

is

nagyobb volt, semhogy az istenhátamegetti néhány rongyos szigettel
is foglalkozzon.

A Mississipi ott tartózkodása idejében a kis Villa do Mindello
szokatlanul élénk és eleven lehetett és a Casa di Gobernio előtti
térségen együtt volt a város lakosságának a nagyobb része. A véletlen
folytán úgy történt, hogy velünk egyidejűleg néhány hadihajó tartózkodott Portó Grandeben ; két nagyobb német vitorlás iskola-hajó
—

a Moltke és Nixe — került véletlenül össze a különben ritkán

érintett kikötőben. A Moltkén a tanfolyamokat végzett és kimustrált
kadettek tettek egy földkörüli utat, a Nixén pedig az altisztekké
képzendő hajóstanonczok tették az első nagyobb útjokat. A portugál hadilobogó két kisebb fajtájú

ágyúnaszád árboczán lengett,

a Cacongon és a Massabin. Érdekes volt összehasonlítani a két
nemzet hajóját a vizén és a legénységet a szárazon. A német
hajók — igaz, hogy jelentékenyen nagyobbak voltak, mint a portugálok — mint a ragyogó tisztaságnak, rendnek és fegyelemnek
a végletekig vitt jelképei úsztak a vizén. Szédületes magas árboczaikon olyan feszes volt a temérdek kötél, mint megannyi hegedűhúr;

a fémrészek ragyogtak, mint a tükör és az itt-ott felhangzó

vezényszavakon kívül egy hangos szó nem volt hallható a fedélzeten. A Cacongo és Massabi jellemzésére ugyanezeket nem mond* Egy oonto de reis annyi, mint egy millió reis, egyenlő 4440 koronával.
** Említettük Pernambucónál, hogy a délamerika-európai tengeralatti kábelnek
a három góczpontja: Recife, Sao Vincent, Lisboá.
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hatjuk. Még élesebb volt az ellentét a partrabocsátott legénységek
között. A mezítlábas portugál matrózok már termetre nézve is
alatta állottak a németeknek. A legtöbbje vézna, sovány volt, a
ruházatuk pedig hanyag. A német fiúk erősek voltak, csontosak
és jól tápláltak; egyenruhájuk, ámbár tökéletesen ugyanoly szabású,
mint a portugáloké, kifogástalan tiszta és a testhez szabott és valamennyinek czipő a lábán.
Emelte a németek tekintélyét az is, hogy mind a két délutánon
a Moltke zenekarát kirendelték a város főterére concertezni. Képzelhető a néger lakosság lármás izgatottsága
élvezett gyönyörűségek

a rendkívül ritkán

láttára és hallatára. Tátott szájjal, bámuló

szemekkel .figyeltek a szokatlan hangokra. A néger bohócz-természete azonban csakhamar megnyilatkozott; groteszk és rendkívül
nevetséges

mozdulatokkal utánozták a zenészek gyorsan

kézfogásait

és felfújva

változó

a fekete arczukat, nagyokat recscsintettek

tölcsér alakúvá formált tenyerükbe. Egynéhány fiatalabb pár körbefogódzva hamarjában bált rögtönzött és mezítláb súrolva a lávakövezetet, valczerszerű lépésben tánczoltak valamely opera-nyitány
zenéjére. (Pedig bátran lehetne fogadni, hogy valczernek soha még
a hírét sem hallották.)
Két napi horgonyzás után a Mississipi — elvégezvén a teendőit
és megrakodva szénnel, mi utasok pedig könm-ű kedélylyel és várakozásteljes reményekkel indultunk meg az érdekesnek ígérkező nagy
útra — Afrika körül.

HETEDIK FEJEZET.

SIERRA LEONE. (FREETOWN.)

Afrikának az a partrészlete, a mel}r felé a Mississipi haladott,
az a részlete a földnek, a mely minket fiatal gimnazista korunkban sokkal inkább érdekel, mint a földgömb" bármely más része.
(A mi gimnazista korunkban legalább így volt.) Ifjúkori olvasmányainkban ugyanis a Borspart, a Rabszolgapart, Elefántcsont- és
Aranypart nagyobb

szerepet játszottak és a fantáziánkat sokkal

inkább izgatták, mint akár a Csád-tó környéke Afrikában vagy az
Amazon völgye Brasilia belsejében. Sierra Leone is izgatta annak
idejében a képzeletünket és szépen hangzó nevével örökké meg is
maradt az emlékezetünkben.
Talán egy negyedszázaddal az iskolában tanult ismertetés után
történt, hogy alkalmunk nyílott a fantáziánkban

élő földdarabot

szemtől-szembe láthatni. Freetown ugyanis, a Sierra Leone angol
gyarmat fővárosa volt a Mississipi legközelebbi állomása, hogy ott
árúinak egy részét leadja és más czikkeket vegyen föl.
Afrikának földrajzi és politikai viszonyai a földrajzban kevésbbé
jártas

olvasó

előtt többnyire zavarosak,

nem

egészen

érthetők.

Történik ez azon körülménynél fogva, hogy az egyes területek
határai meg belterjedelme, az utolsó évtizedekben többször változott
és többször történt, hogy a határok eltolódtak, egybeforrtak, vagy
gazdát cseréltek. Zavarosak azért is, mert az olvasó rendelkezésére
álló térképek sokkal kevésbbé

részletezettek, semhogy az egyes

területeknek a határain, terjedelmén eligazodhatnék, vagy kivehetné
belőlük, hogy egyik-másik terület melyik nemzetnek a tulajdona,
vagy melyik államnak a fennhatósága alá tartozik, hova tartozott
régebben és kié most. Ez okból engedtessék meg, hogy az általunk
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.

-
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érintett városoknál, illetőleg parti területeknél a róluk elmondandók
könnyebb megérthetése czéljából kissé bővebben foglalkozzunk olyan
részletekkel is, a melyek némileg magyarázatot nyújtanak

földrajzi,

világpolitikai és történelmi szempontokból.
Már gyermekkorunkban tanuljuk a földrajzban, — az én időmben legalább tanították — hogy Afrikának az alakja olyan pisz-

JÓMÓDÚ BENNSZÜLÖTT LAKÁSA SIERRA-LEONEN.

toly vagy revolver

alakjához hasonlít, a melynek rövid a csöve,

az agya pedig vaskos, zömök. A hasonlat tényleg találó. Azon
a helyen, a mely megfelel a pisztoly-agy legömbölyített végének,
fekszik Sierra Leone, az a partrész, a hova most a Mississipi tart.

A Sáo Vincent és Freetown közötti utazásunk tökéletesen emlékeztetett a Brazília északkeleti partja közelében tett utazásunkra;
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ugyanis lomha vizű csendes óceánon haladtunk, a melynek különben is lusta hullámzási kedvét mindannyiszor elvette a naponként
kétszer megeredő eső, a mely alkalommal olyan tömegekben hullott

A KAUTSUK-L1AN MEGFÚRÁSA, KAUTSUKGYŰJTÉS CZÉLJÁBÓL.

felülről az áldás, mintha egy óceán nyílott volna meg felettünk.
Az eső pedig tudvalevőleg olyan alaposan lecsendesíti

a tenger

hullámait, mint akár az olaj. Sierra Leone partja ugyanis már bele16*
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esik a szélcsend-övbe,

abba a mintegy hat-hétszáz

széles csíkba az Egyenlítőtől északra, a mely az észak-keleti és
dél-keleti passzátot egymástól elválasztja.
Kereken öt nap kellett a Mississipinek a mintegy 900 tengeri mértföldnyi útra Sao Vincenttől Freetownig. Az ötödik nap délutánján
a párával túltelített levegőben alacsonyan fekvő homályos vonal emelkedett a sötét szennyes-barna, mozdulatlan felhők, meg a mogorvazöld óceán összefolyásából

álló láthatár fölé. A mint közeledtünk,

az alacsony vonal fölött egy második sötét vonal tűnt föl és néhány
mértfölddel haladva előre, ezek fölött egy harmadik vonalat is kivehettünk. A három egymásfölötti vonal együttesen Afrika partjának a
körvonalai. Az első vonal az alacsony homokos part; fölötte a
második vonalat a sűrű, csaknem egybefolyó mangrove-bozót hozza
létre; az ezek fölötti harmadik vonalat pedig a partoktól távolabb
eső alacsonyabb halmok és ezeknek erdői alkotják.
Egy órával később átestünk az angol gyarmatokat jellemző
szigorú, de egyszersmind udvarias és előzékeny módon végrehajtott
egészségügyi vizsgálaton (a vizsgálatot vezető orvos ezúttal kivételesen olyan udvarias volt, hogy vallatásunk alkalmával nemcsak
a pipát vette ki a szájából, hanem a kezeit is a nadrágzsebekből).
Nem találván kifogásolni valót sem az utasokon, sem a rakományon,
megkaptuk az engedélyt a parttal való közlekedésre és 15 perczczel
ezután a hosszú óceáni úttól berozsdásodott és kissé elgémberedett
lábakkal léptünk a partra. Nem is a partra, hanem —

Afrikára.

Sierra Leonét, a jelenlegi angol gj^armatot háronszor is fölfedezték. Először 1447-ben a portugál Alvaro Ferdinand és 20 évvel
később egy honfitársa, Pedro de Cintra fedezte föl. Ettől a két
portugáltól ered a mai regényes elnevezés is. Egyikük így nevezte
el arról az „oroszlánszerű bőgésről", a melyet az itt mindennapi
viharok meg a parton megtörő hullámok mennydörgése idéz elő;
Cintra pedig így nevezte el a hegyek mogorva és vad kinézése
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miatt. A portugálok azonban semmit sem törődtek a

felfedezett

földdel és így egy angolnak, Hawkins kapitánynak harmadszor volt
alkalma Sierra Leonét felfedezni,

a mely hely kitűnő központnak

mutatkozott az angolok akkori időkben pompásan jövedelmező üzletéhez, a —

rabszolgakereskedéshez.

Sierra Leone azonban nem

sokáig maradt központja az afrikai partok rabszolgakereskedésének.
Anglia ugyanis már

1772-ben kijelentette —

és dicsőség érette

HULLÁMTÖRÉS SIERRA LEONE PARTJAIN.

ennek a hatalmas nagy nemzetnek, hogy ő volt a nemzetek legelsője, a ki ezt a kijelentést tette — hogy mindazon rabszolga, a ki
britt területre lép, abban a pillanatban megszűnt rabszolgának lenni.
A néger rabszolgák erre a kijelentésre olyan tömegesen jelentek meg,
britt területen, hogy az ügy kezdett kissé terhére lenni Angliának.
El is határozták, hogy Nyugot-Afrikában

négerkoloniát alapítanak,

a mely czélra 1787-ben egy néger törzsfőnöktől megvettek

Sierra

Leonén egy nagy darab földet, a melyen néhány száz négerrel
megalapították a jelenlegi Freetownt, a „Szabadok Városát". Mikor
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a mult század elején a rabszolgaság intézményét egészen megszüntették, — britt területen — a felszabadult rabszolgák

száma

rohamosan nőtt. Ezrével telepedtek le a négerek, a kikhez nemsokára a nyugot- indiai szigeteken

—

Cubán, Jamaicán, Portó

Ricón — felszabadult feketék is csatlakoztak, Freetown egyre fejlődött
és nagyobbodott; a Kolónia belsejében is egymásután keletkeztek a
népes falvak. A szabad, de azért a munkára „gyenge erőszakkal"
rákényszerített négerek dolgoztak
központja lett a nyugot-afrikai

is és Sierra Leone csakhamar

angol gyarmatoknak, a honnan a

legtöbb arany, rizs, pálmaolaj, meg díszfa került forgalomba. A területet folyton

nagyobbították úgy a part hosszában, mint

befelé

a „sötét" Afrika felé, vagy pénzzel vagy fegyverrel, annyira, hogy
a kezdetben csak a tengerbe mélyen benyúló kis félszigetből álló
terület a mi időnkben, a 80-as évek végén már 72 ezer négyzetkilométerre terjedt, a mely területen 750 ezer ember élt, közte talán
230 európai.*
Jó darabig azon négerekből állott a lakosság, a kik a gyarmat alapítási tervének megfelelően, felszabadított rabszolgák voltak. A lakosság gyarapodott azáltal is, hogy mindazokat a négereket, a kiket az Atlanti-óceán két partja között czirkáló angol hadihajók a „fekete árúval" megrakott különböző nemzetiségű hajókon
találtak és azoktól elvettek — ha kellett, a legbrutálisabb erőszakkal
is — ide telepítették. Nagyban hozzájárult az új angol protektorátus
alatt álló terület gyarapításához a híres „Marun" négerek áttelepítése Jamaicából, a mely négerek még ma is Sierra Leone népeinek
vadabb elemét teszik ki. Ezek a marunok ugyanis még abban az
időben, a mikor Jamaica spanyol gyarmat volt, teljesen

elvadult

törzs voltak. Annyira elvadultak voltak, hogy nem létezett néger
faj még a saját otthonában sem, a mely olyan kultiválatlan módon
viselkedett volna, mint a jamaicai marunok. Az angolok, a kik később
* Sierra Leone viszonyai azóta lényegesen változtak. Mai határai északon a
franczia Guinea, délen Liberia néger köztársaság; a part hossza 350 kilométer.
A „Colonia" lakossága mintegy 100 ezer ember, míg az egész „Protectorátusé" talán
egy millió.
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átvették Jamaicát a spanyoloktól, erélyesebb módhoz nyúltak, hogy
a fékezhetetlen

néger vadakat lenyűgözzék, vagy

ha másképen

nem megy, akár irgalmatlanul kipusztítsák őket. Miután a rendelkezésükre álló eszközökkel

ezt nem hajthatták végre,

segítségül

hívták az — oroszokat, azaz, a közép-amerikai Mosquito partokon
drága pénzen megvásároltak, helyesebben: csak kibéreltek egy harczias indiánus főnököt az egész törzsével, hogy jöjjön segítségükre
a marim négrek legyőzésére. Ezeket a mosquitó indianusokat áttelepítették Jamaicára és egyszerűen

szabadon bocsátották őket a

martinokra, a kik a sziget sziklás és erdős belsejében kitűnő búvhelyeket

és védelmi állásokat találtak. A mosquito indiánusok, a

háborúzásban, ellenséghajszolásban és kegyetlen vérengzésben tizenháromszorosán kipróbált mesterei az emberirtásnak, nem bírtak a
martinokkal. Az angolok most rendszeres erődöket kezdtek építeni
a szigetnek egyes beljebb eső pontjaira, ellátták ezeket nagyszámú
csapatokkal és ezekből az erődökből indultak ki a marunok ellen,
miközben újabb idegen segítséghez fordultak. Ezúttal nem embereket
vettek segítségül, hanem — kutyákat; azokat a hírhedt és példátlanul dühös vérebeket Cuba szigetéről, a melyeket a spanyol gyarmatosok egyenesen arra a czélra tenyésztettek, hogy a megszökött
négereket velők felhajszolhassák.

A mi nem sikerült sem az angol

fegyvereknek, sem az erdőkben szétszórt kelepczéknek meg mérgeknek, sem az emberirtásban virtuóz mosquito indiánusoknak, az
fényesen sikerült a cubai spanyolok által felnevelt vérebeknek. Az
erdőkbe, hegyszakadékokba

és barlangokba rejtőzött martinokat a

cubai vérebek kihajszolták az angol matrózok fegyverei meg a mosquito indiánusok lándzsái elé. Az összegyűjtött vad négereket aztán
hajóra gyömöszölték és elszállították Jamaicáról. Előbb Új-Skociába
vitték őket, onnan pedig — a polgári „lakosság" gyarapítása czéljából
— Sierra Leonéba.
Ezekből a mindenünnen összehordott négerekből állott kezdetben Sierra Leone lakossága. Nyugoti és délnyugoti Afrikának a
legheterogénebb származású törzsei úgyszólván egy kalap alá gyűjtettek Sierra Leonén, a hol az angoi nivelláló befolyás alatt ma már

128

GÁSPÁR FERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

közös jellegű néger törzszsé alakultak át. Csak a jamaicai marunok
nem tudtak egészen beleolvadni a nagy tömegbe; ezeknek az ivadékai
még ma is külön csoportot alkotnak.

Ilyen előzmények után is csak kivételesen láthatók az emberek
Freetown utczáin abban az állapotban vagy öltözetben, a melyben a
négereket látni — vagy képzelni — szoktuk, tudniillik a férfiakat köténynyel, a nőket pedig a hagyomán}ros hosszú kék ingben. Ellenkezőleg,
sokkal gyakrabban találkozunk négerekkel kifogástalan öltözetben,
fekete kabátban, fénylő cilinderrel, lapos pisze orrukon aranykeretes
cvikkerrel, az asszonyokat pedig suhogó selyem ruhában, sok olcsó
ékszerrel és képtelen kalappal. Az európai nagykereskedő

czégek

bennszülött hivatalnokai, a kormányzó segédhivatalnokai, továbbá
néhány orvos, ügyvéd, ékszerész stb. mind néger. Ezek pedig, mint
Freetown társadalmának téirvezői, tudják, hogy mi a „noblesse oblige".
Hogy a rettenetes melegben — 36 foknál árnyékban — miképen tűrik
a nehéz cylindert meg a hosszú fekete kabátot és szűk lakk czipőt,
azt ők tudják. Tíz kilométer távolságban Freetown határától azonban már egészen más divat szerint öltöznek ezen uraknak az atyafiai.
Ott tudniillik a férfiak nem viselnek sem fekete kabátot, sem lakk
topánt, sőt kötényt sem, hanem éppenséggel — semmiféle

ruha-

darabot; az úrnők sem járnak suhogó selyem szoknyában, és nem
viselnek

párisi kalapot, hanem egy

gyöngysort a —

hasukon.

A városban azonban nem tűrik a meztelenséget. Valamilyen ruházatot okvetlen kell viselni; a legtöbbjén

persze meglátszik, hogy

hatodrendű uraságoktól levetett ruhadarabok. (A meztelenséget nem
a néger urak tiltják,

hanem a prüderiában a végletekig meg a

nevetségességig menő angol urak, vagy talán még inkább az angol
papok, helyesebben: missionáriusok.)
Néprajzi

szempontból nem érdektelen a városnak a kikötő

közelében fekvő negyede, a melyben egymást

éri a sok

üzlet,

Európa, Amerika és Afrika legkülönbözőbb termékeivel és árúczikkei-

NÁSZMENET FHEETOWNBAN.
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vei. Az üzletek nagyobbára nyilt bazárok, körülbelül olyanok, a
minők Konstantinápolyban, vagy arab városokban vannak. A négerek
csoportokban állják körül az üzleteket és élénk alkudozást folytatnak
a kereskedővel, anélkül, hogy csak eszükben is volna valamit vásárolni akarni. Inkább csak úgy izgatják
magukat az üres alkudozással és1 a
magas árak miatti veszekedéssel.

A

csoportokban állók annyira különböznek

egymástól eredetre vagy szár-

mazásra, hogy egészen külön tájszólást

használnak

és

akárhányszor

megtörténik, hogy egymást meg nem
értvén, egy közös nyelvhez

folya-

modnak az — angolhoz. Hogy ezek
a sötétfekete, koromfekete, vagy szürkésfekete

és

barnafekete

emberek

hogyan ejtik ki az angol szót, az képzelhető.
Sierra Leone, tekintettel aránylag
kedvező földrajzi helyzetére, jelentékenyen fontosabb szerepet játszhatna.
Egyrészt a belterületén keresztül elég
könnyű a behatolás Afrika belsejébe,
másrészt pedig a hajóforgalomra igen
kedvező a part kiszögellése
A KI NEM VÍSEL LAKCZIPŐT FR-EETowNBAN.

anba. Ezért

európaiak

is

hívjak

Freetownt

az

az oceott

lakó

„Kelet-Afrika

Liverpooljának". Maga a város is igen kedvező benyomást teszen
a partra lépő idegenre. Az utczák szép szélesek és tiszták. A könnyű
fa-házak, fehérre meszelve, barátságos látványt nyújtanak a körülöttük
elterülő lombozatban. Egy-két térségen terebélyes nagy fák állanak,
a melyekért megirigyelhetné Freetownt Európának némely botanikus kertje; a lombok között pedig számos olyan madár és lepke
röpköd, a melyek a mi múzeumainkban a ritkaságok közé sorol-

1
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tatnak. Van azonban a „West-African Liverpoolnak" még egy neve:
„The grave of the white man", — a fehér ember sírja, a mely
sokat ígérő és biztató névvel Freetownon kívül még egynéhány város
büszkélkedhetik

Nyugot-Afrika

partjain.

Ugyanazon égalji tulajdonságok ugyanis,
a melyek

a buja

és dús

növényzetet

hozzak létre, a melyek a talaj termékenységét a végletekig fokozzák — tudniillik
az

örökös nedvesség

meg az excessiv

forróság — az emberekre valóságos gyilkos hatásúak. A malária olyan mértékben
pusztítja a letelepülő fehéreket, hogy még
Nyugot-Afrika

partjain is, a hol tudva-

levőleg a malária általánosan pusztító ellensége a fehéreknek, Sierra Leone hírhedt
és talán csak a Congo vidékének a klímája
gyilkosabb,

mint Sierra Leonéé. Már a

Mississipire jövő két európai — a kikötői
orvos

meg a vámhivatal felügyelője

prototypusai
Különösen

voltak a malária-betegnek.
az

szenvedőnek.
még

—

orvos

látszott

súlyosan

Fakószürke beesett arczát

betegebbnek

tüntette fel

a sötét

gyűrűkkel környezett, megtört fényű bágyadt szempár; a még fiatal embernek —
talán 40 éves lehetett — aggastyánszerű
kifejezést

adott a temérdek apró ráncz, a

mely végig húzódott az arczán. A hajó lép-

-~

-

;

bSIERRA

J
LEONE. ANYA ÉS GYERMEKE.

csőjén úgy jöttek fel, mint az aggastyánok;
túlzott gondossággal kerülték a csak kissé elevenebb mozdulatot is,
mert ez már izzadtsággal jár és ettől a nyugotafrikai fehér ember
irtózik. Ezeknek az embereknek a kenyérkeresete élet-halálra szóló
küzdelem; az életmódjuk pedig valóságos martyrium. A letelepedésük
első

perczétől kezdve ki vannak téve az egészségtelen

tropikus
17*
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éghajlat

száz meg száz

veszélyének.

(A mivel nem azt

mondani, hogy a tropikus égalj minden vidéke

akarjuk

egészségtelen.)

íme például itt él Freetownban mintegy 230 európai, a kiknek
nagyobb része angol. A kisebbik része német, portugál, spanyol,
franczia és

néhány olasz.

A

ki nem

„állami hivatalnok", az

FREETOWN. EURÓPAI HIVATALNOKOK.

többnjáre európai czégeknek a képviselője. A „The West
and

African

Niger Company" a „Compagnie du Senegal et de la Cőte

Occidentale de l'Afrique", vagy akár

a nagy ,,African Steamship

Company" stb., olyan nagy vállalatok, hogy a hivatalnokaik egész
telepeket alkotnak. Igaz, hogy ezek az előkelő társulatok fejedelmileg
fizetik a hivatalnokaikat, a kik viszont valóságos hősiességet követnek
el akkor, a mikor — jó pénzért ugyan —

de vállalkoznak

arra,

EURÓPAI LAKÓHÁZA FREETOWN BAN.
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hogy a társulatoknak ugyancsak pénzszerzésre — még pedig sok
pénzszerzésre — alapított vállalatát ezen a gyilkos talajon, emberölő
viszonyok között képviseljék. Mert az életmódjuk igazán emberölő;
megöli a testet és megöli a lelket.
A sierra leonei kormányzó lakása a legmesszebbmenő igényeknek is megfelelhetne, ha nem a freetowni domb aljában
sűrű lombú parkban, hanem mondjuk például, hogy

—

elterülő
Sofiá-

ban vagy Corfuban állana valahol. Az angol kormány a leghumánusabban gondoskodik a gyarmatokon elhelyezett hivatalnokokról,
a mi különben nagyon természetes. Hiszen máskülönben alig vállalkoznék ember erre a hivatásra. Eltekintve attól, hogy igen sűrűn
kapnak hosszú szabadságot, a mely idő alatt a teljes fizetést húzzák
és az útiköltségeiket visszatérítik, azonkívül igen magas

fizetést

kapnak. így például a kormányzó fizetése évi 60 ezer korona, egy
biróé 40 ezer, a rendőrkapitányé 12 ezer korona. Tekintettel a főbb
kellékek rendkívüli olcsóságára, határozottan tekintélyes fizetések.
Fokozza a fizetések nagyságát az is, hogy a nyugdíj ügyében NyugotAfrikában töltött minden egy esztendő kettőnek számíttatik.
A családi élet gyönyörűségeiben vajmi kevésnek van része; a
kinek pedig van benne része, az többnyire angol. Csak az angol
asszonyban van meg az a bámulatra méltó hősiesség, hogy minden
körülmények között követi az urát, ha kell, még a nyugot-afrikai
gyilkos klimájú partokra is. (Bizonyára követik a német asszonyok
is; de hogy ők kevesebb számban vannak jelen, az nem a német nő
jellemén múlik, hanem azon a körülményen, hogy német férfiak is
kevesebben vannak.) A családos házak azonban olyanok, mint például az erdő madár nélkül, a virág illat nélkül: — nincs gyermek.
Nincs azért, mert a kedvezőtlen klimatikus viszonyok folytán a szegény nők könnyen jutnak olyan egészségi viszonyok közé, hogy
a gyermekáldásban nem igen részesülhetnek; ha pedig van gyermek, azt rendesen hazaküldik Angliába, rokonokhoz vagy intézetekbe, nevelés végett, meg hogy ne kapjanak — májtályogot meg
lépdaganatot.
Az utczán, ha naplemente után megjelennek egy kis sétára
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vagy szellőztetésre, olyan csendesen, apathikusan viselkednek, mintha
nem is a Walter-Streeten, vagy a Rawdon—Hove—Trelawney—
Streeten sétálnának, hanem valamely zárda, folyosóján. Még a katonatisztek sem azt a modort tanúsítják, a melyet az angol gyarmatgarnizonok tisztjei más vidékeken szoktak tanúsítani. (A freetowni
garnison legénysége kizárólag négerekből áll és csak a tisztek
angolok. A rendőrség is néger legénységből áll, néhány angol tiszt
parancsnoksága alatt.)
Az angol kormány gavalléros — és egyszersmind opportunus
módon óvja hivatalnokai egészségét és testi épségét. Minden két
évben, és ha kell, még gyakrabban kapnak hosszabb szabadságot
egészségük helyreállítása, vagy megóvása czéljából. Hogy a magasabbrangú hivatalnokok ezt a ,,ha kell"-t alaposan igénybe veszik,
bizonyítja egy angol képviselőnek a parlamentben tett következő
megjegyzése, a melyet akkor tett, a midőn éppen a kolóniák budgetjét tárgyalták: „Sierra Leonenek két kormányzója is van: one
just arrived in the Colony, and one just arrived in England''. (Az
egyik éppen megérkezett a gyarmatra, a másik, a ki éppen megérkezett Angliába.)
Az európaiak lakásai, a melyek a várost északról és keletről
körülvevő magasabb halmokon feküsznek, aránylag száraz helyen,
távol a mocsaraktól, meg a mangrove bokroktól, alacsony czölöpökre épített könnyű és szellős faházak. Az ablakokon üveg helyett
csak könnyű szúnyogháló van kifeszítve és sűrűn le van függönyözve, hogy napsugár valamikép be ne lopózhasson. Mert a
freetowniak félnek a napsugártól. Az a nap ugyanis, a mely nálunk
éltet, felvidít és csirát öl, Freetownban bágyaszt, lankaszt és fejleszti
a csirát, a mely csira akárhányszor mérges mikroorganismus vagy
ártalmas miazma. Az embereknek folytonosan vigyázniok kell továbbá,
hogy valamely mérges bogár, vagy csípős féreg vagy másképen
undorító állat a lakásukba be ne csúszszon, mászszon vagy repüljön.
Lefekvéskor óvatosan meg kell vizsgálniuk a falak és bútorok repedéseit meg az ágyukat és fehérneműjüket, hogy nem bújt-e a
párnájuk vagy takarójuk alá egy-egy kellemetlen meglepetés. A forró
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éjszaka — a nappali 34—36 fokos forróság éjjel alig hűl le 28—30
fokra — a melyet izzadva és hánykolódva, nyugtalan és kellemetlen álomban töltenek el, nem hoz enyhülést; a test nem pihen,
a lélek nem üdül. Fáradtan, bágyadtán és ellankadva hagyják el
a fekhelyüket, hogy megkezdjék a napi munkát. A reggeli fürdőzés
nem frissít, mert a víz langyos, lágy; olyan mint az eső,, a mely

AZ „EPEIRA FEMORALIS" NYUGAT-AFRIKÁBAN.

naponként egyszer-kétszer végigmossa őket és a melytől csak bőrig
áznak, de fel nem frissülnek.
Az étkezésnek minden legcsekélyebb mozzanatára a legmeszszebbmenő gonddal kell vigyázniuk, mint nálunk pl. az üdülő typhusbeteg
nek, vagy a súlyos vesebántalomban szenvedőnek. Ott tartózkodásuknak már első heteiben rájönnek — rendesen nagyon drága tapasztalat
árán — hogy az étkezésnél erre vagy arra kell vigyázniuk. Óvakodnak a legcsekélyebb diaetetikus hibától; az étkezés nekik nem

KATONAI PARADE FREETOWNBAN.
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az, a mi minden félig meddig egészséges szervezetű
tudniillik bizonyos neme a gyönyörűségnek,
a merész kifejezésért:

embernek,

hanem — bocsánat

egy kémiai tojástáncz. Egy gramm

főze-

lékkel, egy szemernyi fűszerrel, vagy egyetlen korty itallal nem
esznek vagy isznak többet, mint a mennyit a tapasztalatuk vagy
a — félelmük megenged. Magától értetődik, hogy ennek folytán
a kosztjuk csakhamar olyan minőségű, a melyhez képest a kórházak nehéz-beteg

osztályán

nyújtott

koszt valóságos

franczia

dorbézolás.
Körülbelül ilyen irányú
hogy

a társadalmi életök is. A mellett,

a sportnak minden ágát gyakorolják,

lovagolnak,

vívnak,

tenniseznek, azért az életük csupa óvatosság, csupa hygiena, csupa
félelem. Társas összejöveteleiken, a melyek alatt a szigorú angol
etiquettenek a legaprólékosabb árnyalatait betartják, nehéz felhőként
ül a drága egészségét óvó szabályok nyomasztó lajstroma. A hófehér
smoking alatt finoman hálózott selyem inget viselnek sweeternek,
izzadság-felszívónak;

a színes selyem öv alatt ott van a flanell

haskötő; a bágyasztó, tikkasztó forróság közepett vállukon a lengő
havelock, a mellényzsebben pedig a — chininum sulfuricum vagy
a .solutio arsenicalis Fowlerii. A menu alatt valamennyi piszmog
és válogat. Az egyik „jaundicet" — epeömlést kap, ha ebből eszik,
a másik „colicky painst", gyomorgörcsöt, ha amabból eszik; a harmadik pedig „flatulencet", puffadást kap, ha ezt nem keveri amazzal.
A társalgás is hasonló méretű és arányú. De hát miről is lehetne
beszélni a sierra leonei parton, este 8 órakor, 34 fok Celsiusnál ?
Friss hajó nincs a kikötőben; a „B. of B." (társalgás közben is
használatos rövidítés a „Bank of British West Afrika" helyett)
pénztárnoka már egy hete, hogy meghalt maláriában és a „Black
Townban", a feketék városrészében, kivételesen nincs sem ,,typhoid
fever", sem himlőjárvány; a „Freetown-Weekly" legfrisebb száma
pedig már éppen négy hete, hogy a klub asztalán fekszik.
A freetowni klubtagok élete azonban valóságos párisi élet ahhoz
képest, a melyet angol állami- vagy magánhivatalnokok az angol
protecturátus

más

vidékein
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Bandojurnában,
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Karenen vagy Komadugun. A freetowni klubban alkalmunk nyílott megismerkedni egy gentlemannel, a ki huzamosabb időt töltött
ugyanegy

helyen mélyen benn az ország belsejében. Arra a kér-

désre, hogy hogyan telnek ott a teljesen egyedül álló európai napjai,
az angol gentleman csaknem indignálódással felelte: „kérem Panguman nincsen magány; ott pompás clubélet folyik. A pangumai distriktben nem kevesebben, m i n t — négyen vagyunk európaiak!" A pangumai distrikt, a hol „négyen- vannak az európaiak", lehet akkora
terület, mint pl. a —- dunántúli kerület.

. . . Ma valószínűleg Freetownban is mások lesznek a viszonyok, mint voltak abban az időben és ha az égalji viszonyokból
eredő nehéz küzdelmek meg is maradtak, a kereskedelmi és társadalmi viszonyok nagyot javultak. így például többek közt 1896-ban
vasutat kezdettek építeni, a mely Freetownból kiindulólag a franczia
Guinea határáig és a felső Nigerig vezetne, a mely vidékek addig
is Sierra Leonén át voltak legkönnyebben elérhetők. Napjainkban
ebből a vasútból már mintegy 80 angol mértföldnyi van átadva
a forgalomnak

és eltekintve politikai kereskedelmi jelentőségétől,

meg lesz az az előnye is, hogy a „Freetown English Club" összejövetelein a társalgási

anyag is jelentékenyen gyarapodott és a

Panguma-distrikt x ezer négyzetkilométer területén élő angolokat
magában egyesítő „Panguma English Club" tagjai talán — hatan
is vannak.
A Mississipi befejezte

freetowni missióját; leadta egy

nagy

amerikai czégnek a temérdek árút, a mely főképen az országgal
meg a környékkel

folytatott csere-kereskedéshez

szükséges czik-

kekből állott. Úgy mint egész Nyugot-Afrikában, Sierra Leonéban
is a csere-kereskedés a szokásos üzleti mód, a melylyel a fehérek
a feketéket és viszont egymást boldogítják, vagy becsapják. Sőt még
az állami fennhatóság is fenntartja a régi — és valószínűleg leggyakorlatibb — módját a kereskedelem ezen formájának, mert a benn-

SIERRA LEONE (FREETOWN)

,
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szülötteknek meg a többi négereknek megengedi, hogy az adóját,
az úgynevezett „kunyhópénzt" termékekben rója le készpénz helyett.
A Mississipinek csere-kereskedésre hozott árúi természetesen
olyan czikkekből állottak, a melyek a négerek mindennapi szükség-

I . DATOLYA-, 2. DUM- ÉS 3. OLAJPÁLMA GYÜMÖLCSEI.

létének felelnek meg és szigorúan az ezen környékbeli négerek
ízléséhez van mérve. Hogy milyen komolyan tekintetbe veszik az
illető szállítók a „fogyasztóik" végtelenül kicsinyes, mondhatni gyermekes, sőt akárhányszor nevetséges túlzásig vitt követelményeit az
árú kiállításában, színében, sőt még csomagolási módjában is, mutatja
18*
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az, hogy otthon, a St. Louis és New-Orleans vidékén lévő
rakban, külön-külön csomagolják

— színek

gyá-

szerint — például a

gyufát Sierra Leonénak, külön az 'Aranypartnak, vagy az elefántcsontparti négereknek. A kések pengéjére egészen más alakot vésnek
az egyes vidékek követelményeinek; a felső nigermenti négereknek
szánt karton például kék és viola, ellenben pirosán koczkázott, fekete
pettyes az alsó nigermentieké. Legyen az arú porczellán, üveg, vas,
pléh, vagy szövöttárú, minden tekintetben hajszálnyi

pontosságig

figyelembe veszik az egyes vidékek vagy törzsek ízlését, sőt váltakozó divatját is. (Tessék már most a millió dollárokat forgató amerikai
vagy angol és német nagyszabású gyáraknak ezen okszerű alkalmazkodásával szembeállítani a mi kereskedőink átlagjának

ideges-

ségét és izgatottságát, ha az üzletbe lépő vevő kissé tovább válogat
és birálgat az elébe nyújtott áruczikkekben.)
Az üzleti előzékenység klasszikus példájának voltunk tanúi abban
a perczben, a midőn a Mississipi három napi tartózkodás után kifutott Freetownból, a közeli Monroviába vezető útjára. Ugyanis a Cap
Sierra Leone jelzőállomásán, ennek a partrészletnek a tengerbe legmesszebb benyúló pontján, élénk lobogó-társalgást folytatott a rajta
elhelyezett semaphor, éppen egy befelé tartó nagy hajóval. A Capon
elhelyezett jelzőállomást az „African Steam-ship

Company" tartja

fenn nagy költséggel azon czélra, hogy a kikötőbe befutó hajók
már a sík tengerről megrendelhessék ezen társulatnál a szükséges
szenet. Az illető hajó ezen] jelzés folytán mintegy 3—4 órányi időt
nyert; a jelzés folytán már bárkára rakva készen várja a megrendelt
szén, holott ezen előzetes jelzés nélkül ezt csak akkor rendelhette
volna meg, ha már horgonyt vetett a kikötőben;
Sierra Leona ugyan mintegy háromezer mértföldre esik Angliától,
hanem azért itt is tudják, hogy: time is money.

NYOLCZADIK FEJEZET.

LIBERIA NÉGER KÖZTÁRSASÁG.

„Szélcsend mind a négy quadransban"; ez volt a naponként
húszszor is hallott megjegyzés és a társalgás kimagaslóbb

témája

Freetowntól Monroviaig. A négy quadrans alatt a négy égtáj értendő,
tengerész nyelven. Talán sehol sem éreztük meg annyira a szó
szoros értelmében a „szélcsend-övet", mint ezen rövid utónkon.
A levegő olyan merev volt körülöttünk, mintha valamely szilárd
anyagból lett volna öntve; ennélfogva a forróság is ezúttal igazán
tikkasztó volt.. Három-négyszer is megeredt napjában az eső, de a
felhőkkel borított égbolt alatt még nyomasztóbb és fullasztóbb volt
a forróság; az eső pedig egyetlen fokkal sem enyhítette. A reánk
zuhanó víztömeg, a melynek teljesen levetkőzve állottunk ki a fedélzetre, igen jól eső zuhanyozás volt ug)^an, de üdítőleg nem hatott.
A mint a felhők szétbomlottak és a nap felszárította a fedélzetet
meg a — bőrünket, izzadtunk tovább. Ellenben kábítólag hatott
reánk a sűrű villámlás és mennydörgés, a melyek időnként eddig
sohasem tapasztalt mértékben nyilvánultak. A ki először használta
azt a kifejezést,

hog}^ „ólomsúlylyal nehezedett reá a levegő", az

alighanem Felső-Guineának ezen a parti részletén szerezte tapasztalatait. Az út rövid volt ugyan, de ennél gyötrelmesebb nem volt
eddigi útjaink között egyik sem. Tudtuk ugyan, hogy a kikötőbe
érve nem fognak a viszonyok javulni, azért mégis örömmel pillantottuk meg Cap-Mountot, a partnak egyik kiszögellő pontját, azon
tudatban, hogy rövidesen a szárazföldön leszünk.
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1816-ban egy jótékonyczélú társaság alakult meg Washingtonban a következő czímmel: „American Colonisation Society for
colonising the free people of colour of the United States", Amerikai
Gyarmatosító Társaság az Egyesült-Államok szabad színes népének
gyarmatosítására.
A társaság czímében benne van a társaság czélja.

A mint

ugyanis az angolok a tengereken üldözték a rabszolgákkal kereskedő hajókat, hogy kiszabadítsák az igavonásra szánt szegény fekete
embert, úgy az észak-amerikaiak — akkor még nagyobbára bevándorolt angolok — a szárazföldön igyekeztek segíteni és könnyíteni a
rabszolgák sorsán. Röviddel a megalakulás után a társaság meg is
kezdette működését; mintegy harmincz néger

rabszolga-családot

telepítettek át Észak-Amerikából Nyugot-Afrikára. Az első szállítmányt
Campellar szigetén helyezték el Sherboro mellett; ennek a vidéknek a
klímája azonban olyan gyilkos jellegűnek mutatkozott, hogy onnan
okvetlenül el kellett vinni a települőket. A fehérek már az első
hetekben elpusztultak, a négereknek pedig jelentékeny része hullott
el az embernek nem való klímában. A Borspart vidékén megvásároltak egy telepet és Campellar szigetéről ide költöztették át a
négereket. A „coloniát" elnevezték „Libériának", kormányzónak meg
felvigyázóknak

megtettek egynéhány

amerikait és ezzel

magára

hagyták a gyarmatot. Időközben mind sűrűbben telepítették át a
megszabadított rabszolgákat, a kik számára újabb és újabb területet
kellett megvásárolni. Az amerikai gyarmat elég szép

fejlődésnek

indult és már kezdett némi értékkel is bírni. Magától értetődik, hogy
mihelyest értéke is volt, akkor már Angliának is megfájdult a foga
a sajátságos

gyarmatra, és Amerikával szemben valamilyen ürügy

alatt jogot formált az új területhez. Az afrikai partok politikai viszonyai az akkori időkben olyan zavarosak voltak, hogy ilyen annektálási ürügy nagyon könnyen volt szerezhető. Az angol-amerikai
viszályok Liberia protektorsága fölött aztán egészen sajátszerű módon
intézteitek el. Ezelőtt ugyanis, ha két nemzet valamely vitás gyarmat fölött perlekedett, a dolog mindig úgy dőlt el, hogy a fülemüle
mindig a perlekedők valamelyikének fütyült; a perelt tárgynak, azaz
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hogy területnek sohasem fütyült. Ezúttal azonban az ügy egészen
szokatlan elintézést nyert: a gyarmat mind a kettőtől függetlennek
nyilváníttatott és ez 1874-ben mint önálló köztársaság lépett az
államok sorába, a melyet elismertek az európai és amerikai államok.
Az önálló fekete köztársaság egy feketét választott elnöknek, öt
feketét minisztereknek, egy másik csomó feketét pedig senatoroknak,
képviselőknek, bíráknak, papoknak, stb. és berendezkedett köztársaságnak, tökéletesen az amerikai köztársaságok mintájára. Időközben
nekik is részök volt a nyugot-afrikai partokon talán soha meg nem
szűnő határvillongásokban; hol az angolokkal, hol a francziákkal
voltak rendezetlen ügyeik, hol pedig a szárazföld belseje felé a szomszédos néger törzsekkel kellett a köztársaság bizonytalan határait
szabályozni, rendezni és néhányszor fegyverrel megvédeni.
Röviden, és mogyoróhéjban ez a története annak az államnak,
a melynek fővárosába, Monroviába igyekezett a Mississipi.

Még utazásunk első részében, a midőn az Amazonason Brasilia
partjain jártunk, szó volt róla, hogy az egykori rabszolgarendszerről
bővebben teszünk említést, ha majd elérkezünk azokra a partokra,
a honnan az egész intézmény kiindult és a hol keletkezett. Most,
a midőn arra a földre lépünk, a melynek lakosai és szabad polgárai
közvetlen ivadékai az egykori rabszolgáknak, legalkalmasabb az idő
ezen igéret beváltására.

Nem szándékozom végigmenni a rabszolgaság intézményének
egész történetén. Hiszen akkor az emberiség fejlődésének — a legelején kellene kezdenem, mert a rabszolgaság olyan régi, a milyen
régi maga az emberiség. A mióta ember van a világon, az erős
mindig legyűrte a gyengét és felhasználta a maga czéljaira. Még
arra sem hivatkozom, hogy minő megbotránkozással olvassuk az
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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ó-kori keresztény rabszolgák borzasztó szenvedéseit az észak-afrikai
fekete rablótörzsek kínzásai alatt és hogy másrészt minő magától
értetődő dolognak tartjuk, hogy a vallásos máltai lovagrend viszont
az evezőpadokhoz lánczolt fekete rabszolgákkal hajtatta a gályáit a
tengereken. Ratzel szerint a rabszolgaság legrégibb formája az volt,
a midőn valamely nép idegen elemeket, többnyire hadi foglyokat,
beerőszakolt a saját társadalmába. A hol még ma is fennáll a rabszolgaság, ott ez azért történik, mert a hadifoglyokat többé nem
ölik meg, sem meg nem eszik őket; ellenkezőleg: dolgoztatnak
velük. így például a masaik Kelet-Afrikában, a kik maguk is csak
szegény pásztornép, a kiknek se munkájuk, sem élelmiszerük nincs
idegen rabszolgák számára, egyszerűen megölik a foglyaikat. Szomszédjaik, a földművelő és kereskedő vakambák, a kik foglalkoztathatnak idegeneket is, ezek már megtartják a foglyaikat. A vanjamvesik pedig, egy harmadik szomszéd törzs, élénk érintkezésben
és üzleti összeköttetésben állván a parti arab törzsekkel, a melyeknél
még nagyban virágzik a rabszolgatartás, ez a törzs folyton háborúskodik a szomszéd törzsekkel, tisztán azért, hogy eladásra szánt
rabszolgákat szerezhessen. A hol pedig sehogy sem kell a rabszolga,
ott még mindig nagy kelendősége van a rabszolga-nőnek. Afrikának
számos törzsénél kell továbbá a rabszolga a vallásos szertartásokhoz,
mint — emberáldozat. Közép-Afrika akárhány törzsénél, a főnök
halála még napjainkban is mindig nagy „hausse"-sal jár a rabszolgapiaczon.
Ezúttal azonban csak arról a rabszolgaságról legyen említés
téve, a mely a XV. században kezdett kifejlődni. Akkor tudniillik,
mikor az új földrész felfedezésével munkásokra volt szükség,' a
kik az új világrészen szerzett rengeteg területeket míveljék és termékennyé tegyék. Erre az új emberanyagra két okból volt szükség.
Először azért, mert a felfedezett földrészen talált eredeti lakosság
a hódítók embertelen és kíméletlen bánásmódja következtében gyorsan,
csaknem rohamosan pusztult; a mi kevés pedig megmaradt, az
arra a kemény, nehéz munkára, a melyre a hódítók rászorították,
nagyon is gyenge volt. A spanyolok és portugálok, a frissen fel-
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fedezett világrész ismert területeinek akkori urai, nem tudták mihez
fogjanak az új földekkel. Van rengeteg földjük, de nem tudnak
vele boldogulni, mert nincs ember, a ki dolgozzon. A baj tehát
nagy volt. Mozgósították az összes szenteket, a mely műveletben
— mint Dél-Amerika körüli utunkon láttuk — a spanyolok és portugálok nagyok voltak. A „Todos os Santos" meg is hallgatták az
imájukat és könyörültek rajtuk. Las Casas Bertalan, dominikánus

CZUKORGYÁRTÁS CUBÁN. (A RABSZOLGASÁG IDEJÉBŐL.)

szerzetesnek és chiapai püspöknek genialis eszméje támadt. Ha
már kipusztították azokat a szegény bennszülötteket, monda a püspök
vérző szívvel, azért nem kell kétségbeesnetek. Az óceán túlsó partján,
Afrikában, van ember elég. Erősek is, munkabírók is, hozzatok
onnan. Ha nem jönnek jó szóra, hát egy kicsit erőszakoskodjatok.
A jámbor püspök tanácsára — a ki azonban, mellékesen megjegyezve, mint híres emberbarát volt ismeretes és mindig tiltakozott
a bennszülött indiánusok embertelen irtása ellen — tömegesen kezdték
szállítani Afrika nyugoti partjáról a fekete ember-anyagot. Valóságos
hadjárat indult meg az afrikai négerek ellen és a rabszolgakeres19"
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kedés csakhamar a kitűnően jövedelmező vállalatok egyikévé fejlődött.
A portugálok meg a spanyolok egész flottákat tartottak fenn arra
a czélra, hogy négereket vásároljanak vagy raboljanak az afrikai
partokon és átszállítsák őket az amerikai és nyugot-indiai partokra.
A kitűnő üzlet felébresztette a többi nemzetek irigységét és a
nyereség utáni hajsza annyira elvakította az embereket, hogy nemcsak a hollandok és francziák is „hivatalból", azaz állami támogatás mellett folytatták a rabszolgakereskedést, hanem még az angol
nemzetet is belesodorta a szégyenletes emberkereskedésbe. Kezdetben
ugyanis az angolok nem vettek részt a rabszolgakereskedésben, sőt
egyáltalában távol tartották magukat a nyugot-afrikai partoktól, tiszteletben tartván II. János portugál királynak azon üzenetét az angol
udvarhoz, hogy: miután a pápa a „földgömb ketté osztásakor"
Nyugot-Afrikát Portugáliának ítélte, ne menjenek oda és „ne zavarják
az ő circulusait". IV. Eduárd, a „jó király "-baj társ, ennek folytán
el is tiltotta az angoljait a nyugot-afrikai partokkal való üzérkedéstől.
Később aztán, a midőn bekövetkezett az angol nemzet szakadása
Rómától (még a „Los von Rom"-nak is az angolok voltak az első
kitalálói) a pápai ítéletet Spanyolország és Portugália között többé
nem respektálták. Sőt ellenkezőleg, a hol csak tehették, „pápaellenes"
cselekvéseket követtek el; többek közt azt is, hogy most már ők
is alaposan hozzáfogtak „leszedni a tejfelt" — Afrikáról. A rabszolgakereskedésben azonban egyelőre még nem vettek részt. Ebben
a gyalázatos műveletben csak akkor kezdtek ténylegesen részt venni,
a mikor a Barbados szigetcsoportot és Antiguát kezdték gyarmatosítani. (Antigua az a sziget a Kis-Antillákon, a mely közvetlen
szomszédja St. Thomasnak, a melynek kikötőjében — Charlotte
Amáliában — a Mississipire szállottunk.) Az angolok — a politikában
kikerülhetetlen hypocrisis ürügye alatt — űzték a rabszolgakereskedést. Mutatja az angol nemzet emberségesebb gondolkozását, hogy
ők legalább ürügyet kerestek a csúnya kenyérkereseti módhoz.
„Miután az eladásra kerülő rabszolgák úgy is bűnös gonosztevők,
a kiket a törzsbeliek amúgy is agyonvernének", mondták az angolok,hát jobb, ha megvásárolják őket, mert „így legalább ezer meg ezer

XVII. századbeli gazdasági kép Nyugot-Indiábao.

•
INDIGO KÉSZÍTÉS.

(Du Tétre ,;Histoire générale etc." czímű művéből 1667-ben.)
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lelket megmentenek a keresztény egyháznak és talán még hasznos,
munkás tagjaivá lehetnek a társadalomnak". (Tulajdonképen ebből a
szempontból indult ki eredetileg Las Casas is, a spanyol püspök, a mikor
az első eszmét adta a négereknek Amerikába való áthurczolásához.)
A pompás üzlet idővel „állami zubvenciot" is kapott, amennyiben
létrejöttek a híres „Assiento szerződések". Ezek abban állottak, hogy
egyes államok megfelelő ellenszolgálat fejében „privilégiumot" adtak
bizonyos társaságoknak, hogy ennyi meg ennyi számú négert szállíthatnak évenként Afrikából Amerikába és Nyugot-Indiába. A legelső
patens-t V. Károly császár adta a hollandi La Bresanak, évenként
„4 ezer darab néger" szállítására; II. Fülöp a genovaiaknak adott
privilégiumot néhány ezer „darabra"; V. Fülöp, a francziák királya,
magának a franczia nemzetnek vette meg tíz évre az emberszállításra — illetőleg eladásra — szóló jogot; az angol „Southern Sea
Campari}'" szintén derekasan kivette a részét Amerikának négerekkel való ellátásában.
A rabszblgakereskedés olyan lendületet vett, hogy hosszú időkön
keresztül egyike volt a legnagyobbszabású vállalatoknak. Millió számra
rabolták a szegény szerencsétlen feketéket a hazai partokon, hogy
egynéhány ezer juthasson belőlük át az óceán túlsó partjára. Az
afrikai partokon működő ügynökök hihetetlen ravaszsággal, erőszakkal,
pénzzel* pálinkával, színes gyöngyökkel meg puskával biztatták és
ingerelték egymás ellen a törzseket háborúviselésre, nem mulasztván
el egészen más irányú utasításokat adni a törzsfőnököknek, mint a
minőket adott háromszáz évvel későbben II. Vilmos német császár
a kínaiak ellen harczba induló Waldersee tábornagynak. Az ügynökök
ugyanis azt rendelték meg az egymás ellen hajszolt négerfőnököknek,
hogy igenis: „foglyok kellenek!" Az egymással különben is csaknem
örökös torzsalkodásban élő néger törzsek a biztatásra és uszításra
tényleg gyilkos harczokat indítottak egymás ellen. A „gyilkos" szó
azonban nem helyes; csak irtó volt a harczok jellege. A legyőzött
ellenséget ezután nem gyilkolták le, sem meg nem ették — ősi szokás
szerint — hanem szépen megkötözve átadták őket az öbölben horgonyzó portugál, spanyol vagy hollandi hajók

kapitányainak, és
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kaptak érettök — a mit már fennebb felsoroltam — színes gyöngyöt,
piros kartont, kovás puskát és pálinkát.
A rabszolgakereskedés ilyen módon és arányban folytatva, egész
területeket tett néptelenné. Livingstone, Stanley, Speke, Nachtigall
és más kiváló Afrikaismerők személyes tapasztalatai szerint még a
múlt század közepén túl is mintegy két millió ember pusztult el
évenként az Afrika belsejében még ma is fennálló

rabszolgakeres-

kedés áldozataképen.
Mintegy háromszáz esztendó'n át folyt a négerek áthurczolása
az amerikai és nyugot-indiai gyarmatokra, a melyeken

legfőképen

a portugáloknak és spanyoloknak volt nagy szükségük

az ember-

anyagra. Mintegy 200 ezerre teszik az évenként áthajózott négerek
számát. Ebből az egy tényből kiviláglik, hogy micsoda rengeteg
emberpusztulás lehetett az, hogy ilyen kolosszális

embertömegből

ilyen kevesen maradtak fenn abban az időben, a midőn a rabszolgaintézmény megszűnt.

Egy kissé kevésbbé

humanistikus és több tárgyilagos meg-

ítélésnél azonban az egész rabszolgahistória nem is olyan nagyon
tragikus. Egyrészt megjegyzendő a következő: az Amerikába átvitt
négerek nélkül vajmi kevés haszna lett volna az emberiségnek a
felfedezett világrészből, ha mindjárt akkor, csírájában, nem fogtak
volna hozzá a területek feldolgozásához, míveléséhez és kiaknázához. Számos olyan czikk, a melyek ma létfentartásunkhoz okvetlenül szükségesek, ma hiányoznának, vagy csak elenyészően csekély
mennyiségben léteznének, a néger munkások nélkül. Ennél azonban
sokkal fontosabb az, hogy maguk a négerek, a rabszolgaság áldozatai
— szigorúbban ítélve a viszonyokat — nem sokat vesztettek. Ok csak
cseberből-vederbe estek. Odahaza, Afrikában, úgyis folytonos súrlódásban éltek a szomszédos törzsek, a mint élnek még ma is. Ölték
és gyilkolták egymást kegyetlenül és felfalták egymást irgalmatlanul.
Azáltal, hogy kikerültek Afrika őserdejéből Amerika őserdejeibe és
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Afrika mocsaraiból Amerika mocsaraiba, tényleg nem nagyon sokat
vesztettek. Sőt eltekintve a hagyományos ostorütésektől meg a vérebek hajszolásától, majdnem azt mondhatni — a nélkül, hogy a sentimentalitás vádjától kellene félnünk —• hogy némileg jobban jártak.
Odahaza ugyanis akárhányszor éhínségtől pusztultak el egész területek
emberei; ideát, az amerikai partokon, sohasem éheztek. Hiszen már
oportunitás szempontjából is jól táplálták őket a gazdáik, mint a
hogyan jól táplálja a gazda az igavonó barmát, vagy a hogyan jól
tartja a leszúrásra szánt hízóját. Afrikában az erdők sűrűjében vagy
barlangokban laktak, mint az erdei vadak; Amerikában pedig szellős,
tágas kunyhókban éltek, aránylag olyan rendezett viszonyok között,
a minőről otthon álmodni sem tudtak volna. Hogy az ültetvényes
gazda meg a felnőtt fiai a rabszolgájuk

feleségét, leányait olyan

tulajdonnak tekintették, mint bármely más jószágukat, a mely fölött
kedvök szerint rendelkezhettek, ettől ugyan nem nagyon fájhatott
a néger rabszolga feje és „tisztességben, becsületben" sem igen
érezte magát valami túlságosan

megsértve.

Az ő morálisethikai

érzésük, a család szentségét féltő érzékük, vajmi alacsony fokon
állhatott, mert hiszen odahaza, a Niger vagy a Congo partján is
absolute semmi értéke sem volt náluk az úgynevezet női becsületnek. Az az apa vagy férj, a ki egy marék bagóért, egy színes
rongyért vagy egy üveg pálinkáért a legeslegcsekélyebb lelkifurdalás
nélkül adta oda a leányát vag}^ a tulajdon feleségét bárkinek és
bármikor, az az apa vagy férj aligha lehetett nagyon felháborodva,
ha a gazdája vagy urflja szemet vetett családjának valamelyik női
tagjára.*
* Hopp Ferencz úr, a kinek többszöri földkörüli utazásai alatt tett tapasztalatairól
megemlékszem az előszóban, ír le egy esetet, a mely szintén jellemző arra, hogy mily
kevésre becsülik a feketék az asszonyaiknak és leányaiknak nemcsak a tisztességét,
de az egész asszonyt vágj leányt. Mikor néhány évvel ezelőtt Hopp a Congo folyamon
utazott, hogy a Matadiból Stanley-Poolig megnyílott vasúton az ország belsejébe hatoljon, ugyanazon a hajón egy asanti családapa utazott két felnőtt lányával és egy kis
fiacskával. Mikor egy alkalommal Hopp lefényképezte a csinos képű, bronzszínű fiatal
asanti lányokat, az apa megkérte, hogy fényképezze le a kis fiút is, egy teljesen mezítelen öt-hat éves kis fiúcskát. Az asanti, látván a barátságos bánásmódot, a melyet
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. . . A rabszolgaságba kerülő négerek sorsa különben is attól
függött, hogy a ^ véletlen hova sodorta; milyen vidékre, milyen
munkára, milyen gazdához. Átlag rendkívül szigorún tartották őket,
a legszigorúbb felügyelet és ellenőrzés alatt, nehogy a drága pénzen
vásárolt „árú" vagy „jószág" valamiképen megszökjön. A szokásos
eljárás az volt, hogy midőn a rabszolgákkal megterhelt hajó valamely kikötővárosba megérkezett, a vásárolni szándékozó ültetvényesek a hajóra mentek és válogatni kezdettek. Magától értetődik,
hogy az izmos, erős férfiak voltak a legkeresettebb czikkek, míg
az asszonyok, gyerekek akárhányszor csak „ráadásban" mentek.
A gyengék, vagy a hosszú óceáni út gyötrelmei által nagyon megviseltek, még olcsó árban sem keltek el. Ezek a vállalkozó nyakán
maradtak, vagy a hajókapitánynak estek terhére. Hogy ezekkel a
szegény nyomorultakkal mi történt, arról nincs feljegyzés. Ellenben
említés tétetik arról, hogy ezen időszakokban az illető gyarmatok
partjain a — czápák szokatlan mértékben szaporodtak el, mint a
hogyan szoktak azon a vidékeken, a melyeken a véletlen — dús
zsákmányhoz juttatja a tenger hiénáit.
A megvásárolt embereket a gazdáik napokon át pihentették.
Jól táplálták őket, fürösztötték, a testüket bekenették olajjal. Egykét héttel később befogták őket a könnyebb munkára; a fiatalabbakat beosztották a régibb és idősebb rabszolgákhoz és előkészítették
őket a kereszténység fölvételére. Hogy elejét vegyék az újonnan
jött rabszolga szökési kedvének és hogy másrészt kedvet kapjon
az új házhoz, ajándékul kevés jószágot kapott, egy-két diszHopp a kis fiú irányában tanúsított, rögtön előállott az ajánlattal, hogy — vegye meg
a kis fiút; odaadja olcsón, 20 frankért. Ha azonban megveszi valamelyik lányát, akkor
a fiút ráadásul adja. Mikor Hopp a nagylelkű papát felvilágosította, hogy ilyen módon
ő — Hopp — igen rossz üzletet csinálna a leányával, mert hiszen ha odahaza,
Európában, vészen valaki egy leányt, az nem hogy ráfizet, de ellenkezőleg még sok
pénzt és ajándékot is kap, az asanti hitetlenül rázta a fejét, hogy „olyan bolond ország
nincs a világon". . . . Hát már most valószinű-e, hogy egy ilyen apa, a ki 20 frankért
akar örökre megválni leányától meg fiától, olyan nagyon tragikusnak tartaná, ha a gazdája szemet vetne a leányára, a miből neki •— mint esetleges rabszolgának — kiszámíthatatlan előnyök származnának ? — Aligha.
20+
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nót, majorságot, sőt parányi kis földet, a melyen tetszése vagy
hajlama szerint ültethetett dohányt, pamutot, zöldséget, a melynek
a jövedelme az ő tulajdona volt. A lakásuk, ha még oly kezdetleges is volt, valóságos palota lehetett ahhoz a nyomorult odúhoz
vagy -vaczokhoz képest, a melyben a néger rabszolga a szülőföldjén lakott. Élelmezés dolgában is óriási változás állott be a
négernek azelőtti teljesen rendszertelen és sokszor állatias táplál-

GYÉMÁNTMOSÁS A RABSZOLGASÁG IDEJÉBEN.

kozásához képest, a melyben akárhány törzsnél odahaza nem ritkán
fordult elő, mint csemege az — emberhús. A rabszolgák kenyeret,
húst, tejet és zöldséget annyit kaptak, a mennyi a teljesített nehéz
munkájukkal arányban állott. Az értelmesebb és engedelmes elemet
beosztották a könnyebb házi munkára, vagy megtették őket felügyelőknek, a szorgalmat és hűséget pedig anyagilag jutalmazták.
Szóval: az ültetvényesek, mint jó számító gazdák, a saját érdekükben a legnagyobb mértékben gondoskodtak rabszolgáik testi
épségéről. Először is az árú meglehetős drága volt — egy rabszolgának az átlagos ára 450—500 frank volt — másodszor pedig

LIBERIA NÉGER KÖZTÁRSASÁG

157

csak az egészséges néger dolgozhatott, míg a gyenge vagy beteg
csak terhére volt a gazdájának.
És hogy a négerek aránylag elég jól érezték magukat gazdáik
bánásmódja alatt, mutatja az, hogy mulatság, ének, zene és táncz
mindennapos volt a rabszolgák telepén. Az örökösen említett korbács
meg vérebek mellett aránylag tűrhető lehetett az állapotuk, a mi
kitűnik abból, hogy midőn elérkezett az az idő, hogy a rabszolga
visszavásárolhatta volna a szabadságát — évtizedes munka árán
megtakarított pénzén — vagy pedig a mikor a rabszolgaság intézménye egyáltalán eltörültetett, ezrével akadtak rabszolgák, a kik
nem kívánták vissza szabadságukat, hanem önkéntesen megmaradtak
előbbi gazdájuk szolgálatában. Voltak olyan rabszolgák is, a kik
„szerencsés spekulácziók" folytán nagy vagyonnal bírtak, a kiknek
volt egy-két ezer font sterling készpénzök, volt 20—30 tulajdon
rabszolgájuk. „A Kis-Antillák egy némelyikén, főképen Martiniquen,
Santa Lucián, St. Vincenten és Dominican voltak olyanok", írja
Berclay, ,,a kiknek valóságos fényűzéssel berendezett lakásuk volt,
mahagóni bútorral, díványokkal, faragott szekrényekkel és finom
borokkal, a kik nem vásárolták vissza szabadságukat, hanem a tulajdonukban levő néhány tuczat rabszolgájukkal megmaradtak a gazdáik
tulajdonában, mint rabszolgák".

A rabszolgaság intézménye azonban mégis felháborította a
humánusán gondolkozó emberek legtöbbjét. A XVIII-ik század utolsó
éveiben akadtak férfiak, a kik az összemberiség megbecstelenítését
látták abban, hogy száz meg száz ember, mint valami barom a
tulajdona és feltétlen birtoka legyen egy más embernek. William
Wilberforce, az angol alsóház tagja volt az első, a ki 1789-ben
nyilvánosan pendítette meg az eszmét a rabszolgaság intézményének eltörlésére. Wilberforce, ámbár érezte, hogy minő veszedelmes darázsfészekbe nyúl és hogy minő mélyreható önző
érdekeknek a legközepébe markol, a midőn az évszázados hagyó-
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mányok által megszilárdult

és jövedelmezése

folytán

rendkívül

elterjedt szégyenletes intézménynek a megdöntését hirdette, annyira
fáradhatatlanul és tántoríhatatlanul dolgozott, hogy az eszméje még
a wieni congressuson is tárgyalás alá vétetett. A nagy emberbarát
eredménynyel harczolt: 1833-ban július 29-én — éppen Wilberforce
halála, napján —

az angol parlament kimondotta, hogy a brit

tartományokba rabszolgáknak

újabb bevitelét megtiltja és hogy a

brit gyarmatokon a rabszolgákat szabadoknak tekinti. Anglia a kimondott határozatot Angliához méltó módon és erélylyel be is tartotta.
Az afrikai partokat gyorsjáratú hadihajókkal ellenőriztette, és NyugotAfrika partján három helyen egy-egy flottája
szemmel tartsák a rabszolgákat

szállító

állomásozott, hogy

hajókat. Ezek a flották

voltak a hírhedt „Coffin Squadron-"ok, a koporsóflották. A gyilkos
klimájú öblökben tartózkodó hajók személyzetében pusztító járványként öltek a tropikus betegségek, mindenekelőtt a mocsárláz. Hanem
azért a kötelességüknek becsületesen és angol tengerésztől kitelhetőleg tettek eleget. így például csak egy
rabszolgahajót

fogtak

szabadon az elfogott

évben, 1845-ben

625

el és mintegy 40 ezer négert bocsátottak
hajókról,

azaz hogy telepítettek le Sierra

Leoneben és Libériában.
Anglia példáját egymásután követték az észak-amerikai EgyesültÁllamok, a francziák, a hollandok, a mely nemzetek szintén kimondották az emancipatiot. Spanyolország és Portugália azonban csak
kártérítés

ellenében voltak erre hajlandók és a jól jövedelmező

üzletért a kivánt kárpótlást meg is kapták. A magánültetvényesek
azonban valamennyi gyarmaton kárpótlást kaptak a szolgálatukból
elvont ember-anyagért. így például csupán az angol kormány mintegy 20 millió font sterlinget, azaz 440 millió koronát fizetett kártérítésül a magántulajdonosoknak. Összehasonlítva az azon időbeli
pénzviszonyokat a maiakkal, ez az összeg több volt akkor, mint
ma egy. milliárd. A dél-amerikai államok a legmakacsabban és legtovább ellenezték a rabszolgák fölszabadítását. Ezeknek valóságos
létkérdés volt a rabszolgakérdés. Ha az egy-két millió munkás, a
mely eddig művelte a dél-amerikai rengeteg gyapot-, dohány- és

LINCOLN ÜDVÖZLÉSE CITY-POIN'TBAN, ARABSZOLGASÁG MEGSZÜNTETÉSÉNEK KIHIRDETÉSE UTÁN.
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czukor- meg kávéföldeket, fölszabadul és egyszerre beszünteti a munkát, akkor Dél-Amerikának egyszerre van tönkretéve valamennyi
ültetvénye. A kérdés tudvalevőleg polgárháborúhoz vezetett, a mely
az abolicionisták javára dőlt el. Abolicionisták azok voltak, a kik
a rabszolgaság eltörlését követelték a dél-amerikai ellenszegülőkkel
szemben. Ez volt az oka a híres és véres polgárháborúnak 1865-ben,
Lincoln elnökségének idejében, a ki hajlíthatatlanul és mit sem
törődve a dél-amerikai ültetvényesek tönkremenetelével, rendíthetetlenül követelte embertársai felszabadítását a rabiga alól.*
Rövid kivonatban ez volt a rabszolgaság intézményének a története, melyet a legizgatóbb, legemberietlenebb és a legkegyetlenebb
mozzanatok tarkítottak évszázados fennállásának ideje alatt.

Egyik érdekes mozzanata volt többek közt mindjárt Liberia
néger köztársaság megalapítása, azon államé, a melynek fővárosában:
Monroviaban horgonyzunk jelenleg a Mississipivel. Mint említettük,
a köztársaság megalapítása úgy kezdődött, hogy Észak-Amerikából
harmincz családot mintegy -80 taggal ide áttelepítettek és egy várost
alapítottak, a melyet Észak-Amerika azon időbeli elnökének, Monroénak tiszteletére Monrovianak neveztek el.
Kezdetben pompásan fejlődött az új Kolónia. A míg azok a
négerek éltek, a kiket Amerikából, hoztak át, a kik a rendszeres munkássághoz hozzá voltak szokva és értettek a gazdálkodáshoz, addig
még aránylag folyt a rendszeres munka és a belviszonyok is
valahogyan rendezettek voltak. Midőn azonban a legkülönbözőbb
vidékekről telepítettek át különböző törzsbelieket, a melyeknek a
* Nyugot-Afrika partjain még ma sem szűnt meg a rabszolgakereskedés és titokban
most is hurczolnak négereket a partok egyik részéről egy másik távolabb esőre. Bármily ritkán történik is és bármily titokban, a partokon czirkáló hadihajók itt-ott mégis
megcsípnek egy-egy hajót, a melynek nagyon gyanús a rakománya. A hadihajók
többnyire angol nemzetiségűek, a rajtakapott hajó csaknem mindig —- portugál. A „kis
hamis" csak nem tud lemondani a régi szenvedélyéről, mint akár a czicza az egerészésről.

HADIHAJÓ,
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négervonásból csak egyetlen közös vonás maradt meg, tudniillik
& példátlan lustaság és restség, akkor a kis állam egyszerre fenekestül felfordult. A libériái négerek úgy jártak, mint valamennyi
népfaj, a mely csak hossza; szolgaság után kapta vissza a szabadságát:

e;" ""ídclmesk^dni

senki,

de

parancsolni mindenki akart.

A szabadjára hagyott feketék, a fekete kormányfővel, meg a fekete hivatalnoki kairal, egymás

között sehogy sem tudtak bol-

mmmmm
RÉSZLET MONROVIÁBÓL.

-dogulni és csak az idegen államok, főképen az észak-amerikai Unió,
Anglia és Francziaország részéről többszörösen ismételt — és mindannyiszor a legönzőbb czélból vezetett — békés vagy fegyveres
beavatkozása után történt, hogy az évtizedeken át folyton vajúdó
köztársaság végre-valahára megállapodhatott és valahogyan rendezettnek mondható viszonyok közé jutott.
A köztársaság még ma. is valóságos torzképe a rendezett
államnak és karrikaturája az „államosdi" játéknak. így például, többek közt, még földrajzilag is csak annyi bizom^os, hogy a köztárDr. Gáspár F . : A föld körül. II.

21

1&2

GÁSPÁR FEREXCZ: A FÖLD KÖRÜL

saság határai észak-nyugot felé a Turner félsziget meg a Monah
folyó, délre pedig a Rio San Pedro az Elefántcsontparton s^ hogy
a part hossza mintegy hatszáz kilométer. De hogy befelé hol van
a határa, meddig terjed a köztársaság, azt hozzávetőleg is nehéz
megmondani, annyira bizonytalanok az adatok. Lehet, hogy 50 ezer
négyzetkilométer, de az is lehet, hogy 85 ezer kilométer. A. terület
lakossága pedig egy és két millió között van föl véve. A foh/ton
ide-oda kóborló törzsek, földhöz nem kötött nyugtalan kóborlása
miatt, a libériái „statisztikai hivatal" pontos adatokkal nem szolgálhat.
A lakosság zöme, úgy mint Sierra Leonéban is, a Kru négerekhez
tartozik,

a mely

egész

Nyugot-Afrikának

legjobb

hírű

törzse,

a mennyiben jóformán az egyetlen, a metynek tagjai fehérek felügyelete

és

szigora alatt rendszeres

munkához alkalmazhatók,

korbács nélkül is. Az egész nyugoti parton mint ilyenek ismertek ;
minden kikötőben fel is találjuk őket, a hol a csónakosok, hajó,
és kikötői munkások, teherhordók és más rendes

foglalkozású

négerek zömét a Kru négerek teszik. (Még találkozunk velük és lesz
bővebb alkalmunk velük megismerkedni.) A másik nagyobb része
a lakosságnak a Wey négerekből áll, a kik egyenes ellentétei a Kru
négereknek, a mennyiben semmiféle rendszeres munkára nem foghatók. Szabad csatangolás az ország belsejében: ez az egyetlen
foglalkozásuk.
Az említett két törzszsel, a Kru és a Wey négerekkel — a
libériái köztársaság „vadjaival"

— éles és kellemetlen ellentétben

áll a köztársaság uralkodó osztálya, a néger „polgár", vagy a mint
ők nevezik önmagukat: „freeborn and coloured gentleman", (szabad
születésű színes úr), a kiknek a jelszava: „the love of liberty brought
us here", a szabadságszeretet volt az, a mi minket ide hozott. Es
ezen jelszó alatt a világ minden félig-meddig

czivilizált

négerei

között a leglustább, legtunyább, legarrogánsabb és legtehetetlenebb
négerei csoportosulnak. Mintegy 20 ezerre tehető ennek az uralkodó
osztálynak a száma, a kik a „szabadon született gentleman"-ek
czíme alatt nevetséges

és komikus paródiában játszszák

a „köz-

társaságot. " a társadalmat, a tudósokat, meg a művelt embereket.
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A köztársaság — a melyben fehér ember egyáltalában és semmi
szín alatt nem nyerhet polgárjogot — egy elnök vezetése alatt áll,
a kit két esztendőre választanak; ugyanegy ember kétszer nem
választható elnöknek. Az összes kvalifikáció, a mit a „Praesident"-től
megkövetel a köztársaság, az a harminczötödik életév betöltése és
legalább hatszáz dollár értékű ingatlan tulajdon. (Hogy írni-olvasni
kell-e tudnia a Mr. Praesident-nek, az nem bizonyos, de miután
a városi lakosságnak nagy százaléka tud írni-olvasni, igen valószínű,
hogy az elnök is tud.) Az elnök mellé beosztott „Cabinet" 5 miniszterből áll; van kül-, bel-, pénz-, igazság- és postaügyi minisztérium.
Az egyes minisztériumok hivatalnoki kara áll: a miniszterből. Pont;
több nincs. A libériái köztársaság állampénztára, nagyobbszámú hivatalnoki kar fenntartására képtelen. Csak egyes minisztériumokhoz
osztanak be —- szükség esetén — egy-egy titkárt. A törvényhozási
testület két házból áll: a főrendiházból, meg az alsóházból; a
főrendiház — a senatus — 8 tagból áll, a kiket négy-négy évre
választanak. Census, elnöki kinevezés vagy jutalomképen való kinevezés nem létezik. A nép választja a legérdemesebbeket senatusoknak.
„Nép" alatt azonban nem szabad a köztársaság lakóit érteni. A
lakosság nagyon kis töredékének van választójoga. Az egész köztársaság egynéhány európai nagy czég, néhány vagyonosabb ültetvényes és néhány gazdagabb kereskedő zsebében van. Ennek a
néhány embernek különböző irányú érdekétől függnek az összes
választások és kinevezések. Az alsóház tizenhárom tagból áll, a kiket
csak két évre választanak, tekintet nélkül az incompatibilitásukra.
Az egész „köztársaság" négy „grófságra" (county) van beoszva,
egy-egy „főispán" vezetése alatt. A katonáskodás általánosan kötelező;
minden 16 és 50-ik életév között álló épkézlábú polgár katonaköteles, a kik együttesen az 5 ezredből álló hadsereget alkotják.
A hadsereg és a haditengerészet, mert van „haditengerészetük"
is — két rozoga . fahajó, a melyeket az angol haditengerészetből
20' évvel ezelőtt felesleges lomként kimustráltak, és ő felsége
Queen Victoria, az „Angliával barátságos viszonyban álló Köztársaságnak" ajándékozott — tehát a hadsereg és a haditengerészet
21*
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tisztikarának a rangja az — ezredesnél kezdődik. Ez tudniillik a
legalsó tisztirang. Ezen alól nem adja egyetlen freeborn and coloured
gentleman; ellenben tábornok, táborszernagy, contre- és vice-admiral
van bőven. A. hadseregbe tisztként beosztott táborszernagy, a kinek
különben a polgári foglalkozása

abban áll, hogy a Wey

négerek,

által gyűjtött bőröket tartja raktáron az európai ügynök számára,
vagy akár a sorhajókapitány, a kinek polgári foglalkozása a szénszállítás

a kikötőben horgonyzó hajókra:

ezen czímükön

kívül

pompásan hangzó czímeket és rangokat viselnek. Sőt a polgári
erények jutalmazására eg}r rendjel is áll az elnök rendelkezésére:
az „Afrikai Megváltó Rend". Mindazon gentlemanek, a kik Liberia
zászlójára* egy vagy más úton dicsőséget hoztak, avagy az államnak kiválóan hasznára váltak, megkapják az Afrika Megváltó Rend
egyik vagy másik osztályú

keresztjét.

Az összminiszterium, valamint a főrendiház és parlament legnagyobb, talán egyedüli gondja a köztársaság nyomorúságos pénz-ügyi zavarainak rendezése. A rendezési gond nem olyan értelemben
veendő, mintha azon törnék a fejüket,

hogy

miképen lehetne

szabadulni a régi adósságoktól. Oh nem, Libériában ettől nem fáj
a pénzügyminiszter feje; hanem igen is attól, hogy miképen lehetne
— új adósságokat csinálni. A köztársaság jövedelmi forrása csaknem kizárólag a beviteli vám, a mely sehogy sem képes fedezni
a

minimumra leszorított állami kiadások költségeit. Pedig a jó

liberiaiak minden könnyítést megtesznek a jövedelmük gyarapítására,
a mennyiben bármilyen nemzetiségű pénzt hajlandók elíogadni és
mindenféle pénznek megadják a teljes értékét; sem az angol, sem
a franczia, sem az amerikai pénzt nem utasítják vissza. Köztársaságbeli pénz csak egy minőségű van, a rézpénz, a melyből két angol
font súlyú eg5^enértékű egy dollárral. A belföld bennszülötteivel való
kereskedésre foképen ezt a pénzt, a kaurit használják. Forgalomban
vannak továbbá kisebb vasrudak, a melyekből

a 12 font súlyú

egyenértékű három shillinggel; nagyobb értékű a manilly, ez három
* A libériái zászló az északamerikai lobogó mintája szerint készült;

piros-fehér

csíkos lobogó, a melynek a felső bal sarkában, kék mezőn egy fehér csillag van.
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font súlyú rézrúd, a melynek másfél dollár az értéke. A bennszülötteknek, meg a manroviaknak ilyen értékkel is szabad az adójukat
fizetni, sőt mindenféle terméket is elfogadnak az adóhivataloknál.
Magától értetődik, hogy egyrészt a szegényes bevétel, másrészt a
nyomorúságos kezelés, a szakértelem, meg a hivatalnoki becsületesség és lelkiismeret tökéletes hiánya folytán, a köztársaság pénzügyi
viszonyai képzelhetetlenül rendezetlenek. Illusztrálásul csak a következő esetet említjük fel. Liberia még 1871-ben franczia tőkepénzesektől 500 ezer dollárt vett kölcsön 7°/0-os kamatra és kötelezte
magát az adósságot tizenöt év

alatt

törleszteni.

ezer

A

kölcsönzött

500

dollárból mintegy 90 ezret

tényleges

dollárokban kaptak, 60 ezret azonban
már

olyan

papírokban, a

párisi tőzsdén nagyon

melyek

kétes

voltak; a kölcsönzött összegből

a

értékűek
levon-

ták továbbá előre a kamatokat három

. ;v

évre, ezt azonban csengő dollárokban
vonták le; épp úgy levonták a provisió-

-

: ;

í ; : v-

kat a kölcsönnél közreműködött fehér
és fekete

ügynök

KRU

KKGER.

„gentlemanek". A

sok mindenféle levonás után kapott a libériái köztársaság kincstára az
500 ezer dollárból egy nevetséges töredéket, mintegy 125 ezer dollárt.
A kamatokat (a három évre előre levont kamatokat kivéve) a köztársaság soha többé nem fizette, és a tőkéből sem törlesztett egyetlen
kaurit sem és

1899-ben

csak maga a kamathátralék

128

ezer

font sterlinget tett ki! Hol van még a tőke? Körülbelül így áll az
ügy azzal a belföldi adóssággal is, a melylyel a köztársaság a saját
polgárainak tartozik és miután ennek a visszafizetésére

még gon-

dolni sem lehet, hát egyszerűen nem is gondolnak.
Mindezen nyomorúságos állapotoknak egyedüli oka a lakosság
hagyományos lustasága és vele született restsége, továbbá az embe•rek erkölcsi, társadalmi és egyéni tekintetben kevéssé kifejlett érzéke.
A föld, a melyen élnek, eléggé termékeny és háládatos. Csak kevéssé
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rendszeres munkálkodás és okszerű gazdálkodás mellett hasorílíflanul
több eredményt érhetnének el. Az a kevés termék, a mi Libériából
kivitelre jut, főképen

pálmaolaj és pálmamagvakból

áll; továbbá

kaucsuk, kávé és elefántcsont. De ezek a termékek sem

képesek

a más országokból kikerülővel a versenyt felvenni. így például a
kávét olyan hanyagul, lanyhán és piszkosán kezelik, hogy ez a világpiaczon alig számbamenő szerepet játszik.

A Mississipi délután 3 órakor érkezett a Cap Mezurado hegyfok
közelébe, a tengerbe mélyen benyúló félsziget csúcsához. E félsziget
északi csúcsán levő öbölben, a Mezurado folyó balpartján, fekszik
Liberia

fővárosa,

Monrovia, a köztársaságnak

egyetlen

számot-

tevő városa.*
Egy-két mértföldre a hegyfoktól, a Mississipi

csak

félgőzzel

haladhatott előre. Az égbolt tudniillik hirtelenében beborult, s ijesztő
mennydörgés, villámlás közepeit megindult az eső. Olyan hihetetlen
sűrűén hullott, olyan összefolyó

és vastag sugarakban, hogy tíz

méternyire sem lehetett látni. Csaknem egy óráig tartott a tropikus
zivatar; a mennydörgés és villámlás

engedett, az eső azonban

elképzelhetetlen tömegben hullott. Jóllehet a hajó fedélzetén számos
helyen volt a víznek lefolyása, azért mégis bokán jóval felül ért,
a rajta meggyűlt esővíz. Rendes körülmények között is elég nehéz
a bejutás a kikötőbe, mert a Mezurado folyó torkolata egy keresztbefekvő homokpad által van elzárva, a melyen időnként kolosszális
a hullámzás. Éjjel

még bizonytalanabb a helyzet. A monroviai

világító torony tudniillik olyan gyöngén világít, hogy hat-hét mértföldes körön kívül egyetlen sugara sem látható.
Öt óra tájt már ismét perzselően, égetően sütött a nap. A parton
nyoma sem volt az iménti özönvíznek; a kikötő közelében elterülő
* Az Elefántcsontpart felé húzódó részén fekvő néhány város, Robertsport, Grand
Bassa és a Cap Palmason fekvő Harper „városnak" nevezett helységek, csak szomorú
bizonyságai a tragikusan komikus szervezetnek és gazdálkodásnak.

MONROVIA KÁVÉHÁZÁBAN,
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nagy mocsarak környékét kivéve, ohran száraz volt a talaj, mintha
hetek óta nem esett volna egy csepp víz. A Mississipi a parttól
meglehetős távolságban vetett horgonyt, tekintettel arra a homokpadra, a mely a kikötőt elválasztja a külső

öböltől és a melyen

belül csak igen könnyű járatú hajók horgonyozhatnak. Még csónakon
is nehéz bejutni, mert a zátony fölött óriási nagy a hullámzajlás.
Rendes hajócsónakokon egyáltalában ki van zárva a közlekedés és

HULLÁMVERÉS ALSÓ-GUINEÁBAN.

mi is a Kru négerek tutajszerűen összetákolt lapos és rendkívül
erős naszádjain jutottunk át a zajláson. Az átkelés művelete talán
nem is veszedelmes,

de rendkívül

izgalmas;

csaknem

ijesztő.

A hullámzajlás különben is lármás és hangos, de jelentékenyen
fokozza annak a 6—8 négernek a —- tutajosoknak — a kiabálása,
ordítása, a mint egymásnak parancsolnak, jeleznek vagy segédkeznek. Ha nem ordítanak, akkor énekelnek evezés közben, a rythmikus
evezés ütemét adva meg. Tény, hogy a zajláson való

átkeléshez

óriási ügyesség és gyakorlottság kell; az ember bámul, hogy ezek
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a meztelen ficzkók milyen hihetetlen könnyűséggel és ügyességgel
kezelik a hosszú nehéz rudakat, a melyekkel a tutajt a zátonyon átsegítik.
Mulatságos jelenet, a hogyan a hordókat, illetőleg a hordókban
szállított folyadékot,

hajózzák

ki Monroviában

(és

egyáltalában

Nyugot-Afrikának minden kikötőjében, a hol nagy a hullámzajlás).
Hogy a hordókat csónakokra vagy bárkákra rakják, az kissé hoszszadalmas és költséges művelet volna. E helyett a hordókat egy-

USZO HORDOK.

szerűen a tengerbe dobják, egynéhány tuczatot összekötöznek és
vagy nagy gőzbárkákkal, vagy széles lapos tutajokkal

bevontatják

a kikötőbe. Felesleges talán megemlíteni, hogy ezekben a hordókban nem petroleum, vagy olaj van, hanem — pálinka és rum.
Néha

ezernél is több apró hordóból egynéhány

—• elszabadul;

kifelé úszik a tengerbe. Az ilyen elszabadult hordóra aztán éppen
úgy megindítják a hajtóvadászatot, mint például a pampákon a
gulyától elszabadult ökör után. A különbség az, hogy itt a hajsza
nehezebb és veszedelmesebb. De meg is érdemli a fáradságot, mert
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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egy tele hordó rum Alsó- és Felső-Guineában jelentékenyen drágább
és izgatóbb zsákmány, mint egy rideg marha az urugayi, vagy az
argentínai pampákon.
A zátonyon túl, a város felé, a- kikötő vize olyan nyugodt és
sima, mint valami hegyi tó; számos apró mocsaras szigettel megszakítva. A vízbe mélyen benyúlik egy hosszú, rozoga híd, az első
nyomorúságos tanujele a libériái köztársaság közigazgatásának és
belszervezetének.

A lépcsőfokok

több helyen hiányoznak, a híd

padlódeszkái, a hol nem hiányoznak, ott tánczolnak. A hidat egész
hosszában elállják

koldusok, lézengők és naplopók. A

legtöbbje

undorító szembetegségben szenved, vagy mutogatja undorgerjesztően eltorzult kezét, lábát vagy más testrészét. A hídfőn „poszton"
álló fekete rendőr, lovassági karddal meg fehér keztyűvel fel-fegyverkezve, a kezében levő suhogóval próbálja távol tartani a tolakodó
tömeget. A távoltartást azonban a „libériái köztársasági erélynek
és tapintatnak" olyan teljes hiányával cselekszi, hogy az már inkább
biztatás, mint visszautasítás. A kikötő közelében fekvő városrészt a
szegényebb néposztály lakja. Egynéhány tuczat nyomorúságos kunyhó,
minden rendszer nélkül ide-oda építve, köztük egy-egy szűk, keskeny
utcza, a házak előtt pedig tétlenül heverő, de hangosan, lármásán társalgó emberekkel. Minden szennyes, bűzös és piszkos: az utczák, a
házak, az emberek. Ennek a városrésznek az északi részén, közvetlen
a kikötő partján, állanak a nagy raktárak és irodák, a Monroviában
élő fehérek nappali tartózkodási helye. Minő életet élhetnek ezek
az emberek ebben az imfernális szomszédságban.
A felsőváros egy halomnak a tetején és oldalán terül el, lépcsőzetesen emelkedve fölfelé; persze teljesen amerikai stílusban. Az
utczák egyenesek,

mint a nyíl és pontosan kimért távolságban

keresztezik egymást. A házak nagyon tarkák, nagyon színesek, de
elég csinosak — kívülről —• és valamennyit kisebb-nagyobb kert
veszi körül.

Valamennyi háznak

a fedele

rendkívül magas

és

nagyon meredek, tekintettel az évnek kilencz hónapon át tartó
nagy esőzéseire. A kertben azonban a gaz meg a dudva tenyészik
legsűrűbben, valamint alig van egy „block" — háztömb — a melyben

LAKÓHÁZ MONROVIÁBAN.

egy-két omladozó, bedűlt s fűvel, dudvával benőtt épületrom nem
állana. Ezeket tönkretette a temérdek hangya és termita, a köztársaságnak egyik csapása. (Még lesz róla szó.)
• Közvetlen a város mögött, a már ismert világító torony
közelében, áll egy alacsonyabb dombon a ,, várerősség", egy
omladozó kőfalú, bástyaszerű építmény, sánczokkal, lőrésekkel stb.
A sánczok tele vannak békanyálas vízzel, a melynek a felületén
haragos-zöld óriási levelek úsznak; a lőrések egyik-másikán kilátszik
az ágyúcső, éppenséggel nem imponáló és félelmet gerjesztő állapotban. Az ágyúcsövek tudniillik nem talpakon feküsznek, hanem
a csupasz kövön és nemcsak a külsejük van virággal meg burjánnal körülnőve, hanem a — csövekből is kilóg a virágdiszítés.
Katonaságnak, várőrségnek sehol semmi n^voraa; a libériái lobogó
megtépve és megázva, olyan petyhüdten lóg a kopott zászlórúdon,
mintha szégyelné magát az alatta elterülő városért és az egész
köztársaságért.
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Naplementével- hirtelen megtelnek az utczák, a melyek különben
már nappal is elég lármásak és zajosak.

Naplementével ugyanis

megszűnik a munka a hivatalokban és az irodákban és a „freeborn
and coloured gentleman"-ek sétálni viszik a „lady"-ket.
Való igaz, hogyatéma nagyon alkalmas és kínálkozó a csúfolódásra,
az önkénytelen túlhajtásra. De ezen esetben Monrovia főterén, Monroe
elnök emlékének tiszteletére emelt szobor körül, a szeméttől, piszoktól,

EURÓPAI LAKÓHÁZA MONROVIÁBAX.

dudvától és termita-rombolástól bedőlt faházak keretében fel s alá sétáló
fekete csoportok, az előkelőbb, vagyonos és jól nevelt társadalmi állás
vagy születésnél fogva kiváltságos helyzetű európai vagy amerikai
urakat és úrnőket, minden kritika nélkül
gentlemanek és ladyk látványa,
határozottan

nevetséges

és

utánozni akaró

azoknak modora és

szánalmas. A

tikkasztó

fekete

ténykedése,
forróságban

a férfiak túlnyomó része feketébe van öltözve; a fejükön czilinder,
az orrukon czvikker, hacsak lehet, széles arany kerettel. (Az ember
azt hihetne, hogy azért járnak feketében és azért kerülik óvatosan
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a különben sokkal jobban megfelelő fehér színű öltönvöket, mintha
ezáltal a bőrük fekete színe kevésbbé volna feltűnő.) Még a járásuk
is furcsa,

éppenséggel

nem ,,gentlemanlike".

Vagy

úgy járnak,

PARADE .MONROVIABAN.

mintha mindannyian nyugalomba vonult — pékek volnának, vagy
pedig, mintha esztendőket töltöttek volna —
nyugotafrikai

Ulaván. A mellett igen

lánczon, valamelyik

komoly, sőt

méltóságteljes

a magatartásuk; mintha mindmegannyi miniszter, államtitkár vagy
professor lenne, vagy legalább is czímzetes táborszernagy a libériái
köztársaság hadseregében. Az arezuk határozottan intelligencziára
vall, a minthogy valószínűleg

számosan lehetnek közöttük, a kik

magasfokú szellemi munkára volnának képesek. Ezt a tulajdonságot
vagy képességet sohasem vonták kétségbe a négereknél; hanem az
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etnikai érzésük meg a morális gondolkozásuk olyan, a mely némi
— defectusra enged következtetni.
Az asszonyok, a kik olyan hűségesen és görcsösen kapaszkodnak az illetékes férjek karjaiba, mintha leggyöngédebb szeretet
fűzné őket a fekete hitveshez és nem a magassarkú és túlságosan
szűk topánka, a melyben alig tudnak egyet lépni, — élénken
emlékeztetnek azokra a női alakokra, a melyeket a franczia bohózatokban szoktunk látni, a midőn a szereplő színésznők nevetséges vidéki alakokat mutatnak be. A leghihetetlenebb kalapok
és dísznek felrakott gyümölcsök, madarak és groteszk tárgyak
lógnak, tánczolnak és libegnek az asszonyságok borzas, dús haján.
A toilettek színe, szabása a legfurcsább, a legrikítóbb, és valóságos
czirkuszbeli felöltöztetett majmokká degradálják a különben is
éppenséggel sem szép, sem csinos, sem kellemes külsejű nőket.
Még a fiatal leányok is — a kik az ifjúságtól soha el nem tagadható bájosságban, talán még elég rokonszenvesek lennének —
valósággal torzképekké rútulnak a példátlan ízléstelenséggel összeállított, rikító színű és szabású toilettekben. Ezek a csoportok
a monroviai társadalom előkelőbbjei és gazdagjai. Hát még a középosztály meg a proletárok! Ezeknek a ruházata olyan, mintha a világ
minden részéből raffineriával keresték volna össze az „uraságoktól
levetett", de egymáshoz nem illő és való ruhadarabokat és azokat
hozták volna ide. (Ez különben áll a legtöbb négerre, a hol a feketék
„levetve és megvetve" a négerek ősi ruháját, a — derékö.vet, a civilizált ruházatot vették fel.) Ha ezek az emberek, a kik most mint
karrikaturák sétálnak az utczákon és ülnek a kávéház meg a czukrászda kertjeiben (az egyedüli ipar és foglalkozás Monroviában,
a mely szépen prosperál), úgy öltözködnének, mint a hogyan
a többi atyafiaik öltözködnek az ország belsejében, vagy a nem
kultivált részeken, tudniillik színes övvel a derekukon és semmi
egyébbel, akkor határozottan sokkal előnyösebben néznének ki.
Hiszen a legtöbbjük széles vállú, egyenes növésű férfiú; a bőrük
fénylőén fekete vagy sötétbarna; a rendkívül dús növésű, borzas haj
is másképen, sőt nagyon jól nézne ki a színes turbán alatt, mint
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így eltorzítva a nevetséges, kopott czilinder alatt. A rövid derekú
és aránytalanul vastag czombú, zömök, apró asszonyok is rokonszenvesebbek lennének az ő szokásos öltözetükben, a színes, rövid
szoknyában, egy tarka lepellel a vállukon. És hogy a fiatal 13—15
éves néger leányok, a kik ebben a korban még arányos, erőteljes
növésűek és okvetlenül bájosak — ha már egyébért nem, hát azért,

A KI FÉL A

„ KODAK."-TÓL.

mert 13—15 évesek — (a fekete törzsek leányai ebben a korban
tudvalevőleg már teljesen kifejlettek)

egészen mást mutatnának ki

a fiatal leányok eredeti viseletében —
kukon -— mint a nevetséges

egy gyöngysorral

a dere-

krinolinban, vagy' az ezzel egészen

ellentétes, szorosan odatapadó, angol szabású ruhában^ azt talán
fölösleges megemlíteni.
Hogy mennyivel inkább megfelel a néger jellemnek az őseredeti
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állapot, mint evvel az am erika-európai mázzal bevont czivilizáczió,
a melyből legfőképen a „humbug" meg a „stréberség" rakódik le,
mutatja egy klasszikus példa, a melyet dr. Lenz említ. A Niger
torkolatának egyik ágánál egy törzset talált, egy „király" uralkodása alatt. A király is meg a nővére, a „praesumptiv trónörökös",

ANYA GYERMEKEIVEL.

évekig tartózkodott Londonban „nevelődés és művelődés" czéljából.
Néhány évvel

azután, hogy az uralkodó és nővére

a

egyszersmind

hazájukba,

visszatértek

ő felsége, a király meg ő fensége,

az

ősi

visszatértek

eredetiségükbe:

a trónörökösnő, éppen

úgy

szaladgáltak a derékövvel meg köténynyel és épp úgy tele voltak
aggatva mindenféle babonás amulettekkel, mint akármelyik

más

nigerparti vagy congomenti néger. Ugyanez megtörténik különben
Libériában is; százával, sőt ezrével esnek vissza a négerek a nekik
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sokkal kedvesebb és megfelelőbb eredeti állapotba. A Monroviaban
élő fehérek — a kik között ma a német elem a túlnyomó —
számtalan példát sorolnak fel, a melyben tanult és művelt négerek
— mindenesetre a honi, a monroviai gimnáziumban nevelt négerek
—

egyszerre eltűnnek a monroviai „társadalomból" és a terület

belsejében folytatják a négert megillető és a négernek

megfelelő

LIBÉRIÁI NÉGER NŐK.

életmódot: az erdőben való csatangolást vagy legfeljebb a nagyon
könnyű mezei munkát. Nagymértékben hozzájárul ehhez a visszaeséshez, vagy helyesebben: visszatéréshez, az a körülmény is, hogy
a néger lelkületének és jellemének sehogy sem felel meg a keresztény
vallás. Ennek a vallásnak a magasabb lendülete, tisztult fogalmai
és ideális dogmái nagyon magasak az értelmileg alacsonyabb színvonalú négernek. És tényleg valamennyi árnyalatú missionarius —•
a kik nagy számban élnek a nyugotafrikai partokon — elismeri, hogy
Dr. Gáspár F . : A föld körül II.

2.'i
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a mohammedán vallás minő erős, sőt nagyon sikeres versenyt támaszt
úgy a katholikus, mint a protestáns árnyalatú vallások terjesztésének.

A libériái társadalmi viszonyok

bővebb

ismertetésére álljon

itt egy libériái bennszülött polgárnak — egy orvosnak — a legnagyobb őszinteséget visszatükröző keserű kifakadása, a mely autentikus vélemény jellemzőbb minden leírásnál.
„ . . . A mi törvényhozásunk büszke arra, hogy milyen tevékeny,
milyen szorgalmas és lelkiismeretes: egyetlen ülésében ötven — válóperben mondotta ki az ítéletet. Ötven nőt törvényesen választottak
el a férjektől és ötven nővel gyarapították az állam prostituáltjait.
És erre büszkék; mintha ebből a portékából már nem volna nekünk
úgy is elég. Hiszen tudjuk, hogy az ezüst pénz, meg a színes
karton minő csáberővel bírnak a mi asszonyainkra és azt is tudjuk,
hogy alig van közöttük egynéhány, férjezett vagy hajadon, a kik
ezekért a drágaságokért oda ne adnák magukat a legelső jött-ment
fehérnek. Számos esetet tudunk, a melyekben egjr heti házasság
után a férj

otthagyja

a feleségét,

vesz magának egy

másikat,

ezt is odahagyja és visszaveszi az elsőt, a ki időközben egy harmadik férfinél talált hajlékot és vigaszt. De hát mit is tehetnének a szegények

a mi nyomorúságos közviszonyaink közepette?

A lakosság nyomorban sínylődik és a kormány a legcsekélyebb
könnyítést sem adhatja. A szegénység nyomasztó az egész országban ; az emberek rongyokban járnak és éheznek. Az adó óriási, a
behajtása lehetetlen és mert kevés a befolyt jövedelem, a kormány
még magasabbra csigázza az adót, csakhogy távol tartsa az idegeneket, a fehéreket. E közben pedig tántorognak az emberek az
utczákon az — éhségtől. És mindezt csak a kormány meg a törvényhatóságok idézték elő. Ha valaki egy határozatot akar hozatni
a kormány, vagy a törvényhatóságok által a maga javára és előnyére,
az egyszerűen megvendégeli az illető törvényhozókat és lekenyerezi
őket valamely csekélység által; egyszerűen megvásárolja őket. A kivan-
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ságát aztán ott nyomban a vacsoránál teljesítik. A vagyonosabb honfitársaink butítják a szegény népet és figyelmeztetik, hogy óvakodjon
az alkotmány megváltoztatásától, mert akkor a fehér emberek megint
az országba jönnek és polgárokká lesznek. Folyton emlékeztetik
őket azokra a kegyetlenségekre és irgalmatlan bánásmódra, a melylyel a fehérek az apáikat kínozták és gyötörték. Tehát vigyázzon
a nép, maradjon hű az alkotmányhoz, mert a mint megváltozik az
alkotmány, a régi állapot azonnal megismétlődik és a fehérek ismét
rabszolgákká tesznek bennünket. A buta nép pedig hisz, tűr, szenved és éhezik és minden marad a réginél. Azaz, hogy nem marad,
mert minden romlik, pusztul és rosszabbodik napról-napra".
íme, egy néger hazafi keserű kifakadása, a melyből kilátszik
a népe és országa szomorú állapota fölött kesergő becsületes ember
őszinte fájdalma.

Nem kevésbbé

jellemzően ismerteti az ország

hihetetlenül gyászos viszonyait.
„. . . Ötvenezer dollár volt az ország évi bevétele és ezzel a
nyomorúságos összeggel akarják elintézni a 85 ezer négyzetkilométer területű ország ügyeit. Itt ülünk ölbetett kezekkel, köröskörül bezárva az őserdőbe, a melynek galyjai az ajtóinkon nőnek
be a lakásainkba és a mely hemzseg a leopárdoktól, szarvasoktól,
kígyóktól és más vadállatok egész tömegétől. Az utczáinkat felveri
a gaz meg a piszok és ha a kicziczomázott „ladyeink" az utczára
lépnek, elmerülnek a sárba. Szégyeljük
gainkat és megszerzett előjogainkat

magunkat, hogy kiváltsá-

a legkevésbbé sem tudtuk

kihasználni. Semmit sem teszünk sem a hazáért, sem a nyomorban élő honfitársainkért; magára hagyjuk a népet, elhanyagoljuk
a népnevelést, az ország jólétét, az anyagi és erkölcsi fejlődésünket,
Ha felépítettünk egy rozoga kunyhót és kiirtottunk körülötte egy
darabka őserdőt, a tisztást beültettük krumplival, akkor már azt
hiszszük, hogy valami nagyot alkottunk. Tele zabáljuk

és tele

iszszuk magunkat, aztán lustálkodva egész nap, büszkén verjük a
mellünket, hogy: szabad polgárok vagyunk és azt hiszszük, nincs
szebb ország a miénknél." . . . .
23*
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Három napig horgonyzott a Mississipi Monroviaban. Az estéket
a hajón töltöttük, mint a hogyan ritkán tölti idegen fehér ember
az estét a városban, hacsak nem valamely

ott élő európainak a

vendége. A három nap alatt ismét meglehetős ,.anyagcsere" történt
a Mississipin; sok árút adott le és temérdek anyagot vett föl, olyat,
a melyéket Amerikába volt szállítandó. Hogy ezeket már most felvette, holott még alig volt a kifelé utazásának első harmadában:

SZEXBE RAK AS MONROVIABAN.

ez azért történt, mert a hazafelé vezető úton Monroviát nem szokta
érinteni. A ki- és berakodás unalmas műveletét nagyban

késedel-

meztette egy tragikomikus incidens. Egy monroviai néger társaság
— egy úgynevezett „Import Company" temérdek árút rendelt Amerikából, többnyire mezőgazdasági czikkeket, ekét, gépet, vasárúkat stb.
Az árút már ki is rakták és nagy ügy gyei-bajjal átszállították a
homokzátony hullámzajlásán

is. Mikor aztán a fizetésre került a

sor, akkor kijelentette a társaság, hogy pénz: igenis nincs, hanem
majd adnak egy váltót, vagy chequet a — Monroviai Nemzeti
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Bankra. A Mississipi kapitánya azonban sem váltót, sem az „Első
Hazai"-ra kiállított chequet nem fogadta el; ellenben a temérdek
árút ismét tutajokra rakatta és visszavitette a hajóra. Liberia hitele
ugyanis nagyon gyenge lábon áll és nem minden nemzet védi
olyan példátlan erélylyel a gyarmatokon élő polgárainak az érdekeit,
mint a német. Ott tartózkodásunk előtt egy évvel történt, hogy

KRU NÉGEREK JÖNNEK A HAJÓRA.

egy német hadihajó Libériában horgonyt vetett, a melynek parancsnoka kijelentette, hogy ha a libériái köztársaság nem fizeti meg
öt nap alatt, X. Y. német kereskedő tartozását, akkor addig bombázza a várost, a míg egyetlen ház épségben van. És Liberia fizetett. Miután a mi ott tartózkodásunk alatt a Mississipinek nem volt
reménye arra, hogy egy amerikai hadihajó nyomatékosan követelje
az adósság behajtását,

Captain Thomas, a Mississipi

kapitánya,

czélszerűbbnek tartotta az árú visszahordását a hajóra. Hogy ez a
művelet nem könnyű és olcsó, azt elhiszszük most, miután ismer-
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jük a nyugotafrikai partokon szokásos óriási hullámzást és a Mezurado
torkolatában fekvő homokpadot, és miután a nehézségeknek egy példáját már láttuk a hordók kihajózásánál.

Mintegy hat-hétszáz Kru néger szállott Monroviában a Mississi-

KRÜ NÉGEREK A HAJÓ ALATT.

pire, a kiket Nyugot-Afrika

délibb városaiban élő

ültetvényesek

szerződtettek munkásoknak. Említettük, hogy a négerek hagyományos és közismert lustaságával szemben éppen a libériái — helycsebben : a Libériával szomszédos Kru parti négerek, mint elsőrendű
munkások szerepelnek, értelmességre és szorgalomra nézve egyaránt.
Még katonáknak is toborozzák őket és Nyugot-Afrikának néhány
városában Kru négerekből áll a rendőrség legénysége; sőt napjainkban a német nyugotafrikai gyarmatokon az ezredeket Kru négerekkel egészítik ki. A Kru négerek ugyanazon szerepet játszák
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ezeken a partokon, mint a kinai kulik Kelet-Ázsiában. Nincs az a
foglalkozás,

a mire ne lehetne őket alkalmazni. Az

kikötőmunkások, a gyártelepek emberei, az

értelmesebb

ország belsejéből

a

partra hozott temérdek árúczikkek osztályozása meg rendezése, az
mind Kru négerekre van bízva. Legkedvesebb foglalkozásuk azonban
a tengerészmunka; elsősorban tehát csónakosok, kisegítő matrózok,
fűtők, szénlapátolók stb. Mindenféle más foglalkozásra is szívesen
vállalkoznak, csupán egyre nem vehetők rá semmi áron. Arra tudniillik, hogy expedíciókat kisérjenek az országok belsejébe, akár mint
fegyveresek, akár mint teherhordók. Tudniillik félnek a többi négertől.
Attól félnek ugyanis, hogy elfogják és rabszolgákká teszik őket.
Azért nem sikerült még egy expedíciónak sem a veszedelmes és
nehéz útjokra éppen ezeket a megbízható és sokat ígérő Kru négereket kísérőül toborozni. (Ezért történt s történik talán most is,
hogy Nyugot-Afrika partjairól befelé induló expedíciók Afrika túlsó
partjáról, Sansibar szigetéről hozatnak drága költségen
belieket, suahéliket)

.

.

sansibar-

.

A Mississipi csaknem már útra készen állott a külső kikötőben, a midőn megjött az .emberrakomány: a Kru négerek csapata.
Apró canoekban, nagy hasas ladikokban, meg széles tutajokon jelentek
meg a hajó alatt, kevés bátyúval, de leírhatatlan lármával és zajjal.
Mint a kaptárból kiszabadult méhraj rohanták meg és lepték el a
hajót minden oldalról. Nem a lépcsőkön jöttek fel a fedélzetre,
hanem mint ostromló sereg a várfalon, minden oldalról egyszerre,
köröskörül rohanták meg. Nem tellett bele öt perez és a hat-hétszáz néger a fedélzeten volt. Meglátszott rajtuk, hogy már ismerik
a hajóéletet. Egy-két „headman" — főnök — rövid vezényszavára
szépen kisorakoztak a fedélzet két oldalán, egyik kezökben tartva
a kevés bátyút, a másikban valami írásfélét. Mindegyiknek volt
valami bizonyítványa előzetes szolgálatukról és sokan egy pléhtokba zárva őrizték a fontos ereklyét. Sőt néhánynak nehéz ezüstláncz lógott a nyakán, a lánczon pedig érem, a melyen az illetőnek
egykori gazdája tanúsítja, hogy milyen jóravaló, szorgalmas és
derék szolga volt a nyakláncz tulajdonosa.
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Sajnos, azért mégis négerek voltak. Tudniillik lármások, bohóczkodásra bajlók és némileg eltorzítottak; többen nevetséges európai
rongyokba voltak öltözve és kivétel nélkül bűzösek. Egy

fekete

csík húzódott végig az arczukon, a homlok közepétől az orr hegyéig,
a mely testrész némelyiknél olyan nevetségesen lapos vagy pisze
volt, hogy ellapult az egész arczon. A fiatalabbak hegyesre reszelik
az első fogaikat, a sűrű, göndör hajukat pedig helyenként leberetválják. Átlag csupán derékövből állott az öltözetük és ezek néztek
ki a legtisztességesebben;

sokan azonban mindenféle európai sza-

bású rongyot viseltek, a mi rögtön a czirkusz-majom színvonalára
sülyesztette az illetőt. Egy kopott, piszkos fekete kabát a mezítelen
fénylő testen, a melynek vagy ujjai nem voltak, vagy a gallérja
hiányzott, egy karimátlan kalap, vagy egy pár talpatlan czipő, a
melyből hiányzott a „gummi" — mind ezek határozottan eltorzították a különben elég arányos termetű, domború mellű, izmos és
erőteljes

férfiakat.

Az ember bámul erős izomzatukon, ha látja

azt a nyomorúságos táplálkozást, a melyen ezek a munkások tengődnek. A legtáplálóbb ételük a hajón, a hol különben „saját menage"-jukon éltek, a cachuja

volt, a vízben

főtt

kukoricza. Mináiunk

odahaza, a havasokon élő mokány, a ki egy esztendőben egyszer
száll le a havasokról az emberek közé, hogy eladja az évi munkásságának a termékeit, néhány tuczat fakanalat, meg néhány dézsát
és teknőt, és a ki szintén főképen kukoriczán él (máién), valóságos úri módon táplálkozik ezekhez a feketékhez képest. Hiszen
a havasi

mokány

„cachujája",

tudniillik

a málélisztből

csinált

puliszka, leöntve kecsketejjel, vagy keverve juhtúróval stb., igazán
lukullusi lakoma ahhoz képest, a mivel a Kru négerek a Mississipi
fedélzetén éltek.

