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A mintegy 1600 tengermértföldnyi út Monrovia és a Congo torkolata között a tengerész és a hajóutas szívét örömmel eltöltő előjelek
között indult meg. A délkeleti szél alig érezhető gyenge hullámzást
idézett elő az óceán sima felületén és mert a szél csaknem szembe
találta a délnyugotnak tartó Mississipit, a rettenetes forróságot tűrhető hőséggé enyhítette. A délkeleti szél azonban nem az Atlantióceán déli felében járó hajókat állandóan kísérő,' délkeleti passzát
volt. Ez az állandó jellegű szél nem éri el a nyugotafrikai partokat,
mert a partok mentén mintegy 100—150 tengerimértföld széles csík,
passzátmentes. A partok közelében váltakozó irányú, lokális jellegű
szelek otthonosak és az Atlanti-óceánnak ez a csíkja mintegy folytatása a szélcsendövnek, a mely elválasztja az északkeleti passzátot
a délkeletitől.

.,

:

Csodálatos, hogy a hajózás történetében milyen korán rájöttek
a mindent megfigyelő és leleményes tengerészek ezekre a természeti
jelenségekre és hogy kalandos természetű hajózási vállalkozásaikban
milyen észszerűen és okosan használták fel a felismert előnyöket
és milyen óvatosan kerülték a hátrányaikat. Csakis ezen genialis
találékonyság magyarázza meg, hogy a régi idők kezdetleges hajózási viszonyai között miképen volt lehetséges, hogy például Diego
Cao 1482-ben már a Cap Crossig — 21 fokra délre az Egyenlítő
alatt — a mai Cethal-öböl vidékéig, lejutott rozoga hajóival, Bartolomeo Diaz pedig a „Viharfokig", a melynek a nevét 11. János
portugál király, tekintettel a hajósok elbátortalanító hatására, a „Jóre• ménység fokára" keresztelt át és Vasco da Gama a Jóreményfokot
megkerülve, átjutott Afrikának

keleti partjáig. Ezek a rendkívül
24*
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kalandos és merész utak kivihetetlenek lettek volna azokkal a nyomorúságos vitorlás karavellákkal s a kezdetleges nautikus segédeszközökkel, ha a tengerész-ember leleményessége

és "találékonysága

nem ismerte volna fel hamar az óceánon állandóan uralkodó szelek
—

a passzátok — irányát és erejét s ha nem jöttek volna rá az

Egyenlítő körüli szélcsendövre, meg a partok hosszában otthonos
váltakozó irányú és határozatlan jellegű lokális szelekre.

Május 10-én a reggeli órákban haladtunk keresztül az Egyenlítőn,
a nyugoti hosszúság 2-ik és 3-ik foka között.* A különben nagy
ceremóniával járó hajózási esemény ezúttal sem múlt el nyomtalanul.
Az Egyenlítő keresztelő ünnepe ugyanis

kellemesen

megszakító

intermezzónak tüzetett ki a programmra. Jóllehet alig volt valaki
az utasok között, fehérek

és feketék között egyaránt, a ki az

Egyenlítőn legalább egyszer nem haladt volna keresztül és jóllehet
a fekete utasok előtt, a kik életök javarészét éppen az Egyenlítő
vidékén vagy annak közelében töltötték el, az egész ceremónia teljesen feleslegesnek tűnt fel, azért mégis felvétetett a programmba.
Az amerikai yankeek ugyanis roppantul unatkoztak és ennélfogva
ragaszkodtak az általuk felvetett eszméhez. A tervhez való ragaszkodást csengő dollárokban fejezték

ki, azaz megfelelő

összeget

bocsátottak a fősteward rendelkezésére, hogy „csináljon aequatorkeresztelőt". Mi többiek persze szíves örömest néztünk eléje a mulatságnak, a minthogy ebben a lélekölő unalomban szívesen fogadtunk
volna bármely megszakítást, a mely a napnak csak egyetlen óráját
kitölti. A készülődések nagyban folytak és a hajó rejtettebb zugaiban
mindenütt dolgozott egy-egy matróz a meglepetésen. A nyugoti
hosszúság 2. és 3. foka között virradt reánk a nagy nap, a mely
kis szórakozást igért nekünk, szemlélőknek és borravalót, süte* Az Egyenlítőt ezúttal harmadízben metszettük. Elsőízben a brazíliai partok közelében, Pára előtt, a nyugoti hosszúság 48-ik fokánál; másodízben a Callao és Guayaquill közötti utunkon, a nyugoti .hosszúság 78-ik fokánál.
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ményt meg gint a résztvevőknek.

Az

előkészületek

.
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ugyanolyan

titokban folytak, mintha valami nagy horderejű politikai csínyről
lett volna szó, annyi azonban mégis kiszivárgott, hogy a hajón
levő Kru négerek„kifigurázása" s — „ m é g valami"lesz a nagy attrakció.
Reggeli 9 óra 35 perczkor a Mississipi orra ténylegesen, azaz a
szó szoros értelmében átmetszette az Aequatort, a mennyiben a hajó
orrán, egy kátránytól fekete és keresztbe kifeszített kötelet, egy láthatatlannak lenni akaró fekete kéz átvágott és ebben a pillanatban
megjelent a fedélzeten — Neptun és a felesége: Amphitrite, a szokásos kísérettel. A tenger istene és hűséges felesége tényleg meglepőek voltak: feketék voltak; igazán feketék. Sőt Amphitrite kétszeresen meglepő volt; a karján ugyanis egy fekete apróságot, körülbelül
féléves kis néger csecsemőt tartott. Az összes utasok összes mythologiai tudása nem volt képes kikutatni, hogy a vizi isteni családban
ez a kis fekete apróság minek vagy kinek tekintessék, miután a
világ teremtése óta Neptun és neje, Amphitrite, mint gyermektelen
házaspár ismeretesek. A Neptun és felesége kosztümje jelentékenyen
eltért az eddig ismert Neptunok jelmezétől. A szokásos palást és
csepűszakáll helyett a vizi isten koczkás frakkot viselt, hozzá fehér
nadrágot; továbbá fél méter hosszú „vatermördert", veres nyakkendőt, a fején pedig valóságos

fehér czilindert, sőt monoklit a

félszemén. Amphitrite — krinolint viselt, még pedig olyan széleset, hogy meglátszott rajta, hogy az abroncsai a hajón lévő legnagyobb — hordóról leütött pántok. Kalap, napernyő, minden egészen
stylszerű, s ezeken is meglátszott, hogy összeállítójuk fantáziája a
nyugot afrikai partokon élő néger gentlemanek és ladyk európai divatját jól ismeri. Az isteni pár kíséretének tagjai — Európát vették czéltáblául. Úgy a mint a fehérek által rendezett aequatori keresztelőkön
a fehérek a négereket karrikirozzák, a Mississipin a fehéreket gúnyolták
a -— feketék. Miután azonban a feketéknek (ak íséret tagjai tudniillik
tényleges és igazi feketék voltak) fehéreknek kellett látszaniok, ez
okból bemázolták az arczukat meg a végtagjaikat, valami fehér festékkel
vagy liszttel. Hogy azonban azt a temérdek európai lim-lomot,
tudniillik ruhadarabokat, honnan tudták előszedni: az talány maradt.
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A legképtelénebb szabású, színű és formájú frakkok, felöltők, kalapok és gallérok kerültek felszínre, a melyeknek minden darabja
olyan nevetséges, olyan drasztikus és burleszk volt, a minőhöz
hasonlókat csak a czirkuszok meg az orfeumok néger bohóczain
lehet látni.
A szokásos bevezető társalgás után — americo-nigger nyelven
— a kiséret a fedélzetre indult és a nyomukban egy-két száz Kru
néger, a kiknek ezúttal először engedtetett meg a hajó hátsó fedélzetére lépni. Az ünnepély már éppen kézzelfoghatóvá kezdett lenni,
a mennyiben a keresztelésre kiszemelt áldozatokat a kiséret rendőrei,
orvosai, papjai és borbélyai
pukkanás

lefülelték, a midőn egyszerre

óriási

hallatszott fel a hajó mélyéből, a gépházból, utána

néhány embernek a kétségbeesett ordítozása és rögtön ezután sűrű
meleg gőz szállott fel a gépházból. Szerencsétlenség
gépeknél! Az

ünnepély persze

azonnal lefúvatott,

történt a

az emberek

ijedten rebbentek széjjel, kiki a maga helyére. Mi néhányan pedig,
Captain Thomassal lesiettünk a gépekhez; a kapitány azért, hogy
intézkedjen; mi pedig azért, hogy segítsünk a sebesülteken. Szerencsére a baj sokkal jelentéktelenebb volt, mint a minőnek a
kifutó gőz tömegéből és a jajveszékelés nagyságából következtetni
lehetett. Tudniillik egy üvegcső pattant meg a kazánokon és a kiömlő
forró gőz meg víz alaposan leforrázott egy segédgépészt s néhány
fűtőt. A baj a gépen hamarosan helyrehozatott, ellenben a szegény
sebesülteknél hetekig tartó gondos gyógykezelésre volt

szükség,

a míg a leforrázott húsczafatok begyógyultak és összenőttek.
Nekem, e sorok írójának, ezúttal másodszor volt részem ilyen
félben maradt aequatorialis keresztelőben. Az első alkalom színtere
a déli ázsiai vizeken-volt, azon a területen, a melyet . Sumatra,
Jáva és Borneo szigetek zárnak be, közvetlenül az Aequator fölött,
a keleti hosszúság

105-ik

és

106-ik foka között. A hajó

—

vitorlás hadihajó —• a délnyugoti Monsunnak közepes erejű nyomása alatt déli irányban haladt lefelé, az Egyenlítőnek. A-hajón
meglehetős sok vitorla volt kifeszítve,

a melyeknek nyomásától a

hajó a baloldalára fektetve, nyugodtan és simán haladt előre. Az
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Egyenlítő vonalához érve, kezdetét vette a szokásos keresztelő ünnep,
a mely a heteken át tartó előkészületekből következtetve, igen
fényesnek ígérkezett. A kellő pillanatban megjelent a vizi isten
feleségestől — szokás szerint Neptunt egy idős altiszt, a feleségét
pedig egy tejképű hajóstanoncz (Schiffjunge)

ábrázolta —

meg

B nagyszámú kiséret, csupa bohóczosan felruházott, kifestett és
felcziczomázott matróz, felszerelve a szokásos kellékekkel: ezüst
papirkoronával, csepüszakállal, félméter hosszú beretvával, a mely
hordóabroncsból készült, hajónaplóval, a mely könyvalakúra festett
deszkából állott, egy-két

méter hosszú fecskendővel,

a melyet

—• persze — a „doktor" szorongat ott a hóna alatt, néhány fazék
kátránynyal — beretváló szappannak stb. stb. A mulatság, a mely
alatt a különben vasszigor és kérlelhetetlen fegyelem alatt tartott
legénység valósággal dúskálkodik a rendkívül ritkán élvezett szabadságban és igazán fékevesztett

módon tobzódik a jókedvben

és

tréfában — már a tetőfokát érte el, a midőn hirtelen és váratlanul
egyet fordul a szél és az előbb még duzzadó vitorlák lelohadnak
és csapkodva ütődnek az árboczokhoz meg a vitorlarudakhoz. A
szél délnyugotról átcsapott előbb délnek, aztán délnyugotnak és
erőbén

folyton

és

rohamosan fokozódva,

előbb

dél- délkeleti,

majd délkeleti lett és alig leírható rövid idő alatt — talán egynegyed óra alatt — hatalmas viharrá nőtt. Már a vitorlák megcsappanásakor, tehát a szélirány első változásának a perczében már
a helyén volt az összes legénység. A tréfás röhögés helyett harsány
vezényszavak
frakkba

hangzottak mindenfelé és a palástba,

szoknyába,

meg hosszú ingbe öltözött matrózok, mint a macskák

kúsztak fel a kötélhágcsókon, kifeküdtek a vitorlarudakra vagy dübörögve rohantak végig a fedélzeten, húzva a vastag köteleket, a
melyekkel a vitorlákat fektetik át a szél fordulásával való megfelelő
helyzetbe. A csónakmester, fején a papirkoronával, állán az odaragasztott földig érő csepüszakállal, az árboczok között ide-oda
forgolódva, kiáltva, biztatva, fenyegetve és dicsérve, önmagát megtízszerezve,

éles

füttyszavakkal

ismételte a hajóhídon vezénylő

parancsnok vagy őrtiszt vezényszavait. A néhány perczczel előbb
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még tréfás vigasság, hangos kaczagás meg szilaj ötletek színhelye, a hadihajó, a harsogó és bőgő szélvész játéka lett, a melyen
minduntalan átcsaptak az irtózatosan felkavart óceán sistergő hullámai. A barometer folyton esett, a szél folyton változtatta az
irányát, a hullámok pedig minduntalan más és más oldalról csaptak
fel a hajó fedélzetére, vagy pedig olyan erővel vágódtak a hajó
falaihoz, hogy megrengett belé talpunk alatt a fedélzet. Végre
nagynehezen, egy-két elpukkadt vitorla meg az előárbocz letört
sudár-rudjának az árán, a hajó úgy a hogy biztonságba helyeztetett,
azaz most már kevesebb veszélynek volt kitéve, az oly hirtelen
kerekedett szélvész, változó irányú rohamai ellen való küzdelmében.
És bizony-bizony késő délután lett belőle, a mikor a legénység
egyik fele lekerült a fedélzetről s a vitorlarudakról az ebéd mellé,
a melynek nagyobbrészét elmosta a vihar. A fényesnek ígérkező
ebédből, meg „extra" borból ugyanis, a melynek a reménye egykét éjszakán át tette nyugtalanná a függőágyban alvó matróz álmát,
bizony nem maradt meg egyéb, mint a torkig megunt hordóba
sózott marhahús, meg a kőkeménységű kétszersült.
De azért két-három -napig mégis boldogok voltak. A míg tudniillik a reménységben éltek.

Az Aequator átmetszése utáni napon a greenwichei meridiánt
vágtuk át, azaz a hosszúság 0 fokát, a mely művelet után most
már nemcsak a déli félgömböt értük el, hanem átjutottunk a keleti
féltekére is. Az eddigi délkeleti szél is megfordult és váltakozó erejű
délnyugoti-nyugoti és dél-délnyugoti szelek állottak be. A szabad
óceán felől jövő szelek időnként magas hullámokat hajtottak maguk
előtt; a Mississipi súlyos megterheltetése következtében csak nehezen birkózott meg az orrán átcsapott hullámokkal; nehézkesen
himbálódzott jobbról balra és csökönyösen bukdácsolt elölről hátra.
A tropikus óceán teljes pompájában mutatta magát kissé hosszúra
nyúlt utazásunk alatt. Az azúrkék tenger helyenként olyan átlátszó
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volt — kivált közvetlen az eső után, a mikor még a legcsekélyebb
gyűrűzés sem volt a vízen — hogy talán száz méter mélységben
is kivehettük volna a tárgyakat. Halakban rendkívül dús lehet az
óceánnak ez a vidéke, mert jóformán egy óra sem telt el a nélkül,
hogy a rengeteg sok fajtájú halnak egyik vagy másik csoportját
nem láttuk volna a hajó körül. Persze a repülő halak ezúttal is
a főszerepet játszották és azon időtől kezdve, a midőn a szél délnyugotról jött, napjában többször is megtörtént, hogy óriási rajok-

A

Kongo

(Az <sn <£oI a dmirai'itas

torkolata.
t érképtára

után.)

ban repültek ki a vízből, miközben jelentékeny tömegek hullottak
a fedélzetre. A Kru négerek cseber számra szedték össze a fedélzetre esett halakat és dús lakomát csaptak az ingyen zsákmányból.
Ezeknek az embereknek igazán a sült hal kell, hogy szájukba repüljön, ha egy kis húsételhez akarnak jutni. (Körülbelül mint a miskolczvidéki paraszt, a ki azért evett a vásáron mindig kocsonyát, mert
„aznap még nem volt meleg étel a szájában".)
A keleti hosszúság 10. fokához jutott a Mississipi, mintegy
száz mértföldre a Congo-folyam torkolatához. Hogy a szárazföld
közelébe értünk, megtudtuk volna a csillagászati meghatározás
nélkül is. A légköri élet mozgalmasabb lett; egyrészt a partoktól
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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messze

az óceánra kiránduló madarak jelentkeztek a Mississipi

fölött, másrészt pedig megismertük volna a vizén. Az óceán azúrkék kristálytiszta vizéből barnás-sárga színű szennyes vízbe jutottunk. Ez már a Congo vize volt. A hatalmas folyam

ugyanis-

olyan rendkívüli víztömeggel és olyan erővel ömlik az óceánba,
hogy a torkolatától mintegy 15 tengermértföldre a folyó édes vize
még megkülönböztethető a tenger sós vizétől, a színéről azonban
a torkolatától még 250 tenger mértföldre is felismerhető.

Banana a Congo északi ágának

a partján fekszik, közel a

torkolathoz. A körülfekvő sűrű erdők hátteréből, mint fehér pontok
világlanak ki az európaiak kőoszlopra épített házai. A torkolat körül
a part sík és lapályos; sehol egy kimagasló pont, a mely a figyelmet
magára vonná, vagy szembetűnnék. Kivételt tesznek a hajósok,
a kiknek éles és gyakorolt szeme a legjelentéktelenebb, más által
észre nem vett pontokat teljesen
felhasznál a hajózás

megbízható jeleknek tekinti és

nehéz gyakorlatában.

A Shark Point, Red

Point, French Point és Bulambenba Point — egymástól alakra aligmegkülönböztethető apró halmok vagy dombok —

a Mississipi

tisztjeinek csalhatatlan útmutatókként szolgáltak, a mint a zátonyok, homokpadok és úszó fatörzsek által .veszélyessé tett Congo
torkolaton fölfelé haladtunk. Igen nagy nehézséget okoz a felhatolásnál a Congo rendkívül erős áramlása, a benne keringő számosörvénynyel és ellenáramlással. Az áramlások a folyam minden ágában
más és más irányúak és azonkívül változnak az apály és dagály
áramlásával. A hajó tényleg csak a legmegfeszítettebb

óvatossággal

haladhatott előre. Veszedelmessé teszi továbbá a behatolást a parti
Mangrove-erdők beágazása a folyam medrébe, talán helyesebben
mondva: a folyam bevágásai az erdős partszélbe.*
* A Mangrove-erdőkre, a nyugotafrikai partok rendkívül egészségtelen klimatikus
viszonyainak egyik nagy tényezőjére még visszatérünk, a mikor ezen partok nagy
csapásáról: a maláriáról lesz szó.
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hírhedt homokpadon kellett a

Mississipinek

áthaladni, hogy Banana előtt horgonyt vethessen. Ezen a homokpadon már számos hajó feneklett meg és lett áldozata a Congo
rohanó árjának; a hajó ugyanis a fenekével

beleakadt az iszapba

és az így tehetetlenné vált hajót egyszerűen felborította, a homok

BANANA PARTI RKSZLETJ-.

pedig eltemette. Mi véletlenül a dagály idején értünk a torkolatba,
a mikor ezen a homokpadon mindenkor elég magas a víz ahoz,
hogy baj nélkül jusson át rajta a hajó.
Banana a ma már rengeteg terjedelmű Congo államnak nemcsak a legrégibb telepe, de^egyszersmind egyike a legjelentékenyebb
telepeknek is. A mi időnkben — a mikor a Congo állam jóformán
csak a gyermekéveit élte — mintegy 60—70 európai lakott Bananaban és a néger lakosság sem volt több 500—600 embernél. Az
25*
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európaiak házai, villaszerű csinos külsővel, mind külön állanak és épp
úgy, mint a hatalmas árúraktárak, kőből rakott oszlopokon nyugvó
könnyű, szellős faépületek. Ez a parányi kis telep sokáig volt központja azoknak a nagy eseményeknek, a melyekkel a Congo állam
létesülésekor egy-két évtizedig magára vonta Európa figyelmét és
a mely a nemzetközi politikának Európa nyugoti felében oly sok
fejtörést okozott.

A CONGO FOLYAM YELLALA ZUHATAGJAI.

Afrika sokáig volt rejtelmes és kifürkészhetetlen. Legtovább
azonban, csaknem a legutolsó évtizedekig, a Congo folyam környéke, ennek a rengeteg vízterületnek a medenczéje, volt a legkevésbbé felderítve. És ma, mintegy negyedszázaddal azután, hogy
Stanley Afrikán keresztül hatolva, mint első jutott le a Congo
torkolatához, ma a Congo állam már jól szervezett, hatalmas,
nagy terület, az „Etát Independant du Congo", a mely II. Lipót
belga király suverenitása alatt különböző európai nemzetiségeknek közös gyarmata. Magától értetődik, hogy az egész terület-
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nek, a mely helyrajzilag úgyszólván központja Afrikának, a Congo
folyam a legfontosabb részlete, az egésznek a főütere. A 4200 km.
hosszú folyamóriás, a melynek mintegy hárommillió négyzetkilométer a vízfelülete, két főágból ömlik össze. Ennek a két főágnak
a felkeresése egyike volt a legérdekesebb földrajzi problémák megoldásának és csak a Nilus eredetének a megállapítása járt több
nehézséggel és küzdelemmel. (Mi nekünk, magyaroknak, érdekes
a Congo felderítésében az a mozzanat, hogy a kutatásokban egy
honfitársunk, Magyar László — egyike a legkalandosabb életű
magyaroknak — ténylegesen és sikeresen vett részt.) A két főágak
egyike, a Luapula, keresztül ömlik az 1100 méter magasan fekvő
Bangweolo tavon és számos zuhatagon átesve éri el a 200 méterrel
alacsonyabban fekvő Moero tavat és ezen is keresztültörve, meg
további hatalmas zuhatagokon átesve, egyesül a délnyugotról jövő
másik hatalmas főággal, a Lualabaval. Hogy mekkora eséseken
megyén ez az ág keresztül, kiviláglik abból, hogy az a hely,
a melyen a Lualaba a Luapulával egyesül, 1500 méterrel fekszik
mélyebben, mint az a hely, a hol ered. A két főág egyesülése
után érdekes eredetű harmadik ág csatlakozik hozzájuk: a Tanganyika tó lefolyása. Csak ennek a háromnak egyesülése után
jött létre a hatalmas Congo, a mely röviddel a megalakulása után,
csaknem az Aequator vonalában, ismét 50 méterrel mélyebbre
zuhan a hires hétszeres „Stanley-vízeséseken". Ezeknél az eséseknél kezdik számítani a Congo középfolyását, a mely a ,,Stanley
Pool"-ig terjed. A Congonak már ez a középrésze is hatalmas és
rengeteg terjedelmű víz. A folyam helyenként óriási szélességben
hömpölyög a számos apró szigettől megszakított mederben. így
például azon a helyen, a hol az északról jövő Rubi ömlik a Congoba — három fokkal északra az Aequatortól, a nyugoti hosszúság huszadik fokánál — a folyam medre 30 kilométernél szélesebb.
Egyik leghatalmasabb mellékfolyója — önmaga is egy vízóriás,—
az északról jövő Ubangi, 20 ezer méter széles ötágú deltával
ömlik a Congoba. (Csak az Amazon mellékfolyói, az általunk már
ismert Xingu, Madeira, Rio Negro, múlják felül nagyságra ezeket
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a vizeket.) Már csaknem a középrész végénél, a Stanley Pool
közelében, ömlik belé a mellékfolyók leghatalmasabbja, a délről
jövő, azaz baloldali Kwa folyó, a melyet ugyancsak két hatalmas
mellékág hoz létre: a Kassai-Sankuru és a Kuanzo. A Kwa betorkolása után éri el a Congo középrésze a legszélesebb pontját,
a Stanley Poolnál, a hol a Congo 6000 négyzetkilométer széles
területével és számos kisebb-nagyobb szigetével már nem is
folyamhoz, hanem rengeteg nagy tóhoz hasonlít. Megjegyzendő,

FARAGOTT FAEDÉNYEK ALSÓ-GUÍNEÁBAN.

hogy ez az egész középrész, a Stanley esésektől a Stanley Poolig
terjedő 1680 kilométer hosszú folyamrész, mindenütt hajózható és
a rajta közlekedő gőzösök, még pedig elég mély járatúak, minden
fennakadás nélkül közlekednek is. A Stanley Pooltól a torkolatáig
a Congo ismét háromszor zuhan a medrében, még pedig nagyokat.
A Stanley Pool ugyanis csaknem 300 jméter .magasan fekszik
a tenger színe fölött; képzelhető tehát, hogy mekkorákat zuhan,
míg a most már aránylag rövid úton — a tengerpartig — ez
a magasság kiegyenlítődik. A mint azonban az utolsó zuhatagon,
a Yellala-kataraktakon átesett, ismét hajózhatóvá lesz, 'még pedig
a legnagyobb, legmélyebb járatú hajók számára is, mert a víz
alacsony vízállásnál is legalább 18 méter mély. A mi időnkben,
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a Mississipivel B a n a n a előtt

horgonyoztunk,

a Congon legfeljebb csak Bomaig — 95 kilométerre Bananatól —
merészkedtek a hajók, mert a meder m é g n e m volt teljesen ismeretes. Ma azonban m á r a 180 kilométerre fekvő Matadiig (a balparton) és Viviig (a jobbparton) mennek föl a hajók.

Annak a rengeteg darab földnek, a „Független Congo Államnak",
a melynek két és fél millió

négyzetkilométer

területén

mintegy

.v. -fe

ALSÓ GUINEA. FÉM SÖRÖS POHARAK.

14 millió embert számítanak, a fölfedezéséhez,
megismeréséhez a Congo folyam

kutatásához

és számos mellékfolyója

és
adta

meg a lehetőséget. Mert elsőrendű jelentőségű volt a belső behatolásra az a körülmény, hogy mintegy tizenegyezer kilométerre lehetett
fölhatolni a folyókon. A milyen könnyűséggel

olvassuk mi ezen

adatokat, éppen olyan óriási nehézségekbe és leírhatatlan küzdelmekbe került minden egyes adatnak a megállapítása. Mennyi vér
folyt — „fehér és fekete vér" — a míg csak egy ilyen adat vagy
tény megállapíttatott; mennyi emberfeletti küzdelem, mennyi hősies
vívódás, minő nélkülözések és szenvedések árán vásárolták
a fehérek

ezt a tudásukat és ismereteiket, a míg

meg

világosságot

hoztak a „legsötétebb Afrika" belsejébe. Afrikának ez a része volt
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talán a legveszedelmesebb az európaiak számára. Egyrészt a gyilkos
éghajlat, helyenként teljesen lakatlan, rengeteg területtel, az őserdők
rejtelmei, az élelmiszerek hiánya, másrészt pedig a lakott területek
népességének veszedelmes jellege — mindezek együttvéve

óriási

és leküzdhetetlennek látszó nehézségeket és akadályokat gördítettek
a kutatók útjába. Ne felejtsük el, hogy úgy a régi időkben, mint
az újabban is, éppen ez a terület volt a

rabszolgakereskedésnek

egyik legkiadóbb tárháza. Még a legújabb időkig szertekalandoztak
rajta egyes harczias törzsek, kizárólag azon törekvéssel, hogy rabszolgáknak való emberanyagot gyűjtsenek,

sőt kalandoznak még

ASANTIK IVÓPOHARA KOPONYÁKBÓL.

ma is, ugyanazon czélból. Tudjuk, hogy Afrika belsejében a törzsek még ma is tartanak rabszolgákat és százezrekre tehető évenként azon feketéknek a száma, a kiket az egyes törzsek fogságba
visznek és rabszolgaként

dolgoztatnak,

vagy tovább

adnak, ha

ugyan a szokásos, vallásos szertartások alkalmával le nem mészárolják őket. Ezekkel a törzsekkel, mint a legharcziasabbakkal, volt
a legnehezebb dolga a Congo állam rendezőinek és szervezőinek.
Az

eljárás,

a melyet ennek a területnek a megismerésénél

és

kiaknázásánál követtek, abban állott, hogy mindig beljebb és beljebb
hatolva a folyókon,
a

folyók

egymásután

partján,

központi állomásokat alapítottak. Elsősorban
innen aztán

a szélrózsa

minden

irányában,

alapították az apróbb, de mindig megerősített állo-

másokat.
Említettük, hogy úgy a kutatások, valamint a gyarmatosítás
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költségét is II. Lipót, a belgák királya viselte, a ki évenként rengeteg
összegeket, sok milliót fektetett be, az eleinte igen kétesnek ígér-.'
kező vállalatba. A belgák ennélfogva a legjelentékenyebb részt vették
a Congo állam gyarmatosításában, holott azelőtt főképen angolok,
francziák, portugálok és németek vitték a vezérszerepet. Hogy a
versengő nemzetek között nem ment mindig simán
a. gyarmatosítás, a civilizáció „áldásos" munkája
és hogy a „kultúrának" áldozatául eső ezer meg
ezer feketén kívül, akárhányszor a fehérek is kölcsönösen beverték egymásnak a fejét, az nyilvánvaló. Még emlékezhetünk arra az esetre például, a mikor Belgium és Anglia között merült
fel egy vitás kérdés, a mely abból indult ki, hogy
egy Congo állambeli belga kapitány felköttetett
egy angol alattvalót, egy ugyancsak congobeli
kereskedőt. A dolog úgy történt, hogy Lothaire
belga kapitány, egy Stokes nevű angol elefántcsontkereskedőt, a ki a Congo államból a keletafrikai német területre szokta kivinni az elefántagyarakat, azon ürügy alatt, hogy „jogtalanul
fegyverekkel is kereskedett", rövid úton felköttetett,

holott nyilvánvaló

volt, hogy

a belga

kapitánynak csupán az angol kereskedő gazdag
elefántcsontgyűjteményére fájt a foga. Az angoj
kormány követelésére a Congo állam 150 ezer
frankot fizetett Stokes családiának kárpótlásul, a
J

német kormány követelésére

r

pedig

'

100

, ,

BALVANYOSZLOP.

ezer

frankot a karavánban részt vett suaheli négereknek, kárpótlásul azért,
hogy a karavánt megfosztották a „headman"-tól, a vezetőjétől. A Congo
államban különben is igen radikálisan ösztönzik a „meggyarmatosított feketéket" a szorgalmas munkára. Ha az illető csapat, a mely
a vele kötött szerződés értelmében magára vállalta ennyi, meg ennyi
kaucsuk, vagy elefántcsont szállítását, bizonyos idő alatt nem tesz
eleget a kötelességének, akkor nemcsak azzal büntetik meg, hogy
Dr. Gáspár F. : A föld körül. II.
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levonnak a szerződött összegből ennyit meg ennyit, hanem a szállítócsapat néhány tagjának levágják a kezét, hogy jövőre — legyen
szorgalmasabb. Részben ez az eljárás, tudniillik a szívtelen, kegyetlen
kínzása a bennszülötteknek, részben egyes rengeteg területek lakatlansága, a minek folytán a különben elég bő termékek, mint például
pálmaolaj,

kókusz,

tengeri, czukornád, banana, narancs, kávé,

fűszerek stb., nem termelhetők a kellő mennyiségben — ez járul
hozzá, hogy a Congo állam sok tekintetben nagy csalódást hozott
azokra, a kik oly sokat reméltek a vállalattól.

Ezen rövid és általános ismertetés után térjünk vissza a Mis- sissipi horgonyzó helyére, Bananába, a mely városka — mint említettük — a Congo állam közigazgatásában egy ideig a központ volt.
Ma már nem az; úgy

a közigazgatás, r mint a magánvállalatok,

s a missionáriusok főtelepei szétoszlottak az állam különböző pontjaira. A mintegy kétezer európai, a kik között legszámosabban a
belgák vannak képviselve, továbbá olaszok, németek, angolok, hollandok és portugálok, Bomaban, Matadiban és a Stanley Pooli kerületekben vannak megoszolva. Erre a kétezer fehérre mintegy

14

millió fekete .ember esik a Cdngo államban, a kik fajra, nemzetiségre és törzsre nézve sokkal inkább különböznek egymástól, mint
a köztük élő fehérek. 14 millió fekete, a kikre a ,,néger" általánosító
szó többé nem alkalmazható,* a rengeteg területnek a legkülönbözőbb
helyein él szétszórva. A Congo vidékének az éghajlata

ugyanis

olyan gyilkos természetű, hogy itt még a bennszülöttekre is áll az
a mondás, hogy ,,& hol Afrikában terem valami, ott nem lakhatikember, a hol pedig lakhatnék, ott semmi sem terem". Legsűrűbben
a nagy tavak környékén és a nagy folyók mentén élnek. A kultúrának már bizonyos fokán

állóknak van rendszeres

foglalkozása;

* A ,,Nigger" szó egyáltalában „tilos" Nyugot-Afrikában. A nigger
szolgát illeti meg; a szabad néger ez ellen a legerélyesebben
hatóságok becsületsértésért

csak a rab-

tiltakozik és az

illető

büntetik azt a fehéret, a ki ,,négernek" mondja a négert.
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rendezett falvakban élnek, kunyhókat építenek, földet művelnek és
termelnek sesamot, rozsot, dohányt stb.; a szabad idejükben pedig
vadásznak és halásznak. A legtöbb törzs állandó harczban áll egymással és kegyetlen vérengzéssel

pusztítja egymást. Harczias és

vérengző természetű például a Niam-Niam törzs, a Congo állam
északkeleti részében. Tekintettel teljesen kultiválatlan állapotukra,
elég értelmes faj, a mi meglátszik házi felszereléseiken, de főképen
a fegyverzetükön, a mi kifejlett vasiparra mutat. A niam-niamok
lándzsája,

dárdája, hajítókése,

tőre és

paizsa hírhedt az

egész

szomszédságban. A különben is vérengző hajlamú törzsnél általá-

MANGBATTUK HADIKÜRTJE.

nosan elterjedt szokás az antropophagia, az emberevés. Az elesett
ellenség, a tehetetlenné vált fogoly (a kit nem lehet eladni rabszolgának), sőt a saját törzsbelit, ha hirtelen pusztul el, azt mind
megeszik. (Niam-Niam — úgy ejtendő ki: Nyám-Nyám — a nubiaiak
nyelvén azt jelenti: falni.) A bestiák, a czápánál és krokodilnál is
ellenszenvesebb és gyűlöletesebb lények, nem is csinálnak titkot
ebből a gyalázatos perverzitásukból, hanem egészen nyíltan teszik,
sőt dicsekszenek a vadállatiasságukkal. Beismerik, hogy nem csak azért
falják fel embertársukat, hogy annak a volt erejével fokozzák a magukét,
sem csupán babonából, hanem a „legtisztább szándékból" — mondjuk azonban: a legvérlázítóbb vérszomjúságból. Talán még a NiamNiam törzsnél is borzasztóbb, azaz vérengzően kegyetlenebb a velők
csaknem szomszéd Mangbattu törzs, a melynek a kannibalismusa
túl tesz valamennyi más faj hasonló bestiálitásán. A Mangbattuk
tudniillik a körülöttük élő alacsonyabb kultúrájú és számban, erőben
26*
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is gyengébb apró törzseket nem tekintik egyébnek, mint kifogyhatatlan — éléstárnak. A mikor elfogyott otthon az eleség, a Mangbattuk
egyszerűen megindulnak valamelyik szomszédos törzs falvai ellen,
felgyújtják a házakat, a férfiak nagy részét legyilkolják, az asszonyaikat elragadják és a megmaradt férfiakat magukkal viszik, mint

• . *

NÍAM-NIA.M HARCZOSOK.

— útravalót. Az elesetteket, a kiket nagy számuk miatt nem tudnak
ott helyt felfalni, azokat valósággal praeparálják; csinálnak belőlük
szárított és besózott húst, a megmaradtakat pedig úgy hajtják
maguk előtt, mint a levágásra szánt borjúkat vagy juhokat szokták
hajtani. Útközben, hogy ne fogyasszák a későbbi időkre eltett —
„készletet", lemészárolnak egy-egy foglyot és valóságos gourmanderiával csinálnak belőle különböző pecsenyéket. Az ember hajlandó
azt hinni, hogy a kannibálok embertársaikat a harcz hevében támadt
felhevülésben, vérszomjúságban, vagy más perverzitásban eszik meg;
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hogy a nyers hústömeget azon hevenyében forró kövek közt,
vagy nyársra húzva sütik meg, miután nem képzelhető, hogy
ilyen bestiális érzésű lények — főző- vagy sütőedények fölött rendelkeznének. De nem így van. Phosphoros vagy kénköves gyufával
gyújtanak tüzet az emberpecsenyéhez; tepsiben és rézüstben sütnekfőznek; mártásokat csinálnak! Ezek az „emberek" süteményeket is
készítenek a lakomához — málépogácsát — sört isznak hozzá,

NIAM-NIAM NO.

a melyet rozsból készítenek és a „menu" után rágyújtanak! Tudniillik — dohányt is termelnek. A gyermekeket azonban nem bántják.
„Tehát mégis van bennök egy szemernyi emberi vonás", mondjuk
magunkban, ha ezt halljuk. Igenis, van bennök emberi vonás, de
a legaljasabb, a legnemtelenebb fajtájából. A Mangbattuk ugyanis
azért nem ölik le a gyermekeket és azért nem falják fel őket, mert
elteszik őket —mint különösen finom csemegét — a király konyhájára.
Különben pedig felszámíthatlan sora a különböző törzseknek
él a rengeteg területen. Kevés kivétellel az emberi kultúrának a leg-
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alsóbb fokán állanak, a kikre a „vad" kifejezés csak azért nem
alkalmazható, mert kevés. Ilyen faj például az állam nyugoti felében
élő Obongo törzs, világosabb színű, csaknem szennyes sárga színű,

w
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A MANGBATTUK FEGYVEREI.

apró termetű vadak, vagy teljesen kultiválatlan kóbor törzs, a mely
egészen meztelenül jár, vagy a legjobb esetben fűből csinált övet
visel. Ugyanilyen apró, csaknem gyermekes termetű törzs a Congo
alsó medenczéjében a Batna törzs, egy rendkívül harczias elem,

MANGBATTU FALU ÉS ÉLÉSTÁRAK.
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a mely feltétlenül gyilkos hatású méreggel bekent nyilakat használ
az ellenséggel szemben. Ellensége pedig mindenki, a ki vele nem
egy törzsből való. Ugyancsak a Congo alsó medenczéjében élnek a
Mussurrongok; aránylag a legszelídebb törzs, a mely főképen halászatból él; velük szemben a Congo innenső partján a Bakongo

„JÖNNEK AZ EMBEREVŐK!".

törzs; feltűnő ismertetőjelük, hogy a felső metszőfogaik hiányzanak
(nem azért, mivel egyáltalában nem nőne ki, hanem azért, mert
már gyermekkorukban kihúzzák); a Mussurrongok híresek arról,
hogy talán az összes fekete törzsek között a leghatalmasabb termetűek; rendkívül erősek és izmosak. A Bakubak a Congo déli mellékfolyói között szintén hatalmas termetűek és híresek arról, hogy
— festik magukat, hogy művésziesen faragott fegyvereik vannak
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és hogy a serdülő ifjúnak szintén kiütik a két felső metszőfogát.
Mindezek a törzsek a kultúra legalsóbb fokán állanak; ha nem
egészen meztelenek, akkor legfeljebb kötényt viselnek a derekuk
körül, vagy vékony zsineget. A hol az Islam, vagy a keresztény
vallás egy vagy más úton rajok nem erőszakoltatok, ott a legkép-

„PECSENYE SÜTÉS".

telenebb és a leghihetetlenebb bálványimádás az uralkodó, még
pedig a legocsmányabb fajtája a bálványimádásnak, a mennyiben
temérdek emberáldozattal erőszakolják ki a faragott torzkép, vagy
valamely undok állatisten jóindulatát.
Valamennyi törzsnél a polygámia szokásos. A feleségeiket úgy
csereberélik, mint akár a vasrudat, a rézpitykét, vagy akármilyen
más, teljesen értéktelen árúczikket. (Azaz, hogy csak a mi szemünkDr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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ben értéktelen, mert hogy ezeknél az embereknél milyen hihetetlen
képtelenségek mennek értékszámba, az egyszerűen felsorolhatatlan.)
Persze minél vagyonosabb valamelyik férfi, annál több a felesége,
a kik rabszolganők

és igavonó állatok egyszerre. Az

asszonyok

mindenféle szempontból ítélve rútak, sőt helyenként oesmányak.
Azok az asszonyok, a kiket mi Bananaban, Bomaban, Matadiban
láttunk, azok kevés kivétellel valóságos torzképei voltak az asszonyi
nemnek. A vékony lábszáron ülő nagyhasú törzs, az egyes aránytalanul túltengett testrészek, a szétálló ujjú nagy lábak, a hegyesre

LERESZELT FOGÚ EMBEREVŐ TÖRZSBKL1EK A CONGO MENTEN.

reszelt előfogak, a ki bonthatatlan sűrűségű bozontos göndör haj, az
egykettőre mindig vigyorgásra kész széles fekete száj, az avas sesamolajtól bűzös párolgás és számtalan más fel nem sorolható apróbb
részletek, mindezek együttvéve éppenséggel nem teszik kellemessé
az asszonyokat.
A pálinka nagy pusztítást végez a feketék között. Férfi, nő
és gyermek, öreg és fiatal mértéktelenül issza a pálinkát, ha hozzájut.
Az Afrika-ismerők egyhangúlag elismerik, hogy alig hoztak a fehérek
vaiamit Afrikába, a melynek olyan romboló és pusztító hatása lett
volna Afrika törzseire, mint a pálinkának. A hatása annál károsabb, mert a feketék — legalább látszólag — pompásan bírják az
italt. Míg az ugyanott élő európai, a szokottnál csak

valamivel
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több szeszes ital élvezését drágán fizeti meg, azaz súlyos betegséggel, a feketék valósággal mértéktelen ivásának egyelőre legfeljebb
csak az a következménye, hogy tökrészegek lesznek. Julius Pisko,
magyar-osztrák főkonzul, a ki a Zenta hadihajónk földköri útján mint
a közös pénzügyminisztérium kereskedelem-politikai szakreferense
vett részt, érdekes esetet ír le, jellemzésül a négerek alkoholistaságára. Bananaból ugyanis kirándulást tettek a Congo folyam számos
ágainak egyikén, az erdők sűrűjében épült egyik faluba. Az ember-

MTUTA NÉGER.

magasságú fű között álló pálmaágakból épült és pálmalevelekkel
fedett kunyhók egyikében lakott Ituna fejedelemnő, a kit a kirándulók „hivatalból" látogattak meg. A fejedelemnő, nem lévén előkészülve a nem remélt „audienciára", csak házi pongyolában
— tudniillik majdnem Éva kosztümben — ült a kunyhó előtti
padkán, mikor a vendégek megérkeztek. Hogy illően fogadhassa
magas vendégeit, visszavonult, felöltözött és egy-két perez múlva megjelent teljes díszben. Egy hosszú, egykor fehér, de most már szennyes
szürke lepel borította a vállait, a fején pedig zsíros, kopott férfikalappal. A fejedelemnő mindjárt a fogadás első perczeibennémi nyugtalanságot árult el, mintha keresett volna valamit a látogatók kezeiben,
míg végre aztán megkérdezte hogy: hol az — ital? Rögtön megkínál-
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ták Ő Fenségét egy korsó sörrel (a magukkal hozott készletből), a melyet
Ituna fejedelemnő úgyszólván egyetlen hajtásra ürített ki. Az utána
következő pohár bort az érdemes úrnő ugyancsak egyetlen kortytyal
tüntette el. Az audiencia fénypontja azonban az a pillanat volt, a
midőn a „küldöttség" átnyújtotta I. Itunának az üveg — rumot.
0 Fensége vigyorgó arczczal, mohósággal kapott az ajándék után,
hatalmas kortyot ivott belőle, aztán szeretetteljes gyöngédséggel
szorongatta fekete keblén a drága ajándékot. A kihallgatás még
mintegy negyed óráig tartott és a midőn az urak visszavonultak,
Ituna fejedelemnő már csak az utolsó cseppig kiürített fiaskót
szorongatta a mellén. A történeti igazság kedvéért megemlítendő,
hogy az üveg nem egész liter, hanem csak — hét deciliter rumot
tartalmazott! . . .

Hogy idővel mennyire hozzászokik az ember a környezetéhez,
s miképen változik az ízlés — helyesebben: miképen fajul el az
ízlés •— kitűnik abból, hogy a Nyugot-Afrikában élő európaiak
jobb hiányában ezeket a nőket veszik —• feleségül; mindenesetre
csak temporalisan és. így is csak balkézre. Az európaiak tényleg
rá vannak szorulva a fekete nőkre, miután fehér nő huzamosabb
időre, esztendőkre, csak a legkivételesebb esetekben élhet meg a
nyugot-afrikai partokon.
A mikor mi a Mississipivel a Congo torkolatában tartózkodtunk,
Bananaban csupán két fehér nő élt a telepen; az egyik a belga
orvos neje volt, a ki már két évet töltött Bananaban és Bomaban,
mindenesetre hat hónapi megszakítással; a másik pedig hollandi nő
volt, a ki mintegy nyolcz évet töltött Nyugot-Afrika partján. Szálloda
hiányában mi ennek a házaspárnak a vendégszeretetét vettük igénybe
és a Congo torkolatában töltött nyolcz napot az ő barátságos és
szép bungalójukban töltöttük. Szálloda különben egész NyugotAfrikában talán sehol sem volt — legalább a mi időnkben — és
ennek folytán az idegenek, a kik egy vagy más okból az éjszakákat

DR. KACHTIGAL SÍRJA A KORMANYZÓSÁGI PALOTA RLŐTT KAMERUNBAN.
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nem akarják a hajón tölteni, valamelyik vendégszerető család meghívását fogadják

el. Az élelem és a szolgálat olyan olcsó, hog}''

egy-két embernek a megvendégelése

éppenséggel nem jön számí-

tásba, sőt az illető házigazdák boldogok, hogy a lélekölő unalomban, néhány napra kis szórakozásban van részük.
Nos, ennek a mi házigazdánknak, a „Nieuwe Afrikaanschee
Handels Venootshap" társaság vezérügynökének a neje volt a második
európai nő Bananaban, a ki már nyolcz évet töltött ezen a vidéken,
a férje oldalán. Már az első pillanatban látható volt rajta,

hogy

további nyolcz hónapot, talán még nyolcz hetet sem tölt többé
nemcsak a Congo mentén, de sehol ezen a földön. A még ifjú nő,
a ki legfeljebb

32 — 34 éves lehetett, csak

az árnyéka volt az

embernek. A gyötrelmes és kínos betegségek által halálig gyötört
szegény nő menthetetlen áldozata volt annak a gyilkos klímának,
a mely talán sehol a földgömbön nem károsabb, gyilkosabb, mint
éppen itt, a Congo vidékén, főképen pedig a torkolatánál. A Congo
klímájának illusztrálására álljon itt csak egyetlen évnek halálozási
statisztikája.

Ez a statisztika azonban csak azokat mutatja ki, a

kik egy vagy más okból kiválóbb egyének voltak, a kiket számon
tartottak; most elképzelhető mennyi lehet a „névtelen hős", a kiket
akár az ambíció, akár a hivatás, vagy az egyszerű

kenyérkereset

hozott erre az embernek nem való vidékre. íme a lajstrom: 1885-ben
halt meg a Möve német korvettán, a híres Afrika-kutató, dr. Nachtigall Gustav Kamerunban, perniciosus maláriában, a melyet a Congon
szerzett. Ugyanez év karácsony estéjén halt meg Viviben a „Nemzetközi

Afrikai

Társaságnak"

egyik

legérdemesebb

hivatalnoka,

Hannsens kapitány. Az illető három évi tartózkodása alatt a Congo
mentén csaknem hírnevet szerzett magának azáltal, hogy három
évi ott tartózkodása alatt az egyetlen fehér vglt, a ki soha lázban
nem szenvedett. És karácsony estéjén megölte egyetlen rohama a
pernoci-esus maláriának. A helyettese, Mr. Courtois, Bruxellesből,
erős, hatalmas termetű férfiú, letelepedése után fél évvel meghalt
Bomaban;

áldozata lett a maláriának. Edward

főhivatalnoka a Nemzetközi Afrikai

Spencer Burns,

Társaságnak, másfél

évig élt
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Leopolde-Viliében, abban a városban, a melyet Stanley Poolnál,
a Congo legnagyobb kiterjedésénél, említettünk. Ez a hivatalnok is
híres volt arról, hogy másfél évi ott tartózkodása alatt sohasem
volt beteg. Egy délután megkapta a lázt és ugyanazon nap estéjén
meghalt. Schultze Eduárd német hadnagy, a német Congo-expedició
vezetője, 1885 február havában belehalt az első lázrohamba. Három
hónappal később meghalt ugyanezen expedíciónak egy másik hadnagya, Tilly, a ki a partralépés első napjától kezdve beteg volt.
A tropikus betegségek között első helyen áll a malaria, vagy
a mocsárláz, váltóláz, a mennyiben nemcsak hogy ennek a beteg-

LOVALÉK HAJVISELETE. .

ségnek esik a legtöbb európai áldozatul, hanem azért is, mert a
nem halálos jellegű, vagy nem halállal végződő esetekben is a
malaria okozza a legtöbb szenvedést, sorvasztja leginkább az embereket és rabolja a legtöbb drága munkaerőt és munkaidőt. Veszedelmes továbbá azért, mert ha nem is öli meg az embert, a míg
a gyilkos klimájú földön él, de olyan mérges csirával lopódzik be
az emberi szervezetbe, hogy még évekkel azután, hogy az ember
elhagyta a trópusokat és ismét otthon, a megszokott otthonában
van, akkor is belepusztulhat az évekkel előbb történt fertőzésbe.*
* Ugyancsak Hopp F. beszéli a következő esetet. Azon
haladt a Congon, Bananatól Matadiig, a hajó kalauza Coats
Mataditól vasúton folytatta az utat tovább Leopoldvilleig, a hajó
Mikor Hopp a jegypénztárnál „tour- és retour"-jegyet kért,

a hajón, a mely felfelé
nevű angol volt. Hopp
pedig Matadiban maradt.
a pénztárnok bámulva

216

GÁSPÁR KERENCZ: A FÖLD KÖRÜL

A 90-es évek közepéig, a mikor ugyanis Koch Róbert megezáfolhatatlanul bebizonyította, hogy a malaria infectióban nagy része
van a mosquitóknak, általánosan elfogadott volt az a nézet, hogy
a malaria miazmatikus betegség, azaz a fertőzésnek olyan módja,
a melynél a beteggé tevő virus (méreg) a talajban tartózkodik,
ott fejlődik, szaporodik s onnan jut a levegő, vagy a víz közvetítésével az emberek szervezetébe (mint például a sárgaláz, az ízü-

HOPP FERENCZ A CONGON.

leti csúz, a septikus csontvelőgyulladás, nyakszirtmerevedés, tüdőlob
betegségeknél.) Ennek a malaria miazmának legkiválóbb termőtalaja
a Mangrove-erdők s főképen a congovidéki Mangrove-erdőség, a
nézett végig a már kissé nem — fiatal utason. Egy kis gondolkozás után megszólal
s ezt mondja a „tour- és retour"-kártyát kérő magyarnak : „Sír, adok önnek egy jó
tanácsot: váltson ön csupán — tourjegyet. Megtakarítja a retourjegyet. Hiszen úgysem
jön ön vissza Leopoldvillből — soha többé. És akkorára a retourjegy már nem érvényes." Mikor Hopp néhány nap múlva mégis visszatért Leopoldvilléből Matadiba,
akkorára Coats, az erős, izmos férfiú, már el volt temetve. Szintén egyetlen rohama a
pernuciosus maláriának ölte meg.
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mely végtelen hosszú lánczolatban terül el a Nyugot-Afrika partjain
és az óceánba ömlő más folyók torkolatai mentén. A parthoz közeledő hajóról nézve mint összefolyó sötét vonal emelkedik a láthatár fölé ezeknek az erdőknek összefolyó lombkoronája. Ezekben
a néha áthatolhatatlan sűrű erdőkben, a melyek a sekélyes partokon
egészen a tengerig leérnek, van a malaria vírusnak a legfőbb és
soha ki nem apadható forrása. Az össze-vissza nőtt szövevényes

A MEGVÉTELRE KÍNÁLT PORTÉKÁK.

törzsek, ágak és gyökerek között a víz pang, stagnál; számos
szerves anyag, növényi és állati, az álló meleg vízben rothadásba
megy át, a mely folyamat az excessiv forróságban roppant gyorsan
történik. Hogy a malaria tényleg ezekből a fészkekből indul ki,
azt biztosan — rossz szójátékot használva: holt biztonsággal —
tudták az emberek. Azt is tudták, hogy a mikor beáll az apály és
a Mangrove-erdők széléről lefolyik a víz, az ott maradt mocsarak
mindmegannyi gyilkos tanyává változnak; tudták, hogy nemcsak
a mocsarak közelsége veszedelmes, de veszedelmes az a szél is,
Dr. Gáspár F. : A föld körül II.
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a mely arról a tájékról ilyenkor befelé fúj és magával viszi messze
földekre a mérges miazmákat. A mikor mi este vacsoránál ültünk
Van Bloeme úrnál, a Nieuwe Afrikaansone Handels Venootshap
főügynökénél és a tikkasztó, rekkenő forróságú szobában, a mely-

A SZÖVŐSZÉK ELŐTT.

ben csak egy-két halványan égő gyertya égett, hogy minél kevesebb és minél gyengébb csábító góczpontja legyen az ablakokon
beözönlő lepkéknek, bogárnak, légynek, szúnyognak, és a szobában
meglengett a levegő, jelezvén, hogy künn könnyű kis szellőcske
keletkezett, már aggodalmasan csukták be az üvegtáblákat, majdnem
légmentesen elzárva a szobát a kül-levegőtől. A szegény emberek
nem a széltől féltek, hogy talán meghűlnek, hanem attól a miazmától, a mit a szellő hoz magával a tengerpartról, vagy a
Congo felől.
Mindezt tudták az európaiak és óvták is magukat a leghihe-
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tétlenebb túlzásig menő óvintézkedésekkel. És ezen óvatosság betartása mellett, egyszer csak beállított hozzájuk a rettegett rém, a malaria,
a mocsárláz. Néha már az ott tartózkodás első napjaiban, riéha
csak hónapok multán először. És a kit egyszer megkapott, azt
ritkán kiméli meg a további rohamoktól. Ha az illető európai abban
a helyzetben van, hogy menekülhet a vidékről, akkor menekül is;

MAGTAREPITLS.

a legtöbbje
Azonkívül

azonban helyhez van kötve, nem mozdulhat onnan.
minden ember —

szokás szerint — kivételnek

tartja

magát (nemcsak a malaria ügyében, hanem sok minden másban
is); azt hiszi, hogy nála megmarad a betegség az első rohamnál,
és nem kap többet; tehát marad. A legtöbbnek azonban ott kell
maradnia a gyilkos miazmát lehelő talajon, félve és rettegve a megmegújuló lázrohamoktól, mint a katona a csatatéren, a ki a fütyülő
és sivító golyók elől nem szaladhat, hanem vigasztalódik

azzal a

hittel, hogy a golyó a — másikat fogja találni s nem őt.
A congomenti malária valamennyi

part vidéki

között a leg28*
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veszedelmesebb. Akárhányszor hirtelen, minden előjel nélkül, a
legártatlanabb rosszulléttől való megelőzés nélkül, támadja meg az
embert, hirtelen, mint a villámütés, borzasztó hevességgel. A láztól
meglepett ember egy óra múlva elveszti öntudatát, deliriumok álla-

TÖKZSFŐXÖK SÍRJA NYUGOT-AFRIKÁBAX.

nak be, csillapíthatatlan hányással és olthatatlan szomjúsággal, vérvizeléssel. Megtörténik, hogy két-három órával a lázroham beállása
után a beteg meghal. Hogy kire miképen hat a malaria, kinél
veszi fel az úgynevezett „perniciosus" jelleget, azt sohasem tudni.
Annyi tény, hogy a fehérek sokkal inkább vannak disponálva, mint
a feketék s az észak-európai jobban disponált, mint a dél-európai.
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Téves azonban az a feltevési hogy a feketék immunisok a malaria
ellen. Hisz egész partvidékek vannak, a melyeken a fekete lakosság fele maláriában szenved. Akárhányszor szemtanúi voltunk, hogy
a bennszülöttek, megszomjúhozván, ittak a Congo vizéből, a melyből
talán egyetlen korty biztos halál lenne a fehér embernek. Annyi
áll, hogy a feketéknél a betegség lefolyása nem olyan veszedelmes
vagy sohasem olyan rohamosan ölő, mint a fehérnél. „Kárpótlásul"
azonban van egész csomó olyan tropikus betegség, a mely megkíméli a fehér embert, de annál ádázabb ellensége a feketéknek.
Hogy a fehéreknél miben áll a különbség, azaz melyik fehér kapja
meg a lázat és melyik nem: ezt hozzávetőleg sem lehet megmondani. De az is be van bizonyítva, hogy az ételben, italban — és
egyebekben — kevésbbé mértékletes rendkívül könnyen betegszik
meg. A legkisebb , diaetahiba aránytalanul súlyosan büntet, és az
itteni orvosok tudják, hogy már nem egy „elrontott gyomor" végződött halállal. Viszont olyanok is vannak, a kik nem a klímának
tulajdonítják a gyászos egészségügyi viszonyokat, hanem a helytelen életmódnak, a melyeket a fehérek folytatnak. Klasszikus
példája ennek az utóbbi feltevésnek az az orvosi jelentés, a melyet
egy irlandi orvos tett, — védelmezni óhajtván a klimát. Azt írta
ugyanis egyik jelentésében a Congo mentén élő angolokról: „They
eat and they drink, and they drink and they eat, until they die,
and then they write home, and say, the climate has done it".
(Esznek és isznak s aztán megint isznak és esznek, addig, a míg
belehalnak, s akkor aztán írnak haza és panaszkodnak, hogy a
klíma ölte meg őket.)
Koch Róbert aztán bebizonyította — a mit már jóval előre
gyanítottak és egy olasz orvos már Koch előtt tényleg felfedezett •—
hogy a mosquitok a malaria tulajdonképeni közvetítői, a mennyiben
csípésük alkalmával ojtják az emberbe a malaria vírusát. És miután
Afrikának a nagy folyói körül, a Mangrove-erdőkkel borított mocsaras
vidékeken, a mosquito éppen olyan csapás, mint például az amazonmenti vidékeken, képzelhető, hogy milyen mértékben végzik az
„ojtást". Hogy ez bebizonyított tény, azaz: hogy a malaria össze-
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függésben áll a mosquitokkal, ezt már a bennszülöttek is tudták.
Ott, a hol nincsenek mosquitok, mint például Mafla déli csúcsán,
ott malaria sincs és a belföldön is bebizonyult, hogy a malaria
megszűnik ott, a hova a parttól jövő mosquitok, sem a széltől
hajtatva, sem a maguk erejéből már nem érnek el. A Koch elméletével egyszersmind

az is meg van oldva, hogy

miben áll az

egyes fehérek teljes immunitása. A mint tudniillik nálunk is megtörténik, hogy az egyik embert dagadttá szurkálják össze a szúnyogok, egy ártatlan kertben vagy parkban, addig egy másik valóságos
szúnyogerdőn mehet keresztül,

a nélkül, hogy

egyetlen

csípést

kapna. A partra lépő idegen azonban sohasem tudhatja, hogy ő
melyik kategóriába tartozik, helyesebben, hogy melyik kategóriába
fogják sorozni a — mosquitok. Ezért van, hogy a legbátrabb szívű
fehér is, némi aggodalommal lép a partra és félve tartózkodik a
szárazon. Főképen az esték hírhedtek, a mikor
,,Lágyan kél az esti szellő",
azaz, a mint most már tudjuk: szárnyra kelnek a mosquitok. Legjobb lenne az a megoldás, hogy: nappal a parton, este a hajón.
Ez egyszerűen

kivihetetlen. A rekkenő

forróság

következtében

ugyanis

nappal nyoma sincs a társadalmi életnek; nappal nem

fogadnak

és társadalmilag nem érintkeznek az emberek. Nappal

csak a „business"-nek élnek. Ha az ember érintkezni akar a fehérekkel, akkor be kell várnia az estét.
Van még egy másik igen fontos ok, a mi a sűrű hajórajárástól
elveszi az ember kedvét; tudniillik a „Calema", a parti hullámzajlás. A nyugotafrikai partok ugyanis nagyon sekélyek, laposak;
a tenger helyenként egy-két tengeri mértföldre is olyan kevéssé
mély, hogy még a kisebb hajók sem horgonyozhatnak a parthoz
ennél kisebb távolságban. Ennélfogva óriási hullámverés, helyesebben hullámtörés van a partokon. Az óceánról jövő hullámok —
legyenek azok valami messze távolban dühöngő viharnak a kifutói,
vagy a dagály hullámai, vagy akár csak az óceán „lélekzetvételének"
a következményei — a sekély fenéken megtörnek, folyton nőnek,
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egymásra tornyosulnak, és mire a szárazföldig érnek, irtózatos nagyra
nőnek. Ezek a hullámok néha 3—4 méter magasságot érnek el, s
50—60 mértföld hosszúságban törnek meg egyszerre. (Az afrikai
partok tudniillik oly kevéssé szaggatottak és olyan kevés a bevágások által okozott tagoltság, hogy néha 50—60 mértföldre egyenes
vonalban fut a part. Igaz, hogy a Congo torkolata vidékén a Calema
nem ilyen nagymérvű, de a mikor dagály idején a déli vagy nyugoti

A COXGO TORKOLATÁBAN.

szelek is a torkolatba nyomják az óceán vizét — Banana tudniillik
a Congo felső ágának az északi partján fekszik — olyan hullámtörés, vagyis zajlás áll be, hogy ilyenkor istenkisértés a hajó és a
szárazföld közötti közlekedés. Ha azonban mégis meg kell történnie,
akkor mozgósítanak egy-két tuczat Kru-négert, a kik az ő laposfenekű, széles, tutajszerű járművükkel valóságos nautikus mesterművei hoznak létre, a midőn átkormányozzák a csónakjaikat
Calemán.

a
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A Mississipi 8—10 napra tervezte bananai tartózkodását. Ennyi
időre volt szüksége, hogy rendezze az ügyeit. Megjegyzendő, hogy
nem az üzleti ügyek vettek ilyen sok időt igénybe, hanem a kies berakodás nehéz műveletei. A bananai rekkenő forróság — nappal
33—35 fok R., este pedig 31—32 fok — meg a lélekölő unalom
közepette, örömmel ragadtuk meg az alkalmat, hogy egy portugál
folyami hajóval kiránduljunk a Congo felsőbb vidékére, Bomaba és

PUSKAPOROS HORDÓK A HAJÓ FEDÉLZETÉN.

Matadiba, a hova a kisebb folyóhajókon

már akkor lehetett fel-

menni. A kirándulásban — egyébiránt elég költséges mulatságban,
mert a négy napra terjedő utazásért és ellátásért 150 frankot fizettünk —• a Mississipi yankee-jei közül hárman vettek részt s a
bananai Kolóniának néhány tagja. Ezúttal nők is voltak a hajón:
a bananai urak egynéhányának a — feleségei. Egy kissé szokatlan
benyomást tett reánk, hogy míg a férjek az I-ső osztályon utaztak
és a közös étkezéseknél vettek részt, addig az illetékes feleségek a
Il-ik osztályra voltak utalva. A feleségek ugyanis — fekete nők
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voltak, bizonyságai annak, hogy a fehér embernek a viszonyokhoz
való alkalmazkodási képessége tényleg bámulatos. Ezek az igen
tisztelt fekete asszonyságok — nagyobbára Kru néger nők és csak
kivételesen a congomenti fekete törzsek leányai — minden bókolás
és hizelgés nélkül mondva, meglepően rútak voltak, szegények. Egy
nyugotindiai mulatt nő, hitestársa — tényleges felesége — egy hollandi folyammérnöknek, valóságos kimagasló női szépség volt a
többi feketékhez képest.
A kisebb fajtájú

portugál gőzös, ámbár kizárólag a Congo-

hajózásra volt építve és berendezve, csak nehezen küzdött meg a
Congo ragadó árjával.

A hajó szüntelenül változtatta útirányát;

hol egészen közel ment az északi — balparthoz, hol ismét ki a
folyam közepére, aztán át a jobbpartra; majd nekiment egy szigetcsúcsnak, majd ismét valamelyik part közelébe húzódott.*
Tompa, de erős zúgással rohant szembe velünk a Congo, szeny* Pechuel-Lösche, a ki egy darabig Stanleyvel
Congo

torkolatának

ezen a vidéken,

egyidőben sokáig tartózkodott a

mint a Congoállam kormányának

megbízottja,

többek között a következőképen ismerteti a Congo áramlásait:
„Csak aránylag igen kevés helyen folyik a víz a tulajdonképeni rendes áramlás
irányában. A folyam medrének többi helyein az áramlás akadályokba ütközik, eltéríttetik és a part meg a meder akadályai következtében számtalan helyen meg van szakítva. Ellenáramlások keletkeznek, megtörések és zúgó örvények, a melyek gyors egymásutánban változtatják a helyüket és irányukat. Az örvények előre és hátra keringenek,
le- és felfelé a folyamon, keresztbe egyik parttól a másik felé, hirtelen eltűnnek, megszűnnek és éppen olyan hirtelen és váratlanul jelennek meg egészen más helyen és
ismét keresztül kasul szeldesik egymást. Látszólag teljesen sima víztükrön hirtelen óriási
víztömegek

domborodnak ki a víz felületéből,

mintha tűzhányó eruptiója emelné föl,

mellettök pedig valóságos mélységeket hoz létre

egy másik örvény, és az egymásra

omló víztömegek egészen váratlan irányba sodorják a rajtuk úszó járművet. Legveszedelmesebbek azok a helyek, a hol a hatalmas örvények és ellenörvények hirtelen keletkeznek, egyetlen szempillantás alatt, óriási erővel keringenek és aztán hirtelen megszűnnek,
a helyükön pedig a folyam
irányának és lefelé úszik,

vize vagy kidomborodik, vagy pedig enged a

folyam

miközben az örvények keresztül-kasul keringenek, és nagy

zúgással körbeforognak.
Ezekkel a pillanatra nem nyugvó, folyton váltakozó és soha ki nem számítható
zavarokkal szemben megszűnik minden óvakodás és elővigyázat. Sem helyhez nincsenek
kötve, sem a fellépésük ideje nem számítható ki ; a teljesen sima, nyugodt vízfelület a
legközelebbi pillanatban már keringő, forrongó, nagy zúgással rohanva, ragadó óriási
örvénynyé alakulhat".
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.

'
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nyes-sárga, sodró árjával. A folyamnak ez az ága itt mintegy hatezer méter széles lehetett, helyenként megszakítva

kisebb-nagyobb

szigetekkel. A „kis portugál", — tudniillik a hajó — olyan nyugtalanul haladt előre, mint egy részeg ember a göröngyös és kátyús
úton. Mint kis hajó, gyenge gőzgéppel, valóságos játéka volt az
örvényeknek és áramlásoknak. Miután a különböző nyomású vízben a
hajócsavar folyton változtatta forgását, tudniillik forgásának gyorsaságát, ennélfogva a kormány is különböző módon engedelmeskedett.
A csavar hol őrületes gyors forgásokat tett, hol pedig csak nagynehezen végezte forgásait az örvény által fokozódott víznyomásban.
Egyenletesen azonban nem haladt egy perczig sem.
A szigeteket és a partokat dús erdőség borítja. Ha közel jöttünk
a partokhoz — néha alig voltunk 40—50 méterre a parttól —
betekinthettünk.a Mangrove sűrűségébe. Rejtélyesen, csaknem ijesztően hatott itt-ott az erdő sűrű sötétje. Künn, a folyam közepén,
a hol persze legrohamosabb volt az áram és legtöbb az ellenáramlás
meg az örvény, perzselően égetett és szúrt a nap; az erdős part tisztásai közelében pedig csaknem láttuk, megéreztük, hogy ez a hely a
krokodilusok, a mérges mosquitok és a gyilkos miazmák földje. A hajóhídon álló kalauz — kivételesen egy Kru néger — bámulatos ügyesen,
valósággal a vadak szimatjával vezette a hajót a folyam veszedelmes örvényein,

zátonyain és apróbb szigetei

között. Minden

segítség nélkül, sem compassra, sem térképre nem támaszkodva, a
melyekről talán fogalma sem lehetett, kormányozott bravúros bátorsággal és merészséggel. Pedig hogy milyen komplikált a Congo e
részének hajózhatósága, kitűnik a következő példából, a mely csak
rövid részlete a Banana és Boma közötti 50 tengermértföldnyi útnak.
Már induláskor a Bulambenba Point volt a .czél, aztán jött Bull Island,
a melynek a déli csúcsánál kétfelől jön a zúgva rohanó áram; most
kikerülendő egy hírhedt örvényt, a Scotchman Headnak ment a hajó ;
aztán a balpart örvényeit meg homokpadjait kikerülendő, megkerültük a Deserted Factory déli csúcsát. Az újabb

nehézségeket

elkerülendő, megkerültük a Drapers-szigeteket; és így tovább. Ötés tízperczenként változtatta a kalauz a hajó irányát; ismert minden
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homokpadot, minden zátonyt, minden legapróbb szigetet. Csak az
örvényeket, meg az ellenáramlásokat volt képtelen számon tartani.
És mindezt térkép, óra, vagy compass segítsége nélkül. Minduntalan
szembe jöttek velünk a bennszülöttek canoei, a melyek a Congo
felsőbb részéből, vagy a partmenti falvakból hajtattak le. vagy a
betorkoló kisebb folyókról származtak. Köröskörül teljes, tökéletes
csend; semmi más hangot nem hallottunk, mint a Congo zúgását,

EURÓPAI LAKÁSA BOMÁBAN.

az erdők lombjának susogását, a propeller mormogását és itt-ott a
kalauz vezényszavát a kormányos számára. Az egész sceneria pedig
nagyszabású, grandiosus, felejthetetlenül szép és érdekes látványt
nyújtott.
Délután 3 órakor érkeztünk meg Bomaba, a Congo állam azon
időbeli fővárosába. Itt már mintegy háromszáz .európai élt és az
egészségügyi viszonyok is jobbak valamivel, mint Bananaban. Az
európaiak házai rendszeres utczákat alkotnak, és valamennyi utcza
meg udvari kert, a jól gondozott park benyomását teszi. A fák oly
sűrűn állnak a házak körül, hogy azok jóformán lei sem vehetők.
29*

228

GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

A házak némelyike, foképen

a nagy raktárak és telepek drót-

hálóval vannak körülvéve (Bananaban is), védelmül a bennszülöttek
esetleges támadásai ellen, a melyekben az első időkben elég sokszor
volt részük a fehéreknek. Tekintettel a kora délutáni órákra, az
európai negyed utczáin egyetlen léi ele sem volt látható. A tikkasztó
forróságban ugyanis csak a reggeli órákban és naplemente után
hagyják el az emberek lakásaikat. Az üzleti világ itt már kevesebb,
mint Bananaban, ellenben itt van otthon a „burokratia". Innen
igazgatják az egész Congo államot és itt vannak összpontosítva az
összes főhivatalok.
SE^

BOMA.

"Bomaban már szállodafélét is találtunk. A szálloda tulajdonképen
a „Congo Club" helyisége volt, tehát nem igazi szálloda, és csak valamely tag ajánlására kaphatnak benne idegenek — átutazók — szállást
és ellátást nyolez napnál rövidebb időre. A club kellemes kis bungaló,
szellős verandával, hűvös vendégszobákkal; az étteremben hófehérre
terített asztalok körül pedig tetőtől talpig fehérbe öltözött urakat, sőt
néhány ladyt is találtunk. A felszolgáló négerek is fehérbe voltak
öltözve és ügyes felszolgálásukon

meglátszott, hogy vagy Észak-

Amerikából importált „portékák", vagy pedig személyszállító hajókon
sokáig szolgált pinezérek. A szálloda körüli parkot olyan sűrű erdő
környezi, hogy az ember akár őserdőben képzelhette volna magát,
ha nem rontotta volna le az illúziót a zongoraszobából kihallatszó
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Schuman dal, meg a bomai főtérről behangzó néger zenekar indulója.
A zenét tudniillik a congoi hadsereg zenekara szolgáltatja,

csupa

négerekből álló banda, a melynek tanítója és karmestere, magától
értetődik, hogy egy tágabb értelemben vett honfitárs volt: egy cseh.
Kötetre terjedő kalandos és érdekes leírás lenne az, hogy miképen
került Nehoda úr Pfibramból Bomaba; ő azonban klasszikus rövidséggel és miserabilis németséggel, egyetlen rövidlélegzetű mondatban
beszélte

el idejutásának regényes

és kalandos történetét. Kezdte

KATONA BANDA BO.MABAN.

Pribramban, folytatta A'Iadeirán és Dakkarban; jelenleg Bomaban
vezényli a fekete fiúkat; de nem sokáig, mert már szerződése van
egy európai női zenekar vezetésére — East-Londonban.
Edekes alak volt Bomaban Mr. Etienne, a belga ,,Compagnie
de Magazins Generaux" főügynöke; ez a belga arról volt ismeretes
Bomaban, hogy franczia létére egyetlen más szót, mint angolt nem
használt; még a négerekkel is csak

angolul beszélt.* Híres volt

továbbá Mr. Etienne arról, hogy ő volt Bomanak egyetlen „giger* Egészen ellentétesen járnak el az angolok Kelet-Ázsiában, főképen a Sunda szigeteken a bennszülöttekkel. Ott a világért sem beszélnek a bennszülöttekkel másképen,
mint a bennszülöttek anyanyelvén. A „native"-eket — a bennszülötteket — ugyanis
sokkal alantosabb lényeknek tekintik, semhogy méltók lennének az angol nyelv beszélésérc.
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lije" és „walesi herczege", a divat megteremtője. A legbizarabb
viseletet megengedte magának azon ürügy alatt, hogy
hygienic"

ezt így

a „tropic

követeli. A congomenti fehérek pedig vakon

követték Mr. Etienne legfantasztikusabb „dress" újdonságait. Annál
feltűnőbb volt tehát, a midőn a Nehoda úr vezetése alatt álló fekete
zenekar concertjén, Boma főterén, a mi csoportunkban állván, haragosan hátat fordított egy felénk közeledő úrnak, egy angol főhivatal-

PÁLYAUDVAR

BOMABAK.

noknak, a kivel még Bomaban ismerkedtünk meg. A kevés számú európai Kolóniában ez a rideg magaviselet még Mr. Etiennenél is feltűnt és
az egyik Yankee a Mississipiről kérdést is intézett hozzá, miért viselkedik ilyen bántó módon, az illető gentlemannel Mr. X-el szemben.
„Dont make mention of him", monda Mr. Etienne, csaknem
megvetőleg; „he is an idiot!" (Ne említse kérem, hiszen ez hülye.)
„Idióta? Miért?"

-

„Miért? Hát nem látja, hogy lehajtja a kalapját, holott nem süt
a nap, és feltűri a nadrágját, holott nincs sár?"
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Ugyancsak Bomaban volt szerencsénk megismerkedni a Congo
állami hadseregnek egyik csapatával. Valószínűleg

az „elite-ezred"

lehetett, a „gárda", tekintettel arra, hogy a Congo állam fővárosa
volt

a garnisonjuk.

A fekete legények az angol minta szerinti

egyenruhában elég jól mutattak. Egy cseppet sem látszott meg
rajtuk, hogy a tisztelt papájuk esetleg emberhúson táplálkozott ott
fenn a Luapula mentén, vagy a Tanganyika partján és hogy az
ellenséget -nem Martini-Henry vagy Winchester fegyverrel ölte meg,
hanem szekerczével, vagy talán azzal, hogy a termiták közé fektették, összekötözött végtagokkal. (Ezt az utóbbi eljárást tudniillik
a Congo állambeli

bennszülöttek

szórakozásképen

engedik

meg

maguknak, valamint azt is, hogy a lefülelt ellenséget egy gödörbe
ássák, a melyben a szerencsétlen fogoly állig van eltemetve s aztán
fölpeczkelik a száját, aztán az ajkait, a nyelvét és az orrát bekenik
mézzel. Ugyancsak

mézzel keskeny

utat húznak a fogoly szá-

jától a legközelebbi — hangyabolyig és aztán gyönyörködnek a
további eseményekben.) A fekete legények pontosan exerciroztak a
modern puskával és olyan peczkesen marsiroztak, mintha nem is
angol, hanem porosz tisztektől nyerték volna a kiképzésüket. Magától
értetődő, hogy a congoi fekete ezredekben tisztek és altisztek csak
fehérek lehetnek.

Másnap reggel folytattuk

az utat Matadiba. A két helység

közötti távolság nem több 50 kmtr.-nél (mintegy 30 tengermértföld)
de azért csaknem tíz óráig tartott az út. A Congo folyam ugyanis
ezen a részen helyenként olyan rohanó, hogy a kis portugál hajó
alig tudott megküzdeni

a szembe rohanó árammal. Helyenként

olyan közel jutottunk egy útbaeső kisebb szigethez, hogy csaknem
megrettentünk a sziget homokján lomhán sütkérező — krokodilusoktól, a melyek a hajócsavar zajától megriadva, nyugtalanul sürögni
és mozgolódni kezdettek. A míg az ember csak a czápát ismeri
és még nem látott krokodilust, még pedig a saját hazájában, a
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saját elemében, a víz mellett, addig a czápát tartja az állatok legundokabbjának és leggyűlöletesebbjének. Midőn azonban megismerte
a krokodilust, rögtön megváltoztatta nézetét. Talán az egész természetben nincs undokabb állat, mint a krokodilus, főképen pedig
a nyugotafrikai

pánczélos krokodilus és legfőképen, ha így cso-

portban látja őket az, ember. A krokodilok tulajdonképen vízilakók

NAPON SÜTKÉREZŐ KROKODILUSOK.

és csak akkor mennek a partra, ha a tojásaikat rakják le és költenek, vagy ha hideg testüket a napon melegítik; sütkéreznek, mint
a kígyók. Mikor a vízből kiszállanak a partra, előbb óvatosan körültekintenek, megnyitják az orrnyílásukat, hatalmasat ásítanak rettenetes szájukkal, a melynek állkapcsai tele vannak hegyes fogakkal
és aztán nagy czuppanással hasra feküsznek, fejjel mindig a víz
felé. Néha egyik a másikon fekszik, a fiatalok azonban mindenkor
tiszteleletteljes távolban tartják magukat az öregektől. Az egyszer
kiválasztott helyhez, zátonyhoz, vagy partrészhez rendesen hívek
maradnak. Vannak példányok, a melyeket a parti lakók nagyon
jól ismernek; az unoka tudja, hogy ugyanez a példány még a
nagyapja

idejében is mindig ugyanezen a helyen szokott sütké-

KROKODILUSVADASZAT.
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rezni. (Ebből az is kivehető, hogy milyen magas életkort érnek el
a krokodilusok.) Hogy a krokodilus a szárazon olyan otromba és
ügyetlen lenne, a mint az általánosan el van terjedve, — az mese,
valamint mese az is, hogy a szárazföldön azért könnyű előle menekülni, mert nem tud fordulni, a zig-zegbe futó zsákmányt nem tudja

KÜZDELEM ELET-HALALRA.

elérni. Ebből csak annyi igaz, hogy a szárazon roppant gyáva; itt
sohasem támad; de ha őt támadják, akkor olyan gyorsan fut —
persze egyenesen a folyó felé — hogy nehéz utóiérni. A vízben
azonban, tulajdonképeni elemében, otthon van; olyan gyorsan úszik,
hogy csaknem repül, mint a nyíl, miközben oldalt összenyomott
hatalmas farka, meg a hátsó lábain levő úszóhártyái evező és kormánylapát gyanánt szolgálnak. Az éjszakát mindig a vízben töltik;
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ez a vadászat ideje és miután a krokodilusok sokat falnak, képzelhető, hogy milyen pusztítást végeznek

a halakban, a mely az ő

természetes táplálékuk. A szárazra sohasem követik a zsákmányt,
de a mi élő állat a parthoz jön, inni vagy fürdeni, azt megtámadják.
Ilyenkor rendkívül ravaszon és alattomosan járnak el. Először is
ismerik azokat a helyeket, a hová az állatok inni szoktak jönni.
A lesbeálló krokodilus egészen a víz alá merülve közeledik a kiszemelt zsákmány felé, és oly halkan úszik, hogy éppenséggel semmi
neszt sem okoz; a lélekzés miatt csupán az orra hegye áll ki a
vízből, a melyen az orrlikai vannak. A mikor aztán a zsákmány közelébe jutott, akkor villámgyorsan ugrik ki a partra, tátott szájával.
Ha ezen' ugrásával a zsákmányt el nem fogta, akkor az megmenekül, mert a partra sohasem lép ki, hogy üldözze az eltévesztett
zsákmányt.

Éppen ilyen

ravasz a parton ülő vagy gázló mada-

rakkal szemben is. A madarak közelébe jutva, olyan mozdulatlanul
fekszik a vizén, mint egy úszó fadarab, a madarak nem is törődnek vele;
a

vagy pedig egészen a víz alá merül és

madárcsapat alá

áll. Mikor aztán kedvező

függélyesen

helyzetbe

jutott

a zsákmányhoz, egyetlen ugrással ott terem és a madár — vagy
tekintettel

az

óriási

szájnyílásra:

egyszerre

néhány

madár

—

eltűnik, rettenetes szájában. A vízben olyan vakmerőek, hogy nagy
emlős állatokat is megtámadnak, lovakat, marhákat, kutyákat; de
íg\T

azért nem vetik meg a jelentékenyen kisebb állatokat sem.

például Day egy alkalommal egy krokodilus gyomrában temérdek
rovaron

kívül

—

a melyek valószínűleg

csak a lenyelt

vízzel

kerültek a gyomorba — egynéhány vidrának és kígyónak a maradékait találta; Hesse pedig egy három méter hosszú

krokodilus

gyomrában, mintegy 40 patkány maradékain kívül, néhány

—

üvegcserepet talált. Hogy a krokodilus annyira gyűlöletes lény, ez
főképen azért van, mert sok emberéletben tesz kárt. A
partján
feleségét

folyók

élő emberek között akárhány van, a kinek apját, fiát,
vagy valakijét

elragadta a krokodilus. Az

mentén évenként átlag négy

alsó Congo

embert ragadnak el, a kikről tud

a statisztika. Menn}á lehet már most olyan, a kikről nem tud.
30*
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Egyes

helyeken, úgy a parton, mint a szigeteken,

10—12

példány hevert a homokon. Csupa erős, kifejlett példány, a melyeknek egy ember megragadása, vagy derékon harapása „gyerekjáték"
lehetett. Valószínűleg

éppen a párzás ideje volt, mert erős és

kellemetlen pézsma-illatot terjesztettek

maguk

körül. Undorítóvá

teszi őket az is, hogy szemükkel folyton pislognak és hol becsukják, hol kinyitják

orrnyílásaikat.

Mintha az a parányi

agyvelő,

a mely a különben hatalmas koponyájukban van, csupán annyi
szellemi

tulajdonsággal

lenne felruházva,

a mennyi

szükséges,

hogy védtelenné tegye a zsákmányt és hogy biztosan és alaposan
megöljék: olyan ügyesen bánnak el vele. Megragadják a hol érik,
lesülyednek vele a mélységbe és ott tartják mozdulatlanul, hogy minden felesleges erőlködés nélkül megfullasszák. Az ember azonban még
ebből a gyűlöletes lényből is hasznot húz; nóta bene: ha hatalmába
tudja keríteni. A pézsma mirigyei miatt vadásszák ugyanis, a tojásai
pedig kiváló

nyalánksága a feketéknek.

A húsát azonban csak

a nagyon fiatalnak eszik, mert az öregebb példányok húsát úgy
átjárja a pézsma szaga, hogy azt még a legnégerebb gyomor sem
tudja bevenni. Azonkívül

olyan szívós a húsa, hogy

egyszerűen

megemészthetetlen.

Még naplemente előtt értünk be Matadiba. A kis
meglepően
volna

abba

hatott

reánk;

a nagy

olyanforma

gránitsziklába,

volt,
a

helység

mintha beleépítették

melynek

lába

csaknem

a Congo partjáig ér le. Ebbe a rengeteg kőkivágásba, a melyet
fenn buja növényzet borít, vannak beépítve az európaiak házai,
helyesebben villái. Persze ezek is mind kőoszlopra épített faházak,
tornyocskákkal, erkélyekkel és verandával. Mintegy 50—60 európai
lakhatott Matadiban, a kiknek az élete lehetőleg még sivárabb és
küzdelmesebb, mint a két előbbi városban élőké. Azoknak legalább
meg van az az előnyük, hogy ha már nagyon torkig vannak
a saját városukkal, meg önmagukkal, hát van még egy út — fel-
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felé, a hova unalmukban menekülhetnek, a hol más arczokat is
láthatnak: tudniillik Matadi. De mit tegyenek a matadibeliek, ha
őket is utoléri az apodemialgia, az „idegen föld utáni vágy?" Ok
nem menekülhetnek innen felfelé, mert Matadin túl Leopoldvilleig,
a hol ismét van néhány európai,, nagyon hosszú darabon már
semmi sincs. A mi Matadin túl van, az egész már a vad Congo
vidéke, a szó „legkongóbb" értelmében. De Leopoldvillebe eljutni,
áz valóságos

— afrikai expedíció. Azonkívül — mint már emlí-

A CONGOMENTI VASÚT PÁLYAUDVARA, MATADIBAN.

tettük — a Congo folyam a Stanley Pooltól lefelé Matadiig nem
is hajózható a közbeeső nagy esések és zuhatagok miatt s csak
a Stanley Pooltól lefelé, Stanley Fallsig lesz ismét

hajózhatóvá.*

A matadiak életmódjából hamarosan kaptunk egy kis ízelítőt.
Mintegy öt-hat óra tájt érkeztünk meg Matadi alá és egyenesen
a „Matadi Club"-ba tartottunk, a hova szintén kaptunk beajánlólevelet bananai ismerőseinktől. Talán a fele útján lehettünk a club* Ez arra az időre
terv

létezett.

Hogy

szól,

mikor a matadi—leopoldvillei

azóta a viszonyok

lényegesen

változtak,

vasút

még

csak

az természetes.

azért — a vasúttal együtt — Matadi mégis nehezen képzelhető el, mint valami
üdülő- vagy kirándulóhely.

mint

Hanem
—

A CONGO TORKOLATÁBAN

239

helyiség felé, a midőn utóiért bennünket egy kis zivatar, egy „fióktornado". Fióktornado azonban csak kiterjedésére nézve volt, de
erejére nézve valóságos istenítélet. Ehhez hasonló mennydörgésben
és villámlásban még sehol sem volt részünk. Az Egyenlítő' körüli
szélcsendöv hirhedt viharai és égzengése meg villámlása elenyészett
ehhez képest. Talán két-három perczig tartott az egyetlen pillanatra

UTCZA MATADIBAN.

meg nem szűnő villámczikázás. Olyan volt a vakító kékesfehér
fény, mintha kigyúlt

volna felettünk az égbolt. Egy tenyérnyi

sötét folt nem volt rajta; lángolt és czikázott egyszerre az egész
mindenség, felettünk és körülöttünk. A „négy quadrans" egyetlen
izzó, vakító felületből állott. A mennydörgés pedig, a mely ezt
a tüzelést kisérte, egyszerűen megdöbbentő, ijesztő és megrémítő
volt. Mindnyájan

éreztük, hogy

elsápadunk; de nem a külső

világítástól, hanem az ijedtségtől, a megdermedéstől, a megzavart
szívműködés folytán. Ilyen lehet sok ezer nagykaliberű ágyúnak
együttes dörgése, pukkanása, csattanása és ropogása, a melyet
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égig nyúló és körbe futó meztelen sziklák dörögnek vissza százszoros visszhanggal. Közben bőgött és üvöltött a tornado, a mely
leírhatatlan
a fák

szilajsággal,

mondhatni

koronáján. Ha ez a szél

dühösséggel

nem a szikla

csapott

végig

felől jött volna,

a hol a szikla tövébe épített házakat megvédte a magas fal, akkor
ezekből a verendás, erkélyes villákból, meg bungalókból, talán egy

A MATADI-I VONALON.

lécz sem maradt volna épségben. És mintha pompásan begyakorolt „regisseur" intézte volna az egészet,

olyan mathematikai

pontossággal léptek fel a változatok. Először beállott az alacsonyan
lebegő, sötét, sárgásbarna felhők gyors összefolyása, aztán a villámlás; egy-két másodperczczel később megindult az égzengés; ennek
az acmeján —

a tetőfokán — jelent meg az orkán, a sivító,

fütyülő, bőgő szélvész; és a mely pillanatban megszűnt a villámlás meg a mennydörgés, ugyanazon szempillantásban már lezuhant
a földre az eső. Csakhogy ez már nem volt eső. Ez egy földre
ömlő óceán volt. Nem sugarakban, hanem összeálló tömegben zuhant

A CONGO TORKOLATÁBAN

.

241

le a víz. Egy-két perczczel azután, hogy az eső megeredt, a lejtős
úton már bokán felül érő vízben állottunk.
Hogy hogyan és miképen jutottunk a club biliárdszobájába,
annak a jó Isten a megmondhatója, mert czéltudatosan nem
jöttünk oda. Talán a szimat, talán a yéletlen, vagy talán még
inkább a Gondviselés volt az, a mi odavezetett bennünket. De akár

VONATKISIKLÁS MATADINÁL.

mi volt, legyen érte áldva a Gondviselés, a bajban levő embernek,
a szenvedőnek, meg a küzdőnek mindenütt és mindenkor hűséges
védő szelleme, mentője és paizsa.
És köszönet meg hála annak a néhány „fehér" embernek
a Matadi Clubban, ezeknek a fakó arczú, szenvedő kifejezésű,
dagadt májú meg nagylépű európaiaknak, a kik a ílanellpólyával
a hasukon és szívélyes, vendégszerető mosolylyal az arczukon,
nyájas tekintettel a szenvedéstől beesett, kék gyűrűktől övezett
szemükben, meleg kézszorítással s azon kérdéssel, hogy: „goodevening, how do you do?" fogadtak minket, idegeneket, az
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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ő exclusiv hajlékukban és megvendégeltek bennünket mindenekelőtt száraz ruhával, jó, meleg vacsorával, párolgó teával, hófehér
abroszszal, finom szivarokkal és a tisztaságtól ragyogó, dagadó
párnákkal.
Összeadva az előzményeket meg a Matadi Club vendégszeretetét, talán ez az est volt a fénypontja egész nyugotafrikai
utazásunknak.*
. . . Másnap reggel indultunk vissza Bananaba, megszaporodott társasággal. A matidii európaiak közül néhányan rövid szabadságrautaztak és e végből Bananaba jöttek, hogy onnan induljanak
* Újabb időkben Matadi már igen fontos tényező a Congo állam területén.
Innen indul ki az a vasút, a mely összeköti a partot Leopoldville városával a Stanley
Pool mellett. Jóllehet a Congo és mellékfolyóin mintegy 18 ezer kilométer hosszúságban hajózhatók a folyók, erre a vasútra égető szükség volt, mert a Congo éppen
Matadi és Leopoldville között nem hajózható, a már többször említett esések miatt.
A vasút, a melyet 1890-ben kezdettek építeni és óriási nehézségek között folytattak,
340 kilométer hosszú. Hogy milyen nehézségek között ment az építkezés a temérdek
akadály következtében — hidak, alagutak, viaduktok stb. — kitűnik abból, hogy
ámbár nagy nemzetközi tőke állott rendelkezésükre, 1893-ig csak 42 kilométer hosszú
utat adhattak át a forgalomnak. 1897-ben már az Inkitse folyóig juthattak, a hol
a munkálatok a hirtelen beállott pénzhiány miatt szüneteltek és csak 98-ban volt
készen az egész vonal. A vasút rendkívül sokba került; 60 millió franknál is többe.
A drága építkezésnek az a következménye, hogy a menetdíj is rendkívül magas.
Talán a legdrágább a világon; Mataditól Leopoldvilleig tizenöt óráig tart az utazás és
ezért az aránylag igen rövid útért az európaiak 500 frankot fizetnek, míg a bennszülöttek — a kik persze csak a III-ik osztályon utazhatnak — 50 frankot. A további
tervek szerint összekötik a Congo vasutat a Tanganyika tó nyugoti partjával, a melynek a keleti oldaláról folytatják majd a vasutat Afrika keleti partjáig. (A megszakítás
éppen olyan, csakhogy jóval nagyobb, mint a minőt a Bajkál tó hoz létre a Transszibériai vasúton.) A vasút másik ága a Tanganyika tótól tovább folytatódnék, a tőle
északra eső Albert tóig, ezt pedig összekötné a Nílussal. Ennek a két vasútnak az
előtanulmányait 1904-ben be is fejezték és a tanulmányozó expeditió véleménye
szerint a két vonal kiépítése minden különps nehézségek legyőzése nélkül fog végbemehetni.
Egy még később végrehajtandó terv szerint ez a vasút összeköttetésbe fog hozatni
azzal a vasúttal, a mely Afrikát hosszában fogja átmetszeni és Cairotól Capetownig
fog húzódni. Ha ez a két nagyszabású és nehéz terv tényleg megvalósul, akkor két olyan
nagyszabású emberi alkotást hoznak létre, a mely megváltoztatja majd az egész világ
eddigi forgalmát és Afrikának sok változásokon átment térképén nem is sejthető új
átalakulás megy végbe.

A CONGO TORKOLATÁBAN

243

útra. Az utazás lefelé hasonlítlanul nagyobb élvezet volt, mint a
küzködés fölfelé. A tegnapi eső és tornado meglátszott ma a Congon.
A különben is rengeteg folyam megdagadt és kiáradt a tegnapi
hatalmas víztömegtől, a parti Mangrove-erdők pedig bebizonyították,
hogy tényleg kétlakiak. A víz oly mélyen hatolt be a partokra,
hogy helyenként egy-két kilométernyi széles csíkja az erdőnek víz
alatt állott. Némi hajózási nehézséget okozott a sok úszó fa és
ág, a melyeket a tegnapi tornado tépett ki és sepert a vízbe.
A portugál gőzös valósággal száguldott a rohanó vízen. Felfelé
alig tettünk helyenként öt-hat mértföldet, most pedig, a midőn a
víz rohanó árja nem ellenünk, hanem velünk volt, úgyszólván
repültünk lefelé. Az is nagy könnyebbségünkre volt, hogy semmiféle zátonyt, homokpadot nem kellett respektálnunk. A hol felfelé
jövetkor három-négy méter mély volt a víz, ott most öt-hat méter
mély volt. Még a szigetek száma is megfogyott, a területük kisebbedett. Mintha segíteni akart volna bennünket a Congo. A nyolcz
napi tartózkodás alatt teljesen megelégeltük a vidéket meg a viszonyokat és vágyódtunk új föld, új viszonyok s más emberek után.
Hat-hét óra kellett, a míg a Matadi-Banana közötti száz mértföldnyi utat megtettük és még ugyanazon nap estéjén már a Missisipi hátsó fedélzetére áthelyezett szalonban és étteremben ültünk
együtt, a kedélyes és barátságos kapitány elnöklete alatti table
d'hotenál.
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ANGOLÁBAN.

•I

-.

SAN PAOLO DE LOANDA, BENGUELA, MOSSAMEDES.

A Congo torkolatában fekvő városok és telepek európai lakosai
között utolsó időkben szokatlan mértékben lépett fel a malária és
dysenteria. Néhány hét alatt két európai bele is pusztult a betegségbe. Ez a körülmény késztette őket arra, hogy a kinek módjában
állott, rövid szabadságot vegyen. (A rövid szabadság alatt itt kéthárom hónap értendő, ellentétben a fél, vagy egész évre terjedő,
hosszú szabadsággal szemben.) Miután a rendelkezésükre álló rövid
idő európai kirándulásra kevés volt, ez okból részben a nyugotafrikai

partok „üdülő helyére", a közeli Mossamedesbe,

Angola

portugál gyarmat déli városába igyekeztek, vagy pedig St. Helena
szigetére.

A Mississipi

éppen kapóra jött az üdülés után -vágyó

betegeknek. A Mississipi utitervébe ugyanis Angola három jelentékenyebb kikötője: San Paolo de Loanda, Benguela és Mossamedes
fel volt véve. St. Helena szigete azonban messze félreesett utiirányából.

De miután az amerikaiak igen „humánusak" és nagy

„philantropok", a Mississipi szívesen vállalkozott, hogy a kereken
egy tuczat, utast, a ki St. Helena szigetére vágyott,

odaszállítja.

Magától értetődik, hogy az utasok az útért, a mely a Mississipinek
11-—14 napjába és néhány száz tonna szenébe került, bőséges kárpótlást fizetnek. Személyenként 800 frankot fizettek csupán az odautazásért, a mi tekintettel a programmon kívül eső út aránylagos
rövidségére — Mossamedestől St. Helénáig öt napig tart az út —
határozottan elég nagy összeg. Ennyi pénzért az amerikai „derno-
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kratikus philantropia" szívesen rendez — különvonatot. (Captain
Thomas azt is remélte, hogy a Monroviában megmaradt rakományának, a gazdasági gépeknek, gazdája, akad St. Helena szigetén.)
Hogy nekünk, a Mississipi ősutasainak, ez a nem remélt kirándulás St. Helena szigetére nagy, sőt óriási örömet okozott, azt
felesleges megemlíteni. St. Helénának a meglátogatása ugyanis a
hajójáratok berendezése folytán olyan nagy nehézségekhez van
kötve, hogy európai ember csak kivételesen jut abba a helyzetbe,
hogy néhány napot ezen a — nem csupán történelmi szempontból
— érdekes szigeten tölthessen, nem is említve a vele járó óriási
költségeket. A mai időkben, a világforgalomtól még mindig egészen
félreeső St. Helena szigetével az érintkezés jelentékenyen könnyebb,
mint volt abban az időben, a midőn a Mississipivel Nyugot-Afrika
partjain hajóztunk. Ma például egy angol hajóstársaság minden
tizennégy napban bocsát útra egy hajót, a mely Southamptonból
kiindulva, Delagoa Bay végponttal érinti St. Helénát, míg egy másik
angol társaság ugyancsak minden tizennégy napban indít egy hajót
Hamburgból Capetown végponttal, a mely hajók szintén érintik a
magányos szigetet az Atlanti-óceánon. Abban az időben azonban
csak egyetlen társaság hajói érintették St. Helénát, még pedig havonként vagy hathetenként egyszer. A kiinduló pontja ennek a hajónak Southampton volt és Capetown között csupán a Cap Verdéi
szigeteket és Ascensiont érintette.
Ezért voltak a congo-menti betegek olyan bőkezűek az útiköltség megfizetésében és ezért volt olyan nagy a mi örömünk,
hogy ily váratlan módon jutottunk hozzá olyan kiránduláshoz, a
melylyel érdekesség és ritkaság szempontjából, eddigi utunkon csak
a Falkland szigetek vehették fel a versenyt.

A Banana és San Paolo de Loanda közötti 200 tengermértföldnyi utat, a Mississipi másfél nap alatt tette meg. Az egész út a
part közelében vezetett és csak nagy ritkán, a hol ugyanis az óceán
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mélyebb bevágást váj az alacsony partba, tűnt el a szemeink elől.
A czápák azonban sehol sem tűntek el. Kezdve a kiinduló pontunktúl, Bananaból, a hol a Congo torkolatának a déli part csúcsát
a czápák „tiszteletére" Shark Pointnak nevezik, egészen Loanda
közeléig egy perezre sem hagyták el a hajót. Néha olyan nagy
számmal gyülekeztek a hajó közelébe, mintha legdúsabb zsákmányra
lett volna kilátásuk. Pedig éppen ellenkezőleg: semmit sem kaptak.
A congomenti utasok már a hajón kezdték az „üdülési kúrát";
úgy ettek és faltak, mint a — czápák és még a konyhahulladék
is kevesebb volt a szokottnál. Mintha azt akarták volna bebizonyí-

PÖSTA ANGOLA BELSEJÉBEN.

tani, hogy a fentemlített irlandi orvos igazat írt a jelentésében, a
midőn azt mondja, hogy: they drink and they eat, they eat and
they drink, stb. Ezek a congomenti urak élő bizonyságai voltak
annak is, hogy minő nagy és üdvös hatása van annak, ha a munkában elcsigázott ember, a kin,ek az idegzetét meg a szervezetét
támadta meg a foglalkozása, vagy valamely talajhoz kötött betegségben szenved, kissé megpihen és „levegőt változtat". Hiszen még a
határból sem jutottunk ki és ezek az urak már egészen más emberek voltak, mihelyt a szokottól eltérő viszonyok közé és más talajra
jutottak. Magam is emlékszem, hogy hasonló módon jártam egyszer, a mikor a haditengerészetnél töltött szolgálatom alatt engem
is utóiért a polai malaria, a harmadnapos hideglelés, A rázó hideg
mathematikai pontossággal köszöntött be minden harmadnap esté-
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jén 8 óra és néhány perczkor, és a legnagyobb dosis chinin sem
tartóztatta fel útjában. A betegségem

miatt kapott

szabadságot

véletlenül azon nap estéjén kezdettem meg, a mely nap estéjén
„vártam" a rázó hideget. Már előre vaczogott belé a fogam, hogy
hogyan fogok én fázni a vonaton Dignanonál és hogyan fog sütni
a bőröm a Divaccánál beálló forróságtól. De hála Istennek meg a
levegőváltozásnak,

csalódtam reményemben. A mint kiértem Pola

határából, egyszersmind

a malaria bűvköréből

is kiszabadultam.

Soha többé azóta engem láz nem gyötört.
Másnap délután értünk a loandai öböl torkolatához, a melynek
két csúcsán egy-egy elég impozáns világítótorony mutatja a bejárást.
,A hajósok azonban igyekeznek lehetőleg még nappal elérni a bejáratot és nem halasztják a bevonulást a bizonytalan esteli világításra.
Egyrészt azért nem, mert a part nagyon lapos és homokos. A homok
olyan nagy mértékben rakódik le Loanda kikötőjében, hogy

míg

egy-két évtizeddel ezelőtt a hajók még meglehetősen közel horgony ózhattak a városhoz, most már néhány tengeri mértföld távolságban
:bocsájtják

le a horgonyt Isabel Pointnál, a szénraktárak közelé-

ben. Nem bíznak benne másrészt és főképen azért, mert Loanda
— úgy mint egész Angola — portugál gyarmat. A mi pedig portugál, az annyi mint: Brasilia. Tudniillik nem megbízható, nem
alapos és nem reális. A Mississipi a Cap Lagostai

világítótorony

mellett elhaladva és a Fort San Pedro közelében tartva magát,
mintegy három-négy mértföldre a Fort Sáo Migueltől vetett horgonyt. Az elénk jövő canoék, a melyek egy keletázsiai

személy-

szállító hajó összes utasainak is elégségesek lettek volna, parázs
verekedést rögtönöztek, nem annyira a tiszteletünkre, mint inkább
a bőrünkre. A partra szálló utasok kényelmesen elfértek

négy-öt

canoéban, de legalább három tuczat canoé evezősei verekedtek a
dicsőségért, meg az ezüst pénzért, a mivel a fehér emberek partraszállítása járt.
Az öböl bejáratától tekintve, a város csaknem impozáns benyomást tesz. Szép magas kőépületeket láttunk, — két-három emeleteseket is — az elsőket egész Nyugot-Afrikában; láttunk kimagasló
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házakat kupolákkal, tornyocskákkal és főképen sok tornyot és templomot. Az öböl három pontján is láttunk erődöket, várakat; szóval
a látvány impozáns és sokat igérő volt. Mikor aztán a partra léptünk és végig mentünk az első egy-két utczán, akkor már tudtuk,
hogy mindaz, a mit láttunk, csak csalóka kép volt és nem igaz.
Portugál gyarmati volt minden.
A város félkör alakban terül el a kikötő körül és úgy mint Braziliának néhány városa, szintén Cidade alta és Cidade paita-ból (alsó-és felső-

TEHERHORDÓ KARAVÁN NYUGOT-AFR1KÁBA.M.

városból) áll. Közvetlen a tenger partján állanak a kereskedő-világ épületei : a raktárak, irodák, meg a néger lakosság négyszögletű nyomorúságos agyagkunyhói. (Loandának mintegy 20 ezer lakosa van, a kikből
mintegy 1200—1500 fehér, legnagyobbrészt portugál.) A felső város
a fehérek negyede; itt van a kormányzói palota, az érseki székhely a
templomok. Minden el van hanyagolva, minden rendetlen, piszkos,
csúnya és töredezett. A kathedralisok meg a kormányzói palota, valamint a többi előkelő épület fala,

színes porczellánlapokkal van

kirakva. A porczellánbetét azonban sok helyen ki van törve, az
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ablakok nagyobbrésze betörve, a lépcsők fokai pedig le vannak
törve. A míg az ember a néhány főbb utczán megy, addig még
valamilyen járdán megy; a mint azonban mellékutczába téved,
bokáig sülyed a puha homokba. A főbb utczák járdáit a természet
kegyelméből még gyönyörű fák díszítik; borsfa, tamarinda, kókuszpálma. A mellékutczák járdáit pedig ellepi a hulladék, a piszok,
.gaz, meg a dudva. Öntözésről, tisztításról szó sincs. Először is a
portugálok — legalább a gyarmatokon — a tisztaság
•éppenséggel

nincsenek tisztában; hiszen ők maguk

fogalmával
is olyanok

sötétbarna arczszínükkel, meg a nyugtalanul tekintő koromfekete
szemükkel, mintha személyes ellenségeskedésben állanának a vízzel;
másodszor pedig tényleg nagy a vízszükség. A vízhiány egyik legnagyobb baja Loanda városának, a melyet persze — és ezt csaknem

elfelejtettem megemlíteni — hivatalosan úgy hívnak,

hogy

' Cidade de Sao' Paolo da Assumpcao de Loanda. Van ugyan néhány
Jártja a városnak, a melynek a mélysége meg a kávája

eléggé

impozáns, de a kútban nincs víz, ha pedig van, akkor ihatatlanul
rossz. A kutakat mélyre furatni könnyű volt; erre szolgált a temérdek
rabszolga; a kút káváját is könnyű volt szépen megépíttetni, mert
•erre viszont jónak bizonyult a sok deportált fegyencz — a „degradado"-k — a kiket az anyaországból deportáltak Angolába. Vizet
•azonban sem a négerek, sem a degradadok nem tudtak teremtetni.
A bajon úgy segítenek, hogy messze vidékről, a Bengo meg a
Cuanza folyókból hozzák nagy csónakokon a vizet Loandaba, a hol
átöntik hordókba, ökörszekerekkel hordják szét és díjtalanul osztogatják. Az angolai gyarmatnak egyik kormányzója tervezte ugyan,
hogy összeköti a várost a tőle tizennégy mértföldnyire eső Cuanza
folyóval és meg is kezdette a munkálatokat: de annyiban maradt,
mert az „anya"-ország (Portugália) egyetlen „Reis"-pénzt (olvashatod: „rézpénzt") nem akart erre a „nevetséges" dologra költeni.
Még könnyebb lenne a közeli Bengo folyó medrét Loanda közelébe vezetni, — de mégsem teszik. A gyarmatnak egyébre sincs
pénze, az anyaország pedig nem látja be, hogy miért fájjon neki a
feje, ha a loandaiaknak nincs vizük. A mi pénz van, az sokkal
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fontosabbra

szükséges; így

például templomot kell építeni Sáo

Miguelnek, Sáo Thomasnak, meg Santa Catharinának stb. és klastromöt kell építeni a jezsuitáknak, a dominikánusoknak, a ferenczrendieknek, meg az apáczáknak.
Hogy az egyes épületek olyan díszesen és drága épületanyagból vannak építve, értékes díszfákból,

sok márványnyal stb., az

még mind a régi jó időkből, Portugáliának dicsőséges korszakából,
a felejthetlen

szép — rabszolgaidőkből

származik.

Akkor

még

hajószámra hordták át Braziliából, a „szomszéd" gyarmatból, a drága
díszfákat meg a márványt. Munkás akadt bőven. A „fekete anyag" — a
rabszolga — egymásfölé rakta a „fehér anyagot", a márványt. Építészek, asztalosok, ácsok, tervezők s minden, a mi kellett, bőven telt a
deportált degradádokból. Ezek az urak a Cidade de Sáo Paolo da
Assumpcao de Loanda társadalmában még ma is nagy szerepet
játszanak, a mi jellemző Loandára és jellemző a portugál gyarmati
viszonyokra. A lopásért, rablásért, magzatelhajtásért, hivatalos sikkasztásért, emberölésért elítélt bűnösöket, a portugálok Angola kormányzóságába deportálták,* a hol valamennyien előbbi mesterségüket,
vagy tudományukat (nem a lopást, gyilkolást stb., hanem a másikat: az építészetet, kőművességet, bábaságot, ügyvédséget) folytatták.

Ennek folytán

megtörténik

aztán, hogy

a lopásért

és

sikkasztásért elítélt ügyvéd, elsőrangú prókátorrá növi ki magát
Loandában, a magzatelhajtásért elítélt szülésznő, elsőrendő accucheusse lesz. Julius Pisko, cs. és kir. főconsul, említ egy loandai
orvost, a'-kinek pályafutása klasszikus példája a loandai társadalmi
viszonyóknak. Ez az orvos odahaza Lisboában rendre megmérgezte
valamennyi húgát, bátyját, nénjét és nagybátyját örökösödési törekvésből. Életfogytiglani

deportálásra ítéltetvén, idekerült Loandába

és ma. elegáns fogaton jár, nagyszámú

cselédség környékezi a

palotájában és Loandának elsőrendű consiliáriusa. És mindez történik ő felségének,

a portugálok királyának

nevében,

a kinek

egykoron ez volt. a czíme: Portugália és a két Algarve királya, az
* 1889-ig legalább így volt.

HERERO-TÁBOH

DELNYUGOT-AFRIKABAN.
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Óceán ura Afrika mindkét partján, Guineának, Aetiopiának, Arábiának és Perzsiának ura és mindkét India uralkodója! . . .
A véletlen úgy hozta magával, hogy a felső város egyik főterén,
a kormányzói palota előtti térségen a hetenként egyszer megtartott
katonazene hangjai mellett tettük az első sétát Loanda „fehérjei"
között. Az európaiakra alkalmazott „fehér" szó azonban nincs egészen
a helyén. Említettük, hogy Loandában az európaiak túlnyomó nagy
része portugál, valamint az egész angolai kormányzóságban az. A portugálokra azonban sehogy sem mondható, hogy — fehérek. Az arczuk
olyan sötétbarna, kissé sárgás árnyalattal, hogy az ember nagyon hajlandó őket nem az „európaiak" közé számítani. Sem a bőrük színe,
sem egyéniségük nem egészen európai. És különösen nem európaiak
itt, mélyen lenn a nyugot-afrikai partokon, a hol már a negyedik-ötödik nemzedék is található. Társadalmi életük és berendezésük, meg
maga az egyes individuum annyira acclimatisálódott Afrikához, meg a
körülöttük élő feketékhez, hogy inkább átmeneti fajnak tekinthetjük
őket az európai és az afrikai között. Annál szembetűnőbb a viseletük,
a modoruk s nevelésük. Az európait azzal akarjuk kimutatni, hogy
„hyper-európaiak". A 30—32 fokos melegben a férfiak hosszú fekete
kabátot viselnek, magas posztó czilindért. Az aszonyok pedig a legízléstelenebb módon felcziczomázottan mutatják magukat, ha ugyan
elhatározzák magukat arra, hogy kivetkőzve a legpongyolább házi
pongyolából, az utczára menjenek. Az apró termetű úri nők, a magas
sarkú czipőben alig tudnak mozogni; a kalapjukon lengő tollak, diónyi
gyümölcsök, meg a kitömött madarak szinte az arezukba lógnak;
az izzadtság pedig barázdákat húz a barnaszínű, „mitfresserrel" ellepett és kenőcscsel meg pouderrel vastagon bekent arezukon.
De azért Loanda mégis egy darab Európa. A concert alatt a
főtér kávéházai előtt éppen úgy künn ülnek az urak és hölgyek
a kávéház

„kertjében" — a három-négy vederbe dugott leander

között — mint mi az Andrássy-úti

kávéházakban

és éppen úgy

szürcsölik szalmán a jeges hűsítőt, mint mi. Éppen úgy lenézik a
szomszédot, mint mi és éppen úgy rágódnak egymás

becsületén,

mint mi. Szóval: tagadhatatlanul európaiak.
Dr. Gáspár F.: A főid körül It.
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Érdekesek a közlekedési járművek Loandában. Itt ugyanis a
fehér nem jár gyalog. Nem is igen tanácsos; egyrészt roppant nagy
a hőség, másrészt pedig még nagyobb a homok. A járdáról lelépve
már bokán felül sülyed az ember a homokba, vagy finom porba.
Kocsi azonban szintén nincs; ezt a fényűzést csak néhány kivételesen gazdag úr engedheti meg magának. A kocsit pótlandó a
„maxilla" és a „tipoy" áll az ember rendelkezésére, a mely járművek éppen olyan szokásosak Loandában, mint például a jinriksa
(az „embererő által vont kocsi".) az Indiákon, Kínában vagy Japánban.
A maxilla nagyon kényelmes hordszék; hasonlít a mi ekhós szekerünkhöz kicsinyített kiadásban, azzal a különbséggel, hogy nincsenek
kerekei. Egy hosszú nádszék fölött négy lőcs egy bambuszfedelet
tart, a melynek mind a négy oldaláról vászonernyők lógnak le.
A maxillában ülő három oldalról lebocsáthatja az ernyőt és csak
azon oldalon tartja fenn, a honnan nem süt a nap. Az egész alkotmány két hosszú rúdra van erősítve, a mely rudak vége két néger
vállán nyugszik. A tipoy pedig egy függőágy, a melyet szintén
négerek visznek a vállukon. Ebben csak fekvő helyzetben lehet
„ülni", és azonkívül ernyői sincsenek. És ámbár sokkal kényelmetlenebb a bennevaló „fekveülés", mégis drágább, mint a maxilla.
A maxiiiát meg a tipoyt vivő négerek, a kik éppen úgy rendelkezésre állanak az utcza sarkokon, mint a mi „konílisjaink", a
gyakorlat folytán egészen különös járásmodort sajátítanak el. Apró
billegő lépéseket tesznek, a nélkül, hogy csak egy parányit hajolnának lépés közben jobbra vagy balra és nagyon ügyesek abban,
hogy ne tartsanak lépést. Lépés tartásnál ugyanis a vállukon hordott
jármű nagyon rázós lenne. Az ilyen módon való sétálás nagyon
kényelmes és olcsó is; egy milreisért (körülbelül 3 korona 50 fillér)
egész napra bérelhetünk egy maxiilát a hozzávaló

két feketével.*

Csak ne lennének ezek az istenadta hordárok olyan felette kellemetlen illatúak. A néger kipárolgása különben sem kellemes a
* Kínában és Japánban lesz alkalmunk látni, hogy ámbár az angolaiak nagyon
ügyesek, azért mégis mennyire felülmúlják őket ebben a kinai, meg a japáni kulik.
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fehér ember orrának. De a megerőltető munkában izzadó fekete,
egyszerűen

büdösnek mondható. A csaknem egy millió négyzet-

kilométer terjedelmű földön élő emberek — a kiknek a számát
három és öt millió között becsülik a statisztikusok és a kik között
elszórva legfeljebb tízezer fehér ember él — a fekete törzseknek a
legkülönbözőbb válfajához tartoznak, de valamennyiről elismerik, hogy
mindenesetre Afrikának a kellemetlen fajtájából valók. Angolának már
a földrajzi fekvése is magával hozza, hog}^ számos egymástól sokban
és nagyon különböző törzsek élnek egymás mellett. Az angolai

ANGOLAI DIVAT.

portugál gyarmat ugyanis be van ékelve a független Congo állam,
Rhodesia és a német gyarmatok közé. Az óriási területen tehát
számos egészen

idegen törzszsel határosak. Nagyjában

a fekete

emberfaj óriási Batun törzséhez tartoznak, a mely faj olyan nag}-,
hogy csaknem egész Közép-Afrika összes törzseit magában egyesíti:
a batekeket, a balonokat, batunokat, balubákat, waruakat, robolakat
és még egy tuczatot. Északon és nyugoton sok a Congo-néger,
délnyugaton a barotsek, délen az ovambok. A legtöbbje a törzseknek
egészen külön államot alkot a saját főnökük alatt, míg ellenben a
kabindák, az ambakisták, meg a bihenok portugál alattvalók, a kik
portugálul beszélnek, sőt portugál — közhivatalnokok. Azok a fekete
asszonjrok, a kiket a portugálok feleségül vesznek — igazi feleségül,
hitestársul — a biheno törzsből valók, a mely törzsek „pretos"-nak
33*
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neveztetnek, megkülönböztetésül a többi czivilizálatlan, vagy vad
„negros"-tól. És hogy a portugálok éppenséggel nem idegenkednek
feleségül venni a fekete asszonyokat, mutatja az a tény, hogy a
számos mulatt a nyugot-afrikai partokon, túlnyomóan portugál papával
büszkélkedhetik. A loandai négerek semmiben sem különböznek
azoktól a feketéktől, a kiket eddig láttunk az afrikai partokon. Még

LOANDO NŐ MUNKÁBAN.

az igazi városi lakók is, a kik kereskedők, alkuszók, kofák, úgy
viselkednek és úgy vannak öltözve, mint a többi fekete ott fenn a
Cuanza és a Bengo folyó eredeténél. A vásárcsarnok vagyis a piacz,
reggelenként gyűlhelye a feketéknek; ez nekik olyan „casino", mint
a fehéreknek a délutáni katonazene a cidade altaban, a gubernacion
épülete előtt. A férfiak viselete színes kendőből áll, a mely a derekuktól a térdükig ér, meg rövidke kis fehér ingből vagy ujjasból.
Az

asszonyok

hosszabb sötétkék szoknyát

hordanak, a fejükön

pedig hasonló színű, hosszú vászondarabot, a mely leér a földig
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és — ha akarják — élői is befödhetik magukat vele. De nem igen
födik, mert kapocs vagy szallag hiányában kézzel
fogniok;

kellene össze-

ezt pedig nem tehetik, mert két kezük nagyon le van

foglalva: tudniillik folyton diskurálnak. Ehhez pedig a néger aszszonynak a két keze éppen olyan szükséges, mint akár a nyelve.

FAZEKAS MUNKÁSOK.

Szükséges a kéz a gyermektartáshoz is, a mely czikkből a szapora
néger mama néha kettőt is tart a karján. Hogy a két gyermek
színe néha nem egészen egyforma és az egyik gyanúsabban fehér
a másiknál, abból a néger asszony éppenséggel nem csinál valami
nagy titkot. Hát tehet ő róla, hogy ezek a „fehérek" olyan tolakodók és követelők? Különben pedig így zárjel nélkül legyen mondva,
a szülők nem valami túlságosan ragaszkodnak az apró istenáldásokhoz és ha csak szerét tehetik, szívesen túladnak a gyermekeken.
A rabszolgavásár ugyan teljesen be van szüntetve a gyarmaton, sőt
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igen szigorúan büntetik, de csak a — nyilvánosát. Titokban azonban
a portugál apától származó mulattok, a kik úgy mint az egész
világon, itt is a kétféle szülőknek csak a hibáit öröklik és a jó
vonásokból egy szemernyit sem vesznek át, most is szívesen „csinálnak" üzleteket emberhúsban, ha a törvény kemény kezét kikerülhetni
remélik. Legszívesebben vásárolják a fehérek a fiatal gyermekeket,
a kiket azon ürügy alatt, hogy „megmentik a fekete lelkeket a
keresztény katholikus anyaszentegyháznak", adoptálnak a szülőktől,
a kiknek egyszer s mindenkorra bánatpénzt fizetnek. Egy 10—12 éves
fiúnak 7—8 font sterling az ára; a leánykáké jelentékenyen olcsóbb.
(Hogyne, mikor a felnőtt fekete leányt meg lehet venni egy fényes
gombért, egy füzér színes gyöngyért, vagy egy tarka keszkenőért).
A fekete kofák meg a vevők tehát ott ülnek a piaczon, a
csupasz földön és rettenetes handa-bandát végeznek. Kiabál a kofa
is, a vevő is, meg a „kibicz" is, a ki se nem ad, se nem vesz,
de ordít, mint mind a kettő. Valamennyinek kurta pipa a szájában,
férfinek és nőnek egyaránt; az előttük fekvő árú a piszkos rongyon
összesen sem ér meg egy ,,rézpénzt". Végtelenül kellemetlen bűz,
a melyben egyesül a kozmás olaj, az avas zsír, az égő állati szőr
és toll, meg a nyersfa füstjének a szaga, elárulja a laczikonyhát.
A konyha dús és változatos; a mit a néger ínye csak megkívánhat
vagy álmodhat, azt mind megkaphatja a loandai piaczon. Disznóhús,
halak, pálmaolajban főtt fekete bab, apró sütemények, málépogácsa,
csirke, liba, aszaltszilva, narancs, zöldfőzelék valami fehér „auflag"-gal
(alighanem — bundáskenyér) kocsonya és még egy csomó ismeretlen,
tehát felsorolhatatlan

étel meg ital áll a vevők

rendelkezésére.

A csuprok, tányérok és tálak mind nyitva vannak, a felvert por,
meg a légiónyi légy, egész rétegben fekszik az ételeken. Kanál,
villa nincs; a kofa vagy a vevő az ujjaival nyúl az ételbe, a melyet
a vevők többnyire ott helyt fogyasztanak

el. Legnagyobb

kelese

van a pálmaolajban sült halnak; egész sorokban ülnek a kofák, a
kik kizárólag ezt az élelmiczikket árulják és miután itt tolong a
legtöbb fogyasztó,

valószínű, hogy ez a fő-tápszerük és hogy a

reggeli óra a fő étkezési idő. A növények között, a melyekkel táp-
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lálkoznak, első helyen áll a banana. Ezt eszik nyersen, aszalva,
főzve, sülve, sőt a borukat is ebből csinálják. Ezután jön a tök,
bab, kukoricza és rizs. Érdekes volt nézni, hogy hogyan főzik a
bananát. A fazékba nagy laput tesznek, erre helyezik a bananát és
így jóformán a gyümölcs a gőzben fő meg. A halat pedig úgy
sütik, hogy a banana levelet egy perezre a láng fölé tartják, hogy
megpuhuljon, belegöngyölik a halat, a melyet, úgy látszik, nem
bontanak fel és aztán forró hamuba helyezik.
Az európai czikkeket a bódékban árulják és a kereskedő rendesen néger nő; csak kivételesen láttunk mulatt nőt mint elárusítót.

MERITO KANÁL.

A „bolt" pompás szimattal és nagy raffinériával van berendezve;
csupa olyan árúk vannak benne, a melyek a négernek nélkülözhetetlenek, vagy a mi még fontosabb, a melyek irányában a néger
nők ellenállhatatlanok. A legtarkább és legcsábítóbb gyolcsok, kartonok és kendők izgatják az idegeket; mesésen szép üveggyöngyök,
gyűrűk és „bracelettek" a — lábszárra; kis kosárkák, tele czérnával,
tűvel, gyűszűvel, ollóval; tarka-barka tányérok, fmdzsák, ragyogó
szép poharak csókolódzó fehér galambokkal; továbbá tükrök, tégelyek illatos kenőcsökkel; pipák czifra rojttal (alighanem magyar
gyártmány, annyira hasonlít a mi makrapipánkhoz). A ki látott
idehaza egy kis varróleánykát, vagy egy kis „kifutó leánykát", a
ki nagy szíjas skatulyában kalapot visz haza az úrnőnek, vagy
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próbálni való ruhát, a mint ott áll szegényke félretiport sarokkal, kurta
ruhácskában, vékonyka sovány arczán a nem egészen jól ebédelt
ember kifejezésével

és

tátott

szájjal,

önmagáról

megfeledkezve

AFRIKAI IDYLL.

bámulja az ékszerész kirakatában a fényes, ragyogó, mámorító és
-~ sajnos —

olyan rettentően csábító drágaságokat, az elképzel-

heti azt az arczot, a melylyel

itt a fiatal néger leánykák állnak

ezen bódék előtt és bámulják a csillogó, ragyogó és szintén —
csábítóan szép tárgyakat. Az, hogy ezt a bódét quitindának hívják,
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avval a sok csábító szép tárgygyal telt kosárkát pedig quindának,
az nem tesz különbséget; azért a kis fekete leánykának is — Éva
volt az anjrja. A bámulásnak végeredménye ugyanaz Sao Paolo de
Loandában, mint akár Madridban, Parisban, Hamburgban vagy
Budapesten. A kis leány előbb-utóbb megkapja, a mi után olyan
tátott szájjal vágyódott.

Az angolai parti négerek, a kik évszázadok óta állanak érintkezésben a fehérekkel, főképen a portugálokkal, sok tekintetben
lényegesen eltérnek Afrikának többi feketéitől. Egyáltalában téves
az, ha az összes feketéket egy kalap alá hozzuk, a mint például
nagy tévedés lenne a feketék vagy a sárgák részéről, ha minket
fehéreket, vagy csak az Európában élő fehéreket egészen azonosítanának. (A mit azonban a feketék és sárgák nem tesznek. Ők
igen jól tudják megkülönböztetni a különböző nemzetiségűeket és
ismerik a különbséget az angol, franczia, német, spanyol vagy hollandi között. Ismerik a lobogóikat, a pénzeiket, sőt a mi a legnagyobb baj nekik — a fegyvereiket is.) A batun négerek például
már termetre nézve is különböznek a körülöttük élő feketéktől;
kisebbek és gyengébbek, az európaiakkal pedig e tekintetben össze
sem hasonlíthatók. Egy nehéz tárgyat, mondjuk egy nagy ládát
vagy köteget, a melyet hat néger meg sem mozdít, két-három fehér
teherhordó könnyen emel a vállára. Egy fehér ember a legnagyobb
könnyűséggel gyűr le egy ilyen feketét; de ha bizonyos testi munkáról vagy kézi ügyességről van szó, ott a fehér eltörpül a néger
mellett. Fehér hordárok például a maxilla alatt egyetlen órát nem
bírnának ki, a loandai feketék pedig kora reggeltől késő estig vigan
ballagnak a maxilla két rúdja között. Egy fehér ember két órát
tartó evezésnél többet nem bír el; a feketék 10—12 órai szakadatlan evezésre képesek. A tengerbe torkoló folyamok hullámzajlásánál,
vagy a kalema hullámtörésével csak néger csapat tud megbirkózni;
a legügyesebb fehér matrózok nem tudnának rajta átvergődni.
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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A négernek az igényei is kisebbek, mint a fehér emberé, egyáltalában és minden tekintetben; azaz hogy nem is kisebb igényű,
hanem egyszerűen igénytelen. Neki például a ruházat nem arra
való, hogy védelmi szempontból födje be a testét, azaz hogy az
idő viszontagságai ellen szolgáljon, hanem ha már visel ruhát,
akkor hiúságból, a czifraság kedvéért teszi. Az egész idegrendszerük pedig és az összes szervezetük más, mint a miénk. Már az
a tény, hogy ők egy és ugyanazon izmot, végtagot vagy ízületet
hosszabb ideig tudnak ugyanegy helyzetben tartani, a melyre mi
a legnagyobb megerőltetéssel sem volnánk képesek, mint például az
evezéskor vagy rúdhordáskor, vagy valamely tárgynak a tartásakor:
mindez arra vall, hogy ők kevésbbé érzik ezen izomcsoportnak, vagy
ízületnek a megerőltetését. Az ő idegzetük sokkal egyszerűbb, mint
a komplikált lényű európaié; ezért tűrik jól a forróságot, az éjszakák
hidegét és ezért nem — jajgatnak, ha valamely testrészük megsebesül. (A köztük élő európai orvosok bámulva beszélik, hogy
minő tökéletes apathiával tűrik a négerek a sebészi beavatkozásokat;
olyan mérvű műtéteket, a melyek végrehajtásához fehér embert
feltétlenül narcotizálnának, a feketéken éber állapotban hajtanak
végig és az operált feketék — magyarul mondva: a „műtettek"
— szisszenés nélkül állják ki.)
. .
A néger hihetetlen mennyiségű tápszert tud bekebelezni, a
nélkül, hogy ezt megelőzőleg valamely nehéz munkában vagy nélkülözés következtében megéhült volna; másrészt pedig napokon át
megelégszik bármily csekély mennyiségű és bármilyen' minőségű
tápszerrel. Megeszi a dögöt, a hullott állatot, kígyót-békát, a rothadt növényt vagy gyümölcsöt, a nélkül, hogy utána csak eszébe
jutna — Karlsbad; ha van marhahús vagy majorság, hát jó; ha
nincs, akkor megeszi az oroszlánt, az elefántot, a hiénát, a krokodilust, a czápát. Hogy a kutya- és patkányhús a néger kedvencz
eledele, az nem mese; annyira nem az, hogy csak a kiváltságos
nem — a férfi — élhet vele. Az asszony legfeljebb a — csontokát kapja. Az sem tréfa, hogy Angola belsejében számos az emberevő törzs. Sőt olyan törzsek is vannak, a melyeknél az emberek

TETOVÁLT NÉGER TYPUSOK.
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felfalják a saját törzsbelicket, sőt a legszűkebb körű családtagot is.
(Ratzel: Völkerkunde.) Az elaggott családapát leütik, mint a kutyát,
s felfalják, mint a kutyák. A szegediek egy csodálatosan jól elkészített halpaprikást ismernek, a melynek az elkészítési titka abban
áll, hogy ugyanegy halászléhez bizonyos mennyiségű potyka, csuka,
kecsege, kárász, meg harcsa húsa kell.
Hogy milyen

arányban keverik, ezt

csak a szegediek tudják; ez lokális
jellegű titok. Az angolabeli fehérek ped

' S szintén jól tudják, hogy odabenn,

az ország belsejében, a feketék

egy

kitűnő összetételű pecsenyét — helyesebben: ragout - - -ismernek. Ehhez

LÁBCSÖRGŐK.

bushman viselet.

kell egy férfinek, négy asszonynak meg
egy ökörnek a húsa. Ha azonban ehhez

a ragouthoz egy fehér ember húsát is hozzákeverik, az már aztán
a non plus ultrája

a

földi

élvezeteknek.

Ez nem tréfa, hanem

egészen komolynak ismert valóság, a melyet Angolában nagyon jól
ismernek a fehérek. Képzelhető ezek után, hogy milyen

szívesen

vállalkoznak a fehérek a gyarmat belsejébe.
Pogge röviden és velősen

a következőleg

karakterizálja

az

angolai négereket: „a néger gyáva, lusta,
megbízhatatlan, hazug, kicsapongó,
talan,

könnyelmű,

ravasz

és

faj-

babonás;

azonkívül hazudik, lop és csal, a hol csak
lehet". A ki kevésbbé ismeri ezt a négerfajt, arra is azt a benyomást teszi, hogy
nagyon könnyűvérű és nagyon könnyelmű.
A jövőért éppenséggel nem fáj göndör gyapjas feje, a múlt pedig számára egyszerűen
nem

létezik. Ezért nem is gyűjt későbbi

időkre: a mi van ma, azt meg is

eszi

ma. Eltenni úgy sem lehet semmit ebben
PÁLMALEVÉLBŐL CSINÁLT SÜVEG.

a

mindent

rothasztó

forróságban ;
34*

az'
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éléstárban

pedig

annyi

a hangya,

•

meg

a ház

körül
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a

ter-

mita, hogy még a csontok sem maradnak meg az eltett élelmiszerekből. Hogy mi mindent rágnak össze a termiták, azt láttuk
Monroviában és Freetownban, a hol egész házakat romboltak össze

AZ ANGOLAIAK EGYIK FŐTÁPSZERE: A KÖLES.

„áskáló" aknamunkájukkal és láthattuk Nyugot-Afrikának csaknem
valamennyi helységében. Ez is egy ok, hogy példátlanul pusztít
náluk az éhinség, mihelyt az időjárás — eső vagy szárazság

—

nem úgy viseli magát, a hogyan azt a négerek kívánnák. -

Hogy a fehér meg a fekete idegrendszere és szervezete, meg a
mienk között nagy a különbség, az kiviláglik az eddigiekből. A köztük
élő értelmesebb fehér orvosok arra is kíváncsiak voltak azonban,
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hogy vájjon az érzékeik is különböznek-e a mieinktől? Azaz: jobban
látnak és hallanak-e, mint mi, vagy kevésbbé jól? Annyi bizonyos,
hogy az emlékező tehetségük meg a megfigyelésük jelentékenyen
élesebb a miénknél. Ez azonban nem speciális néger tulajdonság,
hanem közös vonása valamennyi embernek, a ki írni-olvasni nem
tud. Példáért nem is kell messzire menni, ott vannak a mi csikó-

„CIVILISALT" HÁZASPÁR D.-NY.-AFRIKÁBAN. (HEREROK.)

saink, gulyásaink, kondásaink, a kik a „memotechnika" terén
bámulatosak, utolérhetetlenek.* Ugyancsak tapasztalhatjuk ezt a
* Egy német tudós, a ki geológiai kutatásokat végzett a Hortobágyon és másodízben látogatott el hozzánk, valamelyik csárda vidékén találkozott egy öreg kondással.
A németnek, a ki tíz-tizenkét évvel ezelőtt járt ezen a vidéken, eszébe sem jutott, hogy
az öreg kondás ugyanaz, a kit elsőízben ittlétekor látott. Nagyot bámult tehát, a mikor
a kondás beszédjéből észrevette, hogy az öreg ráismert. Csodálkozva kérdé — tolmács
útján — hogyan emlékezhetik vissza reá, holott olyan nagyon régen látta és akkor is
csak egyszer. Az öreg kondás meg is magyarázta, hogy: „olyan az én emlékezésem,
hogy a melyik disznót egyszer láttam, azt megismerem akár húsz év múlva is".
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katonaságnál, vagy a haditengerészetnél, a hol az írni-olvasni nem
0

tudó rekruták a technikai kifejezéseket — a nekik teljesen idegen
és érthetetlen nyelven — bámulatosán könnyen jegyzik meg, könynyebben mint az írásban-olvasásban jártasak. Csak emlékezzünk
vissza arra a Kru néger pilotra, a ki a portugál folyami hajót
vezette fel a Congón, Bananaból Matadiba. Ezek a kifejezések, mint
például Gillet Point, Bulambemba, Sherwood-Creek, Trade Point,
Turtle Cove és Raphael Creek olyan folyékonyak voltak neki, mintha
jegyzetből olvasta volna őket. Hogy
kitűnően látnak, azt bebizonyítják
az esti homályban.

Valamennyi

expeditió vezetője felemlíti, hogy
sötét éjjel az erdőn az expeditió
feketéi olyan nyomokat vettek észre,
a melyek az európaiak figyelmét
teljesen kikerülték.
Lehet, hogy a lelkületük sokkal jobb és finomabb, mint a hogyan
mi azt feltételezzük. De akármilyen legyen, mi nem értjük őket és
sehogy sem harmonizálunk velük;
a jellembeli defectusaik igen szem-

KRU NÉGEREK

HÍRFÁJA.

betünők. így például egészen bizonyos, hogy a háladatosság fogalma — legalább velünk fehérekkel
szemben — előttük teljesen ismeretlen. Klasszikus példákat említ
ennek bizonyítására, többek között egy magyar-osztrák magasabbrangú tengerésztiszt, Müldner fregatt kapitány. Ez a tiszt szemtanuja
volt egyszer, a mikor egy fehér egy négert feltétlenül biztos halálveszedelemből mentett meg, még pedig nem könnyen, hanem saját
életének veszélyeztetésével. Hogy a megmentett négert továbbra is
biztosítsa a fenyegető veszélyek elől, a fehér egy-két napra magánál
tartotta a feketét. Estefelé elküldi az európai az ő védenczét a közeli
kútra, hogy hozzon egy korsó vizet. A néger egyik kezébe veszi a
korsót, a másik tenyerét pedig nyújtja a fehér elé: fizetést kért a
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fáradságáért! Vagy egy másik példa: Müldner kapitány valamilyen
úton megmentett egy négert egy igen nagy bajból. Hogy biztonságba
helyezze a továbbra is fenyegetett feketét, a hajóján, illetőleg a mi
Albatrosunkon, magával vitte San Thomeből Camerunig, a mely
idő alatt a saját költségén élelmeztette a hajón. Megérkezve Camerunba, a hol a négert ki kellett szállítania, felszólítja a négert, hogy
vigyen magával a partra egy levelet és dobja be a postán a levél-,
szekrénybe. A fekete szívesen vállalta magára a munkát, azon

NYUGOTAFR1KAI NÉGEREK CZIMBALOMSZERŰ HANGSZERE.

kikötéssel, hogy fizessen neki a kapitány, az életmentője, egy —
shillinget az útért!
Főelv a négernél az is, hogy „nil admirari!" A néger nem
csodálkozik semmin, nem bámul semmit, neki nem imponál semmi.
Ezen a téren aztán igazán meglepőt produkálnak. Például: a hadihajón mutatnak egy négernek kisebb fajtájú remekművű albumot,
a melyben kis zenélő óramű van. A néger egy perezre kíváncsian
nézi a furcsa valamit, tapogatja és szagolgatja, aztán megvetőleg
int a kezével. „Hát mi van abban? ez is valami különös? Tudom
én jól, hogy egy törpe fehér van benne eldugva és az muzsikál.
Csak hogy én sokkal szebben muzsikálok!" És felmutat egy kis
idomtalan léczdarabot, a melynek a három húrját pengetve, körülbelül olyan hangokat hozott létre, mint a mi parasztgyerekeink, amikor

o
g-

(Brockmüller P. rajza után.)

.

-
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a kukoriczaszárból csinált hegedűn hoznak létre valami czinczogó, nyávogó hangot. Ágyú, puska, geniálisan komplikált gépezet, ez neki
mind nem imponál; neki ez olyan közönséges valami, mint az evezőrúd, vagy az assagaj; a Krupp-ágyú vagy Manlicher-puska épp
úgy fegyvere a fehérnek, — az ő szemében —- épp olyan közönséges tákolmány, mint a hogy neki könnyűszerrel csinált fegyvere
az assagaj meg a dárda. „Sőt ő látott már kovás-puskát is; olyat
nem tudnak a fehérek csinálni." Valószínűleg ugyanezen okokból
nincs hatása a négerre a keresztény vallásnak. Ezt ő nem érti meg;
ennek a felfogására sem a lelkülete, sem az egyénisége nem áll
elég magas fokon. Ellenben könnyen hajlik a mohammedanismusra,
a mely vallásforma — mint említettük — óriási konkurrencziát
csinál a keresztény missionariusoknak, tartozzanak bármely szektához.

Mindezekből könnyen elképzelhetjük, hogy az ilyen környezetben élő európaiaknak, párosulva az európaiak által csak rendkívül nehezen megszokható klimatikus viszonyokkal, a fehéreknek
nehéz álláspontjuk van az exotikus gyarmatokon. És hogy Angolában éppenséggel nem könnyű az élet, azt már láttuk. Ha nem
lenne megadva a módja a vagyongyűjtésnek, alig tételezhető fel,
hogy európai huzamosabb időn át tartózkodjék ezen a vidéken.
Társadalmi életnek a legelemibb szükségletei hiányoznak, s a hazával való érintkezés még levél útján is nehézkes, hosszadalmas.
Szellemi élvezet, lelki gyönyörűség nincs. Szóval semmi sincs, csak
kaucsuk, pálmaolaj, elefántcsont, víziló-agyar, kávé, kopál, cacao,
meg dohány. Persze, ma már dolgozni is kell ezért; mert azok a
régi szép idők, a mikor az ember összefogdostatott egy-két ezer
embert és begyömöszölte őket valamelyik hajóra, Santos vagy San
Domingo számára és ezért a műveletért egy egész vagyont rakott
zsebre: ezek az idők már letűntek.
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Loanda kikötőjében meglehetősen élénk volt a forgalom. A Mississipi ott horgonyzása idejében minden nap változott a kikötő
képe. Hol északról, hol délről jöttek be hajók, vagy indultak innen
a két irányba.

A

Nyugot-Afrika

partjain

czirkáló hadihajóknak

tudniillik szintén Sao Paolo de Loanda a megpihenőpont, mert

NEMET CSAPATOK DELXYUGOT-AFKIKABAN.

a különben sokkal egészségesebb talajú Mossamedes sokkal szegényebb, semhogy a hadihajók szükségleteit fedezhetné. Velünk egyidejűleg egész kis flotta horgonyzott Loandában, még pedig együtt
a kereskedelmi hajókkal. A nagyon elhomokosodott kikötő ugyanis
sokkal kisebb, semhogy a hadihajók a szokásos exclusivitást betarthatnák. Jobbra tőlünk feküdt a két portugál korvetta, a Duque de
Terceira meg a Zaire ágyúnaszád, balra pedig az angol Royalist
és az Express. Közvetlenül előttünk a franczia Cameleon és ugyan-
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azon napon, a melyen mi befutottunk, jött be egy nagy német
vitorlás hadihajó.
Ennek a sok hadihajónak a Mississipi kapitánya adta meg az
árát. A Mississipinek ugyanis a rendes útjáról letérő programmja
következtében, meg az előre nem látott nagyszámú utasokra való
tekintetből, Loandában kellett magát élelmiszerekkel ellátnia, miután
a St. Helena előtt még érintendő Benguelában és Mossamedesben
bizonyosan nem kapott volna elegendő élelmiszert. Az árak hirtelen
magasra szöktek,

szokatlanul magasra. Minta gyanánt felsorolom

néhány élelmiczikknek az árát, hogy hozzávetőleges fogalmunk legyen
az afrikai háziasszony gondjairól. így például a Mississipi a következő árakat fizette:
friss kenj^ér, kgm.-ért

67 kr.

friss hús

.,

,«-,-•- ? .

< .

besózott hús

„

,. •-. ' .

.

kétszersült

„

.

„v . . .

70 „

rizs

„

. . . . . .

23 „

borsó

„

. . .

só

„

cacao

„

. . . . . .

1.80 „

sajt

„

. . . . . . .

2.60 „

vaj

„

,..:. .

czukor

„

. . . . . .

liszt

„

. '•;

burgonya

„

eczet

„

. . . . . . .

34 „

bor

„

•'

45 „

.

.

.,--.;

.
.

63 „
.

65 „

;.

;.

.

44 „

•-•.'•.

.

.

06

..

,. , -,,...! 3.60 „
. . . .

55 ..
. . 50 „
44 „

sör (német) 0-7 Itr

1.10 „

Négy napi horgonyzás után elhagytuk

Loanda kikötőjét. Az

utasok száma nem szaporodott, sőt ellenkezőleg, két időközben
súlyosan

megbetegedett

francziát

Loandában

hagytunk,

miután
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képtelenek lettek volna az utat folytatni. Az egyiknél, a ki öt-hat
évet töltött a congo-torkolati városokban, az előrehaladt súlyos
malárián kívül, veszedelmes

májtályog

keletkezett. Az

azonnali

műtét életkérdés volt. Hogy milyen jó reményekkel vetette magát
alá a szegény beteg a loandai kórház „operateur" késének, azt nem
tudom. Azonban ismervén a kórházi viszonyokat Loandában, barátaimnak azt kívánom, hogy esetleges májtályogukat ne a loandai
városi kórház portugál sebésze által operáltassák.

Csaknem két napig tartott, a míg a Mississipi a Loanda és
Benguela közötti kétszázhatvanöt tengeri mértföld utat megtette,
a már szokott és ismert viszonyok között. A hol a parthoz közel
jöttünk,

ott a szokásos

két

sötét

csík

látszott

a láthatáron;

az első csík az alacsony part körvonala, közvetlen fölötte pedig
a

parti

madik

Mangrove-erdők

magasabb

és

sötétebb

vonal ezúttal elmaradt; Angola

belföldjén

csíkja.

A har-

olyan

messze

esnek a parttól a különben sem magas hegyek, hogy a tengerről
nem vehetők ki a körvonalaik. A czápák azonban ismét tömegesen
kisérték a hajót.
A benguelai horgonyzás meglehetős nehézségek között ment
végbe. A kikötő ugyanis

nagyon lapályos s a horgonyzó hely

messze, három-négy mértföldnyire van a várostól. Éppen a dagály
tetőfokán

értünk be

a kikötőbe. A

homokos talajon

nehezen

fogott a horgony és órák teltek el, a míg a hajót biztonságba
hozták.
Csak egy napot töltöttünk Benguelában, illetőleg Sao Felipe
de Benguelában. A talán három-négy ezer lakosú helység fővárosa
a 260
mintegy

ezer

négyzetkilométer

háromszáz

európai

területű tartománynak, a melyen
él.

A

város

meglehetősen

nagy

kiterjedésű; úgy fest, mintha Isten tudja minő élet és kényelem
kínálkoznék benne. Valamennyi európai ház szép és nagy kiterjedésű parkkal van körülvéve, a házak többnyire emeletesek, veres
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építve

és

kívül

a hagyományos

rikító

portugál

ízlés

szerinti díszítésekkel. Nem kevésbbá furcsa dísz az európai házak
körül, közvetlen közelükben, a sok néger kunyhó. Talán azért is
olyan feltűnően sok a mulatt Benguelában,
kunyhó"

igen

nagyon

Benguela valószínűleg

közeli

viszonyban

a mostoha gyermeke

mert a „palota és
állanak

egymáshoz.

az angolai „Irirály-

HULLAMTORLODAS BENGUELA ELŐTT.

ságnak", mert a mije van, az mind elhanyagolt, rossz, másodrendű. A kikötő jóformán

nem is kikötő, csak nyilt öböl; az

utczák, elég rendezettek, de piszkosak és szennyesek; a katonaság
a leghitványabb,

a mit képzelni lehet; lomha, piszkos,

fegyel-

mezetlen és tolvaj. Hogyne, mikor csupa deportáltból, négerből
és mulattból áll, a kik büntetésből idehelyezett portugál altisztekből
tisztekké

előléptetett parancsnokok alatt állanak. A benguelai két

erőd — persze fél méter hosszú szent nevekkel ellátva — annál
gyengébbnek látszik; az ágyúk vízözönelőttiek,

a bástyák

omla-

dozók, a parancsnokok pedig mindig megtalálhatók valamelyik
néger kunyhóban.

—
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Körülbelül ilyen a. vasútja is, a mely a partot összeköti
egy darabon a rengeteg belfölddel. Például: 25—30 kilométerre
Benguelától vannak a nagyterjedelmű katumbellai kávéültetvények.
Hogy a drága terméket kihozzák a partra, egy portugál társaság,
a melynek neve majdnem olyan hosszú, mint maga a kiépítendő
vonal, tudniillik a ,,Compania Portugueza de Caminhos de ferro
Africanos" építtetett egy vasutat, a melyet pár évi fennállása után

NÉGER KUNYHÓ BENGUELÁBAX.

egyszerűen elloptak a hivatalnokok. Éppen a mi ottlétünk alkalmával volt épülőben egy másik vasút és mert ez a vonal jelentékenyen hosszabb volt az előbbinél, ennek a társaságnak a neve
is hosszabb volt: „Compania Portugueza Real de Caminhos de ferro
attravez de Afrika".
Felesleges megemlíteni, hogy a búcsú nem volt nehéz és mert
a Mississipi véletlenül most az apály idején vonta fel a horgonyait és az apályáramlattal vonultunk ki a kikötőből, tényleg
gyorsított tempóban hagytuk el a sivár, unalmas és élettelen várost,
a melyben az ott töltött nap alatt semmit sem éreztünk mást, mint
nyomasztó, bénító forróságot.
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A hajókázás a nyugotafrikai part mentén végtelen unalmassá
kezdett válni. A lomha óceán egyhangú és nagyszabású hullámjárása
határozottan unalmas; a part pedig, a melyhez folyton közel tartottuk
magunkat, semmi változatosságot sem nyújtott. „Közelség" alatt
átlag hat-hét tengeri mértföld értendő, de igen gyakran tizenkéttizenöt mértföld is. A parttól messze eső hegységek csúcsai vagy ki
sem vehetők, vagy pedig olyan egyhangúan egyformák, hogy a szem

MOSSAMEDES. A LOANDA ERŐD.

gyönyörködtetésére éppenséggel nem alkalmasak. Csak a mossamedesi
öböl közelében változik némileg a kép. Itt-ott alacsony sziklák láthatók,
a melyeken az előttünk fekvő lapos megtört kalema-hullámai grandiózus
zajlást hoznak létre. Akalema aztán egy darabban mossa végig a partot
Punta Noronhától a Punta de las Pedras Negrosig. A világítótorony megkerülésével feltárult előttünk Mossamedes, az angolai déli tartománynak kormányzói székhelye. Meglátszik rajta, hogy fontos kikötője
a nyugotafrikai partoknak. Két hatalmas, mesterséges gát nyúlik
be a kikötőbe, a melyeken a hajózási kellékek — daruk, sínek és
más segédgépek — vannak elhelyezve. A kiszállók lépcsői —

ANGOLÁBAN

281

hihetetlenül hangzik, de igaz, hogy jókarban vannak, s a hídfőkön
fekete rendőrök tényleg őrködnek a rendre. A hídon történő kiszállásnál azonban érdekesebb a partradobatás a canoékkal. A part
egyik részén ugyanis olyan lapos, hogy a canoék a hullámzással
kidobatják magukat a partra, a canoéban ülőkkel együtt. A várost

MOSSAMEDES.

a parttól jókora homokpusztaság választja el. A homok égetően
forró, a színe pedig csaknem fehér és ámbár igen kellemetlen az
a tizenöt-húsz • perez, a míg az ember gyalog átgázol a süppedő
talajon, de meg van a saját ingere is. Ez tudniillik egészen más
irányú afrikai nyomorúság. A sok nedves talaj, mocsár, meg Mangroveerdő után, csaknem jóleső miniatűr Sahara.
A város jóformán csak két hosszú, egymással párhuzamosan
futó utczából áll, a melyeket néhány rövid utcza, vagy sikátor
keresztez. De ebben a két utczában benne van egész Mossamedes.
A kormányzói palota, a székesegyház és vagy három-négy apróbb temDr. Gáspár F : A föld körül. II.
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plom, a kaszárnyák, a kórház, a fogház, szóval mindaz, a mi a
czivilizált városnak elmaradhatatlan terméke. Sőt két sanatorium is
van, a hová a környék betegei jönnek üdülés végett. A Mississipi
mintegy tíz utast hagyott Mossamedesben, a kik a két sanatoriumban vettek lakást. Mossamedes ugyanis — éppen a körülötte elterülő
száraz talaj

következtében —

a legegészségesebb pontja ennek

a partrészletnek. Az afrikai partokon huzamosabb ideig tartózkodó
hajók is Mossamedest keresik
szerezni

az

elcsigázott

fel, ha egy

személyzetnek.

kis üdülést akarnak

Velünk

egy

időben

ott

tartózkodott a német Cyclop ágyúnaszád, a mely három hónapig
tartózkodván Camerunban és a Congo torkolatában, nyolczvan főnyi
legénységül hatot vesztett el maláriában.
A Mississipivel egy napon érkezett Mossamedesbe a Swallow
angol corvetta, a melyet a Mississipi kapitánya nagy örömmel fogadott, a következő oknál fogva. A Mississipi

szakácsa, egy

new-

orleansi néger, ideálja volt a hajószakácsoknak, mindaddig, a míg
Bananában az utasok száma hirtelen és váratlanul megszaporodott.
Ettől az időtől kezdve Captain Thomas nem bírt a feketével. Olyan
volt, mint egy házsártos feleség, a ki nem mondja meg, hogy miért
duzzog és miért csapkodja a tányérokat. Captain Thomas felemelte
erre az időre a fizetését, adott neki két Kru négert kisegítő kukta
gyanánt, engesztelte és vigasztalta. Türelme túltett a duzzogó feleség férjének a türelmén, de eredménytelenül. A durczás fekete duzzogott, lármázott, megtagadta az engedelmességet; Mossamedes előtt
pedig egyszerűen sztrájkolt. Captain Thomas segítségül hívta a mossamedesi kikötői kapitányságot, a ki azonban semmit sem tehetett
mindaddig, a míg a szakács el nem hagyja a Mississipi fedélzetét,
mert a mossamedesi kapitány amerikai területen nem bír büntetőjogi hatalommal. A fekete szakács most még kihívóbb lett, látván,
hogy nem lehet semmi bántódása. Captain Thomas partra akarta
tenni; ez ellen pedig a szakács tiltakozott, tudván, hogy Mossamedesből nem egyhamar fog szabadulhatni. Ez volt az állapot, a midőn
befutott a Swallow angol corvetta. A horgonya még lenn sem volt,.
a midőn Captain Thomas már csónakba szállott és átevezett a
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Swallowra. Fél órával később az angol hadihajónak egy csónakja
állott a Mississipi lépcsője alá és kiszállt belőle egy angol tiszt, két
matróz meg egy altiszt kíséretében. Velük volt persze a mi kapitányunk is. A mi ezután történt, az klasszikus rövidséggel esett
meg. A renitens szakácsot felhozták a fedélzetre, Captain Thomas
elmondta a jelenlétében a panaszát az angol tisztnek; az angol tiszt
egy-két kérdést intézett a négerhez, a néger pedig felelt valamit.
A következő perczben a két angol matróz, meg az altiszt megragadták a szakácsot, lerántották róla a fehér blúzt, oda kötözték
a közép árboczhoz, háttal kifelé és a két angol matróz a kezükben
levő kilencz ágú korbácscsal olyan huszonötöt vágott a fekete hátára,
hogy Amerikában is kitett volna harminczat. A korbács véresre
tépte a hátát és mire leoldották, csaknem eszméletlenül esett össze.
Tíz percz.czel azután, hogy az angol csónak a lépcsők alatt kikötött, a Mississipi „first cook"-ja már csónakban ült a partok felé,
az angol tiszt, Captain Cook és Captain Thomas elvégezték a „shake
hands"-et, ,,good bye"-t kívántak egymásnak és ezzel az amerikaiangol-néger-angolai ügy, a hadi- és kereskedelmi tengerészeti lovagiasság szabályainak be nem tartásával, el volt intézve.
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TIZENEGYEDIK FEJEZET.

ST. HELENA SZIGETÉN.

Mossamedes elhagyása után következő reggelen, mintegy kétszáz mértföldre az afrikai partoktól, benne voltunk a délkeleti paszszátban.

Azon

a néhány százezer

négyzetmértföld

területen, a

melyen az amerikai és afrikai szárazföld között a déli Atlanti-óceán
elterül, nincs semmi, a mi a passzátot feltartaná, gyengítené vagy
irányából csak részben is eltérítené. A déli szélesség 15. foka körül
éri el a passzát fejlődésének a tetőfokát; ezen a magaslaton a legerősebb és a legegyenletesebb. Mossamedes és St. Helena körülbelül ugyanazon szélességi fok alatt feküdvén, utunk csaknem egyenesen nyugati irányú volt; a délkeletről jövő szél tehát csaknem
egészen hátulról-balról sepert végig a Mississipin és az ugyanabból
az irányból jövő hullámzás — időnként kolosszális magasságra megnőtt vízhegyek — ugyanazon irányban döngették a hajónk falait.
A hajó pompásan állottá a tengert; az egyenletes hullámzásba beletörődve, úgyszólván a rythmust megszokva, nyugodtan és egyenletesen pergette le csavarjával napi feladatát, átlag 200 tengeri mértföldet
és így a mintegy 11,000 tengeri mértföld utat hat nap alatt fejezte be.
Egy főképen teherszállításra épített és berendezett hajótól határozottan nagyon dicséretreméltó munkaképesség.
Június 2-án, a reggeli órákban tűnt fel a láthatáron St. Helena
szigete, illetőleg a sziget belsejében fekvő Diana Peak 700 m. magas
csúcsa. A partok, helyenként 200—300 méter magas

sziklafalak,

csak egy-két órával később voltak kivehetők. A hat napig tartó
szakadatlan „ég és víz"
látványt okoz

után meglepő, mondható megdöbbentő

az óceán sötétkék vizéből hirtelen és meredeken

kiemelkedő kékes-fekete sziklatömeg. Nem is szükséges, hogy a nagy
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császár emléke izgassa a képzeletet; a rengeteg óceán közepén magányosan álló sziget önmaga is megteszi a hatást. Abból a távolságból, a melyből a partoknál tisztán kivehető, a lakottságnak, az
életnek még semmi nyoma. Kivéve a temérdek sirályt s más vizi
madarakat, a melyek rikácsolva és vijjogva keringenek körülöttünk
és csapnak le a passzáthullámok fodraira, — semmi sem mutatja,
hogy a szigeten élet is van.
A mint megkerültük a sziget keleti csúcsát, a Barnrockot és
a sziget szél alatti oldalára jutottunk, egyszerre hirtelen megszűnt
felettünk a passzát hatalma. Itt már nincs sem szél, sem hullámzás;
a víz olyan sima, akár egy tó tükre. Mintegy két óra hosszat
haladt a Mississipi ezen a nyugodt, csendes vizén, a mi igazán
üdítőleg, nyugtatóan hatott reánk a hat napig tartó rázás, lökés és
himbálódzás után. A sziget partjai teljesen kopáraknak látszanak,
cspk itt-ott, a szakadékok között virul és zöldéi valami, a mi annál
dúsabbá és gazdagabbá válik, minél inkább közeledünk St. Helena
egyetlen kikötőjéhez, Jamestownhoz. A Mississipi kapitánya nagj^on
óvatosan járt el a horgonyzásban és meglátszott rajta, hogy nem
bízik a st. helenai kikötőnek csalóka vizében. St. Helena partján
ugyanis, még pedig a délkeleti passzáttal ellenkező oldalán, tehát
nem ott, a hol a passzáthullámok

megtörnek és megtorlódnak,

hanem a mely védve van a passzát elől maga a sziget által, időnként minden vihar és minden más előjel nélkül, hirtelen óriási hullámzás keletkezik. Ezek a hullámok a híres ,,roller"-ek; rokonai a
szomszédos afrikai partok calemájának. A rollerek tudniillik kifutói
és végső hullámai valamely nagy viharnak, a mely St. Helénától
nyugotra vagy délre tombolt, még pedig dühösen és sokáig. Maga
a vihar nem ér fel St. Helénáig, de az általa felkavart és felkorbácsolt óceán hullámai meg nem fogyott erővel jutnak el a szigetig, a hol a meredek sziklákon megtörve példátlan magasságot érnek
el és óriási rombolást végeznek. Jellemzésül csak egyetlen példát
említünk. 1849-ben, egy csendes nyári napon — január hatodikán
— a mikor tükörsima vizén horgonyoztak Jamestownban a hajók,
egyszerre megjelentek

a rollerek. Tizennégy hajó horgonyzott a
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kikötőben és ezek közül egyetlen egy sem menekült meg. Tönkrement valamennyi; a rollerek letépték a hajókat a horgonyaikról,
odanyomták a sziklákhoz és szerteszét zúzódott valamennyi.
Azért volt tehát olyan óvatos Captain Thomas a horgonyzó
művelettel. Ezen közben eltelt az idő azzal, hogy apró csónakokban egy csomó fekete apróság, néger és mulattgyerek jött a hajó

ST. HELENA. JAMESTOWN.

alá, kínálva egyetlen árúczikküket: fényképeket. A fényképek kizár
rólagos thémája: Napoleon. Nincs a nagy császárnak St. Helénán
töltött életében talán egyetlen mozzanat, a mely nem lenne ezeken
a fényképeken megörökítve és a császár talán megfordulna sírjában,
ha látná, hogy mi minden ,,mozzanatot" tukmálnak reá fényképeken, hogy milyen infámisan rosszak ezek a fényképek.

,

A kikötőben néhány hajót találtunk horgony előtt; csupa vitorlásakat, a melyek Európa és Afrika, vagy Ázsia közötti útjukon
friss vízért meg friss élelmiszerekért jönnek a különben is útjokba
Dr. Gáspár F.; A föld körül. II.
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eső St. Helénára. Miután alig 40—50

méterre a párttól vetet-

tünk horgonyt, csak néhány evezőcsapásra volt szükségünk, hogy
a partra lépjünk. A város talaját alkotó sziklákba vájt lépcsők egyenesen a főtérre vezetnek, Jamestownak egyetlen szabad térségére,
a mely térség viszont egyetlen egy utczában folytatódik. Olyan
formán jutottak az emberek a középkorban, a bástyákkal

meg

falakkal és sánczokkal védett városokba, mint mi Jamestownba;
előbb átmentünk egy hídon, a mely a sánczárkot hidalja át, aztán
bolthajtásos kapu alatt, miközben jobbra és balra tőlünk az erődök
ütegei, régi divatú nehéz ágyúk csövei merednek reánk. A parányi
négyszögletű főtéren összpontosul a 123 négyzetkilométer kiterjedésű szigetnek egész élete. Tudniillik nemcsak Jamestownak, hanem
az egész szigetnek az „intelligentiája" és fehérje a főtéren lakik.
Itt lakik a „governor" a „castele"-ben; itt van egy kis épületben
az egész hivatalnoki kar és itt áll a templom. A mi egyszerű és
józan kinézésű református templomaink a középnagyságú

vidéki

. városokban, a négyszögletű piros toronynyal, talán az egész világon
nem hasonlítanak úgy más templomokhoz, mint a st. helenaihoz.
A főtértől kezdve a sziklák mindinkább összeszorulnak, úgy hogy
nem marad köztük több hely, mint a mennyi elég egy szűk utcza
számára. S ennyiből áll az egész város. A főtér meg az utcza
azonban kifogástalanul

tiszta és gondozott. Főképen ott, a hol

csak fehérek laknak. Befelé azonban, a hol a sziklába vájt utcza
mindinkább elkeskenyül és kezdődik a négerek „negyede", egyszerre
megszűnik az angol uralom, meg a seprő és érvényre jut a néger
meg a mulatt eleme: a piszok. A szigetnek mintegy négyezer
lakosa között csak néhány száz az európai, a kik kevés kivétellel
angolok, ezek is nagyobbára angol állami hivatalnokok. St. Helénát
ugyanis, mint „koronagyarmatot" az angol királyság még a régi
jó időkből fennálló rendszerrel kormányozza. A koronagyarmat élén
ugyanis a governor áll, a ki elnöke az „Executiv Council "-nak, a
„tanácsnak", a melynek az összetétele a lehető

legsajátságosabb.

Ez a tanács ugyanis áll a püspökből, a st. helenai garnizon parancsnokából, a ki tüzérőrnagy és két „főrendiházi tagból", a kiket az
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angol korona nevez ki. A garnizon pedig áll mintegy 150 emberből, a kiket azon időtől kezdve, hogy St. Helena angol birtok, a
York-and Lancaster gyalogezredből küldenek ide; továbbá mintegy
húsz vártüzérből, a kik viszont a skót Highlander-ezredekből valók.
Az összes angol gyarmatok között alig van még egy, a mely
némely tekintetekben annyira hasonlítana St. Helénához, mint a
Falkland szigetek. Úgy mint emez, St. Helena is rengeteg távolságra esik a nagy világforgalomtól és úgy mint Falklandon, itt is
van néhány telivér angol származású, a ki soha életében más földet,
mint St. Helénát, nem látott. És ezeken a st. helenai angolokon,
legyenek azok férfiak vagy nők, egy vonás sem árulja el, hogy
az illető nem Angliából származott ide át,, hanem hogy ott született az óceán közepén, egy óriási sziklán, háromezer mértföldnyire
az anyaországtól, Old Englandtól.
A néger lakosságon, a mely a legkülönbözőbb fekete törzsekből
származik, meglátszik, hogy szoros érintkezésben áll az angolokkal.
Jóformán nincs St. Helénán egyetlen
végzett

néger,

a ki iskolát nem

és eltekintve a letörölhetetlen néger jellemvonások egy-

némelyikét, tökéletesen áteurópaisultak. Még az angol nyelvet is úgy
beszélik, hogy sem dialektus, vagy néger elferdítés nem vehető
észre a beszédjükön. Miután eredetileg úgy kerültek ide, hogy az
angolok a rabszolgakereskedést

folytató hajókról

megszabadított

négereket hozták ide, elképzelhető, hogy a fekete törzseknek minő
csodálatos keveréke voltak eredetileg. Az angol befolyás azonban
lemosott minden megkülönböztető jelleget róluk, s ma a jamestowni
négerek talán a legegyöntetűbb fekete családot alkotják olyan földön,
a hol fehérek között élnek.

Jamestown nevezetességei tizenöt perez alatt lekerültek a p r o
grammról. Sokkal nevezetesebb a szigetnek a sorsa, a mely volt,
—• a múlt — és a növényzete, a mely már nincs, valamint világtörténelmi hírességű napóleoni emlékei. Növényzetben ugyanis nagyon
37*
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szegény St. Helena; és a mi kevés még van belőle, az sem eredeti,
nem honos, hanem Angliából

és Dél-Afrikából

importált idegen

növényzet, a mely a soha' meg nem szűnő passzát okozta időjárás-,
hoz, meg a tökéletes vulkánikus jellegül talajhoz nagynehezen acclimatizálódott. St. Helena földrajza és története megmutatja, miként
mehetett át a sziget flórája ilyen sajátságos átalakuláson. St. Helena
ugyanis vulkánikus eredetű. A sziget falai köröskörül rendkívül
meredekek, olyannyira, hogy az egész sziget csak egyetlen helyen
közelíthető meg, a hol a sziklákban a mély bevágás van, tudniillik
a jamestowni kikötőnél. Darwin érdekesen magyarázza meg, hogy
miért gondolja, hogy a St. Helénán végig húzódó hegyláncz egy
egykori kráternek megmaradt fala. A hegyláncz ugyanis félkörben
fut végig a sziget, északi felén; a hegyes, csúcsos kiemelkedések
meg a köztük levő mély repedések nem egyebek, mint a hegyláncz
homorú, vájt oldaláról a sziget szélei felé sugarakban húzódó apróbb
hegysorok,

a melyeket

egykori

lávaömléseknek

lehet tekinteni.

Ez az egész komplexus pedig a megmaradt fala — félgyűrűje

—

az egykori vulkánnak, a melynek a másik felét, a délkeletit, szétmorzsolta, szétmosta a délkeleti passzát által egy perczig sem
nyugvó hullámzás.
Gyönyörű és érdekes volt egykor ennek a talajnak a növényzete, a melyet kipusztítottak az emberek meg a — kecskék. A mikor
Dom Joáo de Nova, portugál tengernagy 1502-ben a Kelet-Indiákról
hazatérő útján fölfedezte

St. Helénát, akkor a sziget tropikusán

dús növényzete még leért a meredek partokig. Ez a dús növényzet
azonban csak addig maradt meg, a míg St. Helena egy másik híres
lakót kapott. Tíz évvel azután ugyanis, hogy Nova felfedezte a
szigetet, egy mozgalmas múltú portugál nemes telepedett le az
akkor még úgyszólván lakatlan szigeten: Fernandez Lopez. Ez a
portugál nemes valamely megbízatással volt kiküldve az Indiákra,
a hol valami nagy bűnt követhetett el. Az azon időbeli barbár
törvénykezésből kifolyólag a portugál nemest büntetésből megcsonkították, a ki ilyen

megcsúfított

állapotban

szégyelvén vissza-

térni hazájába, St. Helénán telepedett le. Néhány évi itt tartóz-
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kodás után, kegyelemből hazabocsáttatott és ekkor hívta fel honfitársai
figyelmét a rendkívül érdekes szigetre, a mely „szerencsés" helyzeténél fogva — a mennyiben tudniillik útba esik az Afrikát

meg-

kerülő és Ázsiába vitorlázó hajóknak —• pompás kivándorlási hely.*
Hogy jöttek-e portugálok és hogy mit csináltak a szigeten, az bizonytalan, de annyi tény, hogy mikor a híres tengerész, Thomas Cavendish a földkörül tett útja alkalmával 1580-ban érintette St. Helénát,
itt néhány kőházat, egy templomot és temérdek — kecskét talált.
A Lopez által behozott néhány kecske éppen olyan temérdek módon
elszaporodott, mint a hogyan elszaporodott Uruguayban annak idején
az a néhány szarvasmarha, a melyet az európaiak hoztak oda, vagy
a falklandi szigeteken a Mr. Forster juhai. Cavendish szerint a
kecskék annyira elszaporodtak, hogy némely nyájak

„egy tengeri

mértföld hosszúságú] kiterjedésben" rágták a füvet meg a fák leveleit. A szigetnek egy későbbi kormányzója már panaszt emelt a
„Kelet-indiai Társaságnál", a sziget azon időbeli tulajdonosánál,
hogy az erdőket annyira kipusztították a kecskék, hogy örökössé
lett a szél meg a szárazság; mit csináljon a kecskékkel? Az „East
India Company" azt válaszolta, hogy csak hagyja békében a kecskéket; „a kecskék fontosabbak, mint az — ébenfa". Ébenfa alatt
a „Melhania melanoxylont" értették, egy fekete bélű fát, a mely
St. Helénának sajátos terméke volt abban az időben; ma már
nyoma sincs. A kecskék tehát — jól laktak, de a káposzta elpusztult; azaz 1810-ben jóformán nem volt egy fa a szigeten. Erre
már mégis elhatározták, hogy tesznek valamit; a kecskéket kipusztították, az embereket megbüntették és Angliából meg Dél-Afrikából
vittek be különböző növényeket, hogy

pótolják az egykori

dús

vegetatiót. A beültetés azonban nehezen ment. Az eső lemosott

* St. Helena az is volt azon időkig, a míg a gőzösök s főképen a Suezi csatorna
megnyitása nem tették egészen tönkre. A Suezi csatorna megnyitása után vajmi ritkán
jut eszébe valamely hajónak ezen az úton megkerülni Afrikát, hogy annak keleti partjaira vagy Ázsiába jusson. A vitorlások azonban ma is felkeresik St. Helénát, a
mennyiben az útjok nagyjában ma is ugyanaz, a mi jvolt a Vasco da Gama és
Cabral idejében.
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mindent; a sziklák ma is olyan meztelenek, mint a járdakő és
csak egyes jól védett helyeken van kevés növény. Az egyik kormányzó, Sir James Elliot, megpróbálta a hasznos növények behozatalát, például: gyümölcsöket, kávét, az új-seelandi kendert, de
nagyon kevés eredménynyel. Ma úgy áll a dolog, hogy a passzáttói
védett völgyek oldalait, a melyekről az eső nem mosta le végképen
a humust, egy húsos kúszónövényfaj és csodálatos kaktuszok borítják. A dombok oldalain apró termetű fák nőnek, a melyeknek rövid
sudara csak addig egyenes, a míg valami védő fal áll előtte. Mihelyt
ezen túl merészkedik a fa nőni, mindjárt megdűl. Az örökös szél,
még pedig a mindig ugyan egy irányból jövő szél úgy megdönti a
fákat, hogy olyanok, mintha éppen feldűlni akarnának. Kellemes
tarkaságot kölcsönöz ennek az egyhangú, szegényes növényzetnek a
Dél-Afrikából átültetett. Pelargonium., a „muskátli" lángvörös óriás
virága, a melyet a már csaknem egészen kipusztított fehér virágú
Pelargonium helyébe hoztak. Pedig kár azért az érdekes virágért,
a mely tudvalevőleg föld és víz nélkül hónapokig elél.*

St. Helénának a „great attraction "-ja természetesen Napoleon
egykori

lakóháza és sírhelye, a melyeket meglátogatni magától

értetődő kötelessége

mindenkinek, a ki a szigetet érinti. A leg-

rövidebb út, a mely ezen történelmi nevezetességű helyekhez vezet,
egyenes úton nem több, mint 10—12 kilométer. De miután egy
egész nap állott szabad rendelkezésünkre, úgy terveztük a kirán:

dulást, — a melyben a. Mississipi utasai talán kivétel nélkül mind
résztvettek

—

hogy Jamestownból

kiindulva,

nyugoti

irányban

keresztül vágtunk a sziget belsejébe és a visszatérő úton jutottunk a sziget délkeleti csúcsán fekvő sírhelyhez és lakóházhoz.
* Egy tengerésztiszt ismerősöm egy alkalommal Ausztráliából hozott magával
Polába egy ilyen darabka Pelargoniumot, egy kis ágat. Az ág gombostűvel volt odatűzve kabinjának a falára és ez a darabka növény — föld, víz és napsugár nélkül
-— tíz hónapon keresztül maradt életben, miközben folyton friss levelek nőttek rajta.
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indultak el a

kikötő sziklalépcsői mellől és kivéve a meredeken felszálló kacskaringós kaptátokat a serpentinen felfelé, ebben a galopp tempóban
haladtak az egész körutazás alatt.

A HOL NAPOLEON SZÜLETETT CORSICAN.

Ladderhillforst volt az első állomás, illetőleg csak pihenő, mert
a kocsisok, a kik nyeregből hajtják a lovakat, nem is etettek. Mint egy
skatulya játék, úgy mutat ebből a magasságból az alattunk elterülő
keskeny völgybe szorult Jamestowji, különben is apró házaival és
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hegyes tornyával. Ellenben annál impozánsabb az öböl, a sziget,
ni eg a körülötte elterülő óceán látképe. Ladderhillforst különben a
legnagyobb erődje a szigetnek, a kaszárnyájában pedig, a mely
olyan tiszta és rendezett, mintha „skatulyából húzták volna ki",
állomásozik a st. helenai garnison nagyobbik része. A garnison
katonái természetesen nem a fiakkerek kényelmes, de költséges
útján közlekednek a várossal, hanem a sokkal rövidebb, sokkal
olcsóbb, de rendkívül fárasztó úton, tudniillik a lépcsőkön. Mintegy

•mmm-

A HOL NAPÓLEON MEGHALT LONGWOODBAN.

700 lépcsőfok vezet Jamestownból ebbe az erődbe, a mely kétszáz
méter magasságban fekszik a város fölött.
Ugyancsak erőd volt a második pihenőhely, a mely magasabban
fekszik, mint Ladderhillforst. Ez a része a legkultiváltabb helye a
szigetnek; a garnisonbeli tisztek családjai ugyanis itt Iáknak és az
elegáns külsejű csinos kis villákat apró kis parkok veszik körül.
Csak itt lehetett megítélni, hogy gondozás mellett mégis produkálhatna valamit St. Helena. A szigetnek más pontjain is találtunk
szép villákra és a házakat körülvevő parkokra, persze mindenütt apró
fákkal, de valamennyi között első helyen állott a st. helenai püspök
residentiája. A püspöki lakás egész környezete mutatta, hogy: püspöknek lenni — jó; még akkor is, ha az ember nem éppen egri
püspök. A püspöki lakástól már csak rövid ideig tartott az út felfelé;

megérkeztünk a Diana Peack keleti oldalára és előttünk
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áll Longwood, a hol egykoron hat esztendőt élt Napoleon fogságban.*
Az eddigi, aránylag még kedves környezet után a longwoodi
kopár sziklák, a melyeken csípősen és hidegen fütyül a perezre
meg nem szűnő délkeleti szél és a hol csak itt-ott áll egy-egy
a széltől megdöntött törzsű nyomorúságos fa, valamint az a néhány
barátságtalan külsejű

épület, a melyek

egyikében

Napoleon élt:

mindez csaknem megdöbbentően rideg benyomást kelt. Ez az épület
kimagaslik valamennyi közül és mert a hegy különben is 600 méter

* A történelmi emlékek felfrissítése czéljából röviden megemlítjük azon eseményeket (I. Silvéstre, „De Waterloo á Sainte Héléne" czímű műve nyomán), a melyek
folytán Napóleon angol fogságba jutott és hogy miképen került a „Bellerophon"-ra.
Az 1815-ik évi június hó 8-án este 9-kor hagyta el Napoleon a Waterlooi csatateret, legyőzetve, megveretve abban a csatában, a melyet az angol Wellington és a
porosz Blücher ellen vivott. Parisba érve, a kényszerítő okok nyomása alatt lemondott
a trónról fia javára, ő maga pedig elhatározta, hogy Amerikába fog átvitorlázni. Fel
is kérte a haditengerészeti minisztert, hogy bocsásson rendelkezésére két hajót, hogy
Rochefort kikötőjét, a hová hosszas tépelődés, ingadozás és tétovázás után jutott,
elhagyhassa. Eredetileg ugyan Francziaországban, Malmaisonban akart letelepedni, de
félvén a szövetségesek intrikáitól, mégis az amerikai kivándorlásra határozta el magát.
A tengerészeti miniszter rendelkezésére bocsátott két hajót, a Saalet és a Medusát;
Napóleon a Saalera szállott. A hajó azonban az uralkodó szélcsend miatt három napig
vesztegelt Rochefort kikötőjében, a mely idő alatt a kikötő előtt folyton szaporodott az
angol hadihajók száma, a melyek a kikötő kijáratát őrizték. A Saale indulása előtt
Napoleon átüzent a Bellerophonra, az angol flotta parancsnokához, hogy mit akar az
angol flotta, miért zárja el Rochefort kikötőjét ? A flotta parancsnoka kitérő választ
adott és úgy tett, mintha tudomása sem lenne azon eseményekről, a melyek a Waterlooi
csata után történtek, holott már megkapta a parancsot, hogy a két franczia fregattot,
a Saalet és a Medusát tartsa szemmel, esetleg mind a két hajót fogja el. Kifejezte
azonban Napoleon követeinek, Rovigo herczegének és Las Casesnak, hogy alig hiszi,
hogy Napóleont áteresszék Amerikába; ajánlja a császárnak, hogy menjen inkább
Angliába, a hol az angolok vendégszeretete védeni fogja. 0 — a tengernagy — szívesen
áll rendelkezésére és átvitorlázik vele Angliába. Napóleon nem fogadta el az ajánlatot,
a Saalen maradt és kiadta a rendeletet, hogy a hajó induljon. Ekkor a Saale parancsnoka kijelentette, hogy nem indulhat, mert parancsot kapott a kormánytól, hogy a
Saaleval csak azon esetben induljon útra, ha a két hajó nincs veszélyeztetve; már
pedig a kikötőt elzáró angol flotta feltétlenül nagy veszély a Saalera és a Medusára;
ő tehát marad. Napoleon elhagyta a hajót és a partra ment. (Ez ugyanazon a napon
történt, a melyen a szövetségesek egyesült csapatai bevonultak Parisba és XVIII. Lajos
ismét elfoglalta a trónt.) A parton tengerésztisztek, Napóleon százezer rajongóinak
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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magasan fekszik a tenger színe fölött, folytonosan ki van téve a
szigeten végig seprő szeleknek. Mintegy három órát töltöttünk ezen
a dombtetőn, de egy pillanatra sem szűntünk meg fogni a —
kalapunkat, nehogy a szél lefújja a fejünkről. Hát még hat évet
tölteni itt, hat évet fogságban;

hat évet ketreczben tölteni olyan

embernek, a kinek szűk volt — Európa!
Még közel sem jártunk a „szent helyekhez", a midőn a kikötőbe
való megérkezésünk alkalmával tapasztalt rohamot másodszor kellett
kiállanunk. Egy sereg gyerek, asszony, nyomorék, támadott reánk,

néhány bátor vitéze, azt az ajánlatot tették a császárnak, hogy éjjel csónakokon átszöktetik az angol flotta vonalán, egy készen álló

hajóra viszik, a melylyel

átvitorlázhat

Amerikába. Napoleon el is fogadta az ajánlatot, de a kitűzött órában nem jelent meg,
a mi által a szökési

terv

meghiúsult.

(Egy ilyen

szökési

elmulasztott Napóleon, a midőn ugyanis egy Besson nevű

alkalmat már egy
hajótulajdonos

ízben

felajánlotta

neki a „Madelaine" hajót, a melyen Amerikába szökhetik. Napóleon akkor is lemaradt
a hajóról, mert még mindig — várt. Azt várta ugyanis, hogy mégis visszahívják, még
egyszer a csapatok élére állítják és hogy — győzni fog.)
Másnap Napoleon a Bellerophonra ment és kijelentette a parancsnoknak,
Anglia védelmébe ajánlja magát. Július

hogy

16-án indult el a Bcllerophon Anglia felé és

néhány nappal később megérkezett Plymouth kikötőjében. Itt Bunbury, az angol kormány
küldöttje jött a hajóra, jelenteni Napóleonnak, hogy az angol kormány, tekintettel Anglia
és a szövetséges államok nyugalmára és békéjére, szükségesnek tartja Napóleont ártalmatlanná tenni, a miért is „General Bonaparte"-t személyes
fogja. Mint fogolynak, tartózkodási helyül —
ralis"-nak

jogában

áll kíséretéből

szabadságában

korlátozni

St. Helena szigetét jelölték ki. A „Gene-

három tagot kiválasztani — a Rovigoi herczeg és

Lallemand kivételével — a kik az udvari orvosával együtt elkísérhetik, azon feltétellel,
hogy St. Helena szigetét többé szintén nem hagyhatják el.
Hiába tiltakozott Napóleon ; hasztalan hivatkozott Anglia meghívására, a vendégjog
szentségére —
negyedikén

sőt állítólag öngyilkossági

kísérletet is tett — a Bellerophon augusztus

útra indult. Néhány nappal később

Start Pointban a „Northumberland"

csatlakozott a Bellerophonhoz, abból a czclból, hogy Napóleont ezen a hajón
száműzetési
—

helyére. A csere azonban

barátaiban és önfeláldozó

rajongóiban.

goudot és Las Casest választotta.

szállítják

elmaradt és Napóleonnak választania kellett a
A

császár

Bertrandot, Montholont, Gour-

Ezeken kívül vele maradt Montholon és Bertrand

családja, meg hű orvosa, az irlandi O'Méara. 1815-ben október 15-én érkezett meg a
hajó St. Helena szigetére, Jamestownba, hat heti folytonos vitorlázás után.
Hat esztendőt töltött Napoleon

St. Helénán, a midőn

1821-ben

hosszantartó

betegség után meghalt. Á hamvait 1840-ben hozták haza Parisba, a hol az invalidusok
templomában

helyezték

el, saját

kívánsága

közelében, a melyet annyira szeretett".

szerint:

„a Seine partján, azon nemzet
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a kik kiabálva és tolakodva erőszakolták reánk a Napoleon-ereklyéket és fényképeket. Áthaladva egy kies kerten, a melyben kalarábé,
káposzta és más vetemények voltak a kimagasló kerti díszek, egy
fekete ruhás nő — egy franczia altisztnek a felesége — lépett
elénk, s affektáltan szelíd előkelő hangon ajánlkozott útmutatónak
a „szent helyen". Az asszony meghatottságán megérzett a nagy

A KORMÁNYZÓ FOGADÓSZOBÁJA ST. HELKNÁN.

császár

emléke iránti kegyelet, s a borravaló reménye. Az elő-

szobából bejutottunk az ebédlőbe, innen a fogadóterembe és ebből
a szalonba. Valamennyi

szoba alacsony és barátságtalan; a kis

ablakokon, a melyeket félig elfödnek a függönyök

meg a „zsalu-

r

gaterek", alig jön be eg} kevés napsugár. Bútor nincs egy szobában
sem, de valamennyinek megvan a régi kárpitja. A régiek, az „igaziak",
ugyan már régen lekoptak és elpusztultak, de a mintájukat híven
utánozták és ugyanazon tapétákat bámulhatják a turisták néhány
38*
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shilling borravalóért, a melyekhez egykoron a Napoleon kétségbeesett sóhajai tapadtak. Legnagyobb az a szoba, a melyben a császár
lelkét kilehelte. A mikor már ágyban fekvő beteg volt, az ágya a mellette

\

\

I

NAPOLEON LAKÓHAZÁNAK TERVRAJZA

(LONGWOOD-ON).

levő kisebb szobában feküdt. Ez azonban sötét és dohos volt, a
császár elkívánkozott belőle. A „kastély" parancsnoka és Napoleon
hóhérja: Sir Hudson Lowe nagy kegyesen megengedte, hogy a
császárt az egyablakos sötét és dohos szobából átfektessék a szomszéd
kétablakos szobába. Néhány nappal később a császár meghalt. Ott,

ST. HELENA SZIGETÉN

301

a hol egykoron a halálos ágya állott, fekete oszlopon a császár
márvány mellszobra van, a melyet a halottról felvett

gipsz-modell

után készített Chaudet franczia szobrász.
Napoleon St. Helénán töltött éveinek jóformán minden napjáról
vannak feljegyzéseink. Az irlandi orvosa, O'Méara, az udvarmestere,
Las Cases, továbbá Marquis de la Causad, meg néhányan, a kik
együtt töltötték éveiket a nagy számüzöttel, mint például Lord
Roseberry is, jegyzetekben meg naplókban megörökítették Napóleonnak
majdnem minden napját. Mindezen
feljegyzések, melyek azon oknál fogva,
hogy egymástól egészen eltérő szempontokból és különböző

érzésekkel

jegyeztettek fel, minden kétséget kizáró bizonyossággal tanúsítják, hogy
az a bánásmód, a melyben a bukott
császárt az őrizetéve] megbízott emberek részesítették, embertelen, szívtelen, sőt gyalázatos volt. A sziget
azon időbeli kormányzója és körülbelül „világhirhedtté" lett parancsnoka:

Sir

Hudson Lowe, a holt

oroszlán, meg a szamár történetét
ismételte meg a szegény

NAPOLEON MELLSZOBRA

A

foglyon,

naponként és a napnak minden órájában. A nyugtalan vérű császárnak ez a rabszolga-tartókra emlékeztető ember eleinte még azt sem
engedte meg, hogy künn a szabadban sétálgasson. Később, mikor
a császár környezete rimánkodott s fenyegetve követelődzőit, nagy
nehezen megengedte, hogy két magas deszkakerítés között járkálhasson. A császár különben is fázékony volt, a longwoodi tetőn
pedig, a hol —

mint láttuk —

a nedves

és gyakran

nagyon

hűvös passzát egy perezre nem szünetelt, a császár heteken át
didergett a hidegtől és a nedvességtől. Hiába kérte, hogy fűtsék be
a szobáját,

hasztalan könyörgött — Napoleon könyörgött! — egy
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pokróczért: Sir Hudson Lowe nem adott semmit. „ 0 szigorúan
alkalmazkodik az előíráshoz; azon túl nem mehet sem egy hasáb
fával, sem egy pokróczczal, a melyet különben is csak úgy adhatna,
ha valamelyik őrtől venné el; ilyen „embertelenséget" pedig ő nem
kövei el." így védekezett a kormányzó. Napóleonnak, annak az embernek, a ki úgy döntögette le a királyokat a trónokról, mint egy
mészároslegény a kuglibábokat, a kinek tekintetétől reszketett egy
ország: ennek az embernek rimánkodnia kellett egy kis meleg boullionért, vagy hogy főzzék jobb olajjal az ebédjét. A mikor a „Havanna"
angol fregatt parancsnoka, Hamilton, Európába való visszatérése előtt
jelentkezett Napóleonnál, megkérdezni, hogy: van-e valami kívánsága
Európához, Napoleon a következőket válaszolta: „Tudni akarja, hogy
én mit kívánok? Megmondom: szabadságomat, vagy a vérpadot.
Ezt a válaszomat vigye el az ön regensének. A fiam felől nem
kérek többé értesítéseket, miután önök olyan irgalmatlanok voltak,
hogy az eddigi kérésemet tekintetbe sem vették. Én nem voltam
az önök foglya,

hiszen a vendégszeretetükhöz

vadak emberségesebben

folyamodtam.

A

bántak volna el velem, Napóleonnal, mint

a hogyan önök tették. Az önök miniszterei az én személyemben
aljasán

meggyalázták

a vendégjogot

és szégyent hoztak az angol

•nemzetre most és mindenkorra".
Képzelhető, mit szenvedhetett a Hudson Lowe keze alatt ez az
emberóriás, ha ilyen keserűen tudott kifakadni a vele szemben tanúsított bánásmód miatt. A mikor Napoleon szenvedései és megaláztatása mindjárt a szigeten való internálása után megkezdődtek, Montholon gróf egy terjedelmes iratban panaszt tett St. Helena akkori
kormányzójánál, a metyet a következő mondattal fejezett be: „Mindazok, a kik Napóleontól a jelenlegi helyzetében elfordulna^, lealacsonyítják

önmagukat és azt a nemzetet, a melyet

képviselnek".

Mind e panaszok azonban eredménytelenek voltak; Napoleon életét,
a, napnak minden óráját elkeserítették a vele szemben alkalmazott
eljárással. Eltiltották a friss levegőtől, megtiltották, hogy szóba álljon
az őrizetére kiküldött őrszemekkel; éheztették a szó szoros értelmében, a mennyiben nemcsak hogy hitvány minőségű ételeket adtak
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• neki, hanem még ezeket is kis mennyiségbén. Feltörték magánleveleit és éjjelenként beléptek a szobájába, megnézni, hogy meg van-e
még, hogy nem szökött-e még el. Hogy mennyire féltek az őrizői,
meg az angol kormány, Napóleon szökésétől, mutatja a következő
berendezésük (mintha a földközi-tengeri Elba szigete és St. Helena
között semmi különbség sem lett volna). A sziget különböző pontjain őrházak voltak felállítva és valamennyi őrház jelzőkészülékkel
ellátva, hogy azonnal hírül adják

a központnak, Longwoodnak,

ha a szökevény császár esetleg azon őrház környékén tartózkodnék.
Azoknak a jelzőkészülékeknek

a rúdjai még ma is meg vannak

St. Helena erődjein vagy félreeső őrházain.*
Sőt az Atlanti-óceánnak két magányos parányi szigetén, Ascensionon és Tristao da Cunhan, a melyek úgy St. Helénától, mint
egymástól is rengeteg távolságra esnek, kis helyőrségeket állítottak
fel, azon esetre, hátha a szökevény császárt vivő hajó odavetődnék.
Ascension és Tristao da Cunha mintegy 1500 mértföldre esnek St.
Helénától északra és délre, mind a kettő parányi kis szikladarab a
végtelen óceán közepén. Tristao da Cunha körülbelül a fele úton
fekszik Dél-Afrika

és Dél-Amerika között, összesen mintegy 110

négyzetkilométer a területe, s talán 50 ember lakik rajta. Ez az
ötven ember ivadéka annak a garnisonnak, a melyet egykoron a
st. helenai fogoly őrizetére küldtek ide a világ végére. Már ebből
a tényből is elképzelhető, egyrészt, hogy minő rettegett ember lehetett
Napoleon, másrészt, hogy miképen őrizték a lánczra került oroszlánt.
A Las Cases által megjósolt jövő, tudniillik hogy „Napoleon utolsó
néhány éve nem lesz egyéb, mint hosszú haláltusa", beteljesedett.
Az utolsó éveket Napoleon a szobában töltötte, sokat betegeskedve,
sok szenvedés között. A halála tényleg megváltás volt.
Az angol közvélemény már akkor a legszigorúbban megrótta
azokat, a kik Napoleon szenvedéseinek közvetlen előidézői voltak,
* Ismerve a czélt, a melyre szolgáltak, olyan benyomást tesznek az emberre ezek
a magányos dombokon, lakatlan helyeken égnek meredő meztelen gerendák, mint lehettek annak idején az — akasztófák, a melyekről levették a holttestet.
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s' egy

darabig nem tudtak kormányzót találni a szigetre, mert a

kijelöltek szegyeitek az elődöt, Sir Hudson Lowet.
Mintegy félórányira Longwood-Housetol Napoleon egykori lakóházától, van Napoleon egykori sírja. A longwoodi úttól meredek
serpentinek vezetnek a „Vallée de tombeau"-hoz. Egy táblán, a mely
még a második császárság korából származik, az angol területű St.
Helénán sajátságosán
toire

Longwood".

hangzó felirat áll: „Empire francais Terri-

Két hegyszakadék

összeérésénél

parányi

sík

területen szomorúfüzek és ciprusok között sima kőlap fekszik, a
melylyel

1821-ben május

8-án Napoleon sírját befödték. A kopár

környezetben feltűnő szépeknek tűnnek fel a virágok a sír körül, a
mi valószínűleg annak a kis csermelynek tulajdonítható, a mely a
sír közelében fakad. Ezt a kis patakot Napoleon fedezte fel, a minthogy az a kis völgy is ritkán megengedett sétáinak kedvencz végpontja volt. Abban az időben, a mikor még a császár hamvai tényleg
itt feküdtek-— 1840-ig — a sír őrizetével egy angol tiszt vezetése
alatt álló kis őrséget bíztak meg. Most csak egy franczia

altiszt

gondoskodik a sírhely karbantartásáról.* Magától értetődik, hogy a
franczia invalidus az angol szigeten töltött évek alatt megtanulta,
hogy „business is business". Tudniillik egész halmaz ereklyét meg
fényképet tart készenlétben a turisták meg a „Grand nation"-nak
idetévedő fiai számára. Megmagyarázta, hogy a -sírhely körül felaggatott táblákat a St. Helénát meglátogató franczia hadihajók személyzete hagyta itt emlékül. Megmutatta az egyes történelmi nevezetességű helyeket; itt lakott például Bértrand, itt Las Cases, itt
Gorgaud és Montholon. Itt meg itt táboroztak az angol ezred szakaszai, a melyek naponként fölvonultak Jamestownból Longwoodra,
de nem „Wachparadra", hanem valóságos profoszoknak. És ugyanezen'völgyben lakott az orosz meg az osztrák kiküldött (comissárius),
a kik azzal voltak megbízva, hogy konstatálják az európai fontosságú fogoly jelenlétét a szigeten.
* Napoleon hamvainak hazahozatala után ugyanis a franczia kormány megvette
Longwood House és a sírhely környékét és örök időkre a nagy császár örököseinek
adományozta. A karbantartásáról meg az őrizetéről azonban a kormány gondoskodik.

NAPOLEON KOPORSÓJÁT BEHAJÓZZÁK A „LA BELLE POULE" FRANCZIA FREGATTRA 1840. OKT. 15-ÉN.

Eugen Jabey festménye után (Versailles.)
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Három shillingért személyenként ennyi történelmi nevezetességet
egy félóra alatt — elég szép szolgálat egy franczia invalidus őrmestertől.*
* A természet maga is — úgy látszik — fogháznak praedestinálta St. Helénát.
Csak emlékezzünk vissza az ezen század első éveiben lefolyt

angol-boer háborúra, a

mikor Anglia Ázsiának és Afrikának különböző pontjaira internálta a bocr hadifoglyokat.
St. Helénára mintegy 0 ezer boer foglyot hoztak, köztük Cronjc, Schiel és Wolmaran
tábornokokat. Később néhány zulufőnököt is internáltak az angolok

St. Helénára, a

kiknek tartózkodási hel3'ül Napoleon első ízben lakott épületét, „The Briars"-t
ki. A mint mondják, ezek az „állami foglyok" sokkal kevésbbé

jelölték

tragikusan fogták fel

a fogságot, mint nagy elődjük ; az étvágyuk pompás volt, az őrizet nem volt terhükre
és a honvágy sem bántotta őket túlságosan. S ha a fekete fenségek itt-ott kaptak egy
kis kimenőt, nagy előszeretettel látogattak el a jamestowni néger utczába, a hol szívcsen forgolódtak a st. helenai néger „fehér személyek"

körül.

• TIZENKETTEDIK FEJEZET.

ST. HELÉNÁTÓL CAPETOWNIG.

39'

A nyugot-afrikai partokhoz való közeledésünk alkalmával eddig
a már többször említett három egymás fölött vízszintesen

fekvő

homályos vonalon kívül csak akkor vettük ki más tárgyak körvonalait, a mikor az illető kikötő közvetlen közelébe jutottunk,
négy-öt mértföldnyire a parttól. Capetownhoz közeledve azonban
egészen más képet nyújtott — Afrika. Még mintegy 60 mértföldre
lehettünk a kikötő bejáratától, a midőn a Tábla-hegy

ormának

körvonalait már homályosan kivehettük. Hogy az aránylag nem
magas hegy, a mely csak valamivel több ezer méternél, már ebből
a nagy távolságból kivehető, az nem a hegy magasságának tulajdonítható, hanem a tiszta és átlátszó levegőnek, a mely Dél-Afrika
csúcsa fölött elterül. Olyan kristálytiszta volt a levegő, hogy emlékeztetett a dél-amerikai nyugoti partokon a Cordillerák fölött lebegő
tiszta légkörre. A partokból persze még semmit sem láttunk; a
Tábla -hegy csúcsa úgy emelkedett ki a vízből, mint magányos
sziklabércz az óceán közepén. Egy órával később a hegyorom mellett feltűnt egy másik pont: a Tábla-hegynél valamivel alacsonyabb
Devils-Peak

(Ördögcsúcs). A két hegyoromnak egymáshoz

való

viszonya — fekvése —- olyan jellemzetes, hogy az Atlanti-óceán
felől jövő hajóknak minden más nautikus megfigyelések nélkül is
kitűnő tájékozódást nyújtanak a kikötő bejáratának megtalálásához.
A két hegynek ugyanis olyan markáns, olyan szembetűnő az alakja,
egymáshoz való heryzetük pedig tájékozódási szempontból olyan
kedvező, hogy tévedés, vagy félreértés ki van zárva.
Félóráról-félórára közeledve, más és más részletek emelkednek
ki az óceánból. Húsz mértföldnyi távolságból látjuk a Lions-Headet
(Oroszlánfő), a Sandy-Patch-et és ezzel

egyidejűleg tűnik fel a

„NAGYTAKARÍTÁS" A HAJÓN.

LIONS HEAD. (OROSZLÁNFŐ.)
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Capetownnal szemben fekvő apró Robb-sziget világítótornya. És
azután egyszerre megelevenedik az óceán: beérkeztünk abba a
vonalba, a melyben a Capetown felé tartó, vagy az onnan indult
hajók a part mentén haladnak. Az északról jövő hajók, meg az Indiaióceánról jövők a Cap-Agulhas és a Jóreménység-fok megkerülése
után ismét északnak tartva, egyesülnek a nagyszámú apróbb vitorlás
és gőz alatt járó hajókkal, a melyek a „helyi közlekedést", tudniillik a szomszéd kikötőkkel való érintkezést tartják fenn. Apró
vitorlások, nagy hasas csónakok és hosszú karcsú canoék, a melyeken a halászok néha 15—20 mértföldre is kimerészkednek a nyilt
tengerre, tuczatjával lepik el a vizet. A mikor nagyobb hajó —
például a Mississipi — halad el a közelükben, éppen úgy félben hagyják a munkát és úgy nézik a mellettük elrohanó hatalmas viziszörnyet, mint a szárazföldön a mezei munkások a száguldva elrobogó
gyorsvonatot.
Mi, a Mississipi néhány utasa, a hajóhídon gyülekeztünk. Captain
Thomason, a parancsnokon — hónapok óta a mi kedves és végtelenül rokonszenves házigazdánkon — példás nyugalma és megerőltetésbe nem kerülő fegyelmezettsége mellett, a melynek hosszú
és eseménydús utazásunk alatt oly sokszor adta bizonyságát, ezúttal mégis meglátszott, hogy ünnepies komolyságú mozzanat előtt
áll: tudniillik a mozgalmas, élénk és elsőrendű jelentőségű kikötőbe
való befutás. Tévedés lenne azt hinni, hogy a hajók kapitányának
mindegy az, hogy hova futnak be a hajóikkal, a kikötő bejáratának
veszélyességétől, vagy nautikus nehézségeitől egészen eltekintve.
A kikötő nagysága és jelentősége, annak mozgalmassága, kereskedelmi forgalma, stb., mind igen fontos tényezők a kajókapitányoknak. így például a Mississipinek New-Orleanstól Sydneyig terjedő
útján Capetown volt a legfontosabb kikötője. És azonkívül, hogy
Captain Thomas már napokkal azelőtt, hogy Capetown elé értünk,
nagyjában rendbe hozatta a hajóját kívül és belül, rendeztetett a
rakományban és csinosíttatott a külsején, ma reggel a szebbik zubbonyában, s egészen új sapkában jelent meg a hajóhídon. (Az eddig
érintett kikötők közül egy sem részesült ebben a megtiszteltetésben.)

ST. HELÉNÁTÓL CAPETOWNIG
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Az indokolt és észrevehető kisfokú izgalom mellett, Thomas
kapitány a régi kedves és szeretetreméltó gentleman maradt. Mi,
körülötte állók, tekintettel arra a körülményre, hogy néhány óra
múlva örökre elhagyjuk

a Mississipit és hogy talán soha többé

még a hírét sem halljuk

egymásnak, holott hetek óta a legszebb

egyetértésben

éltünk a parányi szűk

nul ünnepiesen és várakozásteljes

területen, szintén

szokatla-

hangulatban éreztük magunkat.

A kapitán}^ apróra elmagyarázott minden felbukkanó tárgyat, a mely
előrehaladásunk alatt a kék vízből felmerült. Ismert minden hajót,
a melylyel találkoztunk, vagy a mely előttünk elhaladt. Tudta valamennyinek járását, útiprogrammját; honnan jön, hova megy, mit
viszen, melyik társaságé, ki volt a múlt járatán a kapitánya. Ismerte
Capetownak minden házszögletét, minden dombját. Ez a Lions-Rump,
ez a Sandy-Patch, ez a Green-Point, a Moullié-Point; az a fegyházszerű épület a veres tetővel a Sommerset Hospital; az az otromba
csonka torony a Fort Knike; az a zöld kupola, a mely koloszszális gombához hasonlít, az a csillagászati épület. Annak a tövéből indul a vasút Mowbray-on és Rondebosh-on át Simonstownba,
• a hova okvetlen ránduljunk át, mert a milyen — ananász bowle a
Mrss. Atkins Hoteljében kapható, olyan nincs egész

Afrikában;

olyat csak New-Orleansban iszik az ember, a Bowndy Streeten, meg
Sydneyben a Walpolo Creeken.
Captain Thomas addig magyarázott, a míg egyszerre csak benn
voltunk Capetown ban.
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CAPETOWN, PORT ELISABETH, EAST-LONDON.
Horgonyzás előtt foglalkozzunk kissé bővebben azzal a Coloniával, a melynek Capetown a fővárosa és a melynek kikötőjében
mintegy tíz-tizennégy napig fogunk tartózkodni.
Érdekes jelenség, hogy ugyanabban az időben, a melyben a
kalandvágytól és kincsszomjtól hajtott európaiak tömegesen hajóztak át és vándoroltak ki az újonnan fölfedezett világrészekbe és valósággal elárasztották a nyugot-indiai szigetcsoportokat, meg. DélAmerika partjait, ugyanakkor az Afrika déli részében fekvő és már
korábban felfedezett
Mondhatni, hogy

vidékeket egészen figyelmen

Afrikát

kívül

valósággal elhanyagolták

Igaz, hogy míg a dél-amerikai partokra való

hagyták.

az emberek.

átjutás

aránylag

könnyű és egyszerű volt •— hajózási szempontokból — a délafrikai
utakról a legkalandosabb hírek keringtek. Persze itt is portugálok
voltak az elsők, a kik megjelentek, miután a portugálok voltak
azok, a kik valóban hősies bátorsággal mentek neki az óceánoknak,
hogy megtalálják azt az utat, a mely az Indiákhoz a legrövidebb,
így

például Diego Cao még Amerika

felfedezése

előtt eljutott

Nyugot-Afrika partján a Cethal-öbölig; két évvel később, 1486-ban
Bartholomeu Diaz már megkerülte a „Vihar-fokot", még pedig tudtán és akaratán kívül, a mennyiben egy dühöngő vihar feltartózhatatlanul ragadta magával

kis karavelláját. Afrikának

ezen leg-

délibb csúcsát, (a melynél azonban Cap Agulhas valamivel még
mélyebben

esik délre) Diaz keresztelte

el Vihar-foknak,

,,Cabo

Tormentosonak", (nem tévesztendő össze a délamerikai Vihar-fokkal)
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és a melyet II. János portugál király okosan és óvatosan a Jó
Reménység fokának keresztelt át. Több mint tíz éven keresztül nem
.mert több európai hajós erre a vidékre vállalkozni, míg végre
Vasco da Gama indult el négy hajóból álló expedíciójával az Indiák
íelé, de a „Táblaheg)'' öblét', a mai Capetownt nem érintette. Még
hírhedtebb lett a vidék akkor, a midőn egy alkalommal egy portugál expedíció az Indiákról való hazatérő útjában a Táblahegy
•öblében horgonyozván, a bennszülött hottentották által megtámadta-

CAP POINT A JÓ REMÉNYSÉG FOKÁNÁL.

tott és az expedíció emberei közül hatvanötöt megöltek. E percztől
kezdve a portugálok még közelébe sem mentek többé az afrikai
partoknak az Indiákra vezető útjokon, hanem St. Helena szigetétől
Sofalaig — Afrika keleti partján — meg sem állottak.
Francis Drake alatt kötött ki az első angol hajó a Tábla-öbölben és csak 1695-ben — több mint száz évvel a felfedezése után
— jelent meg az első hollandi hajó. De a mai óriási jelentőségű
Fokföld abban az időben sem volt több, mint egyszerű — postaállomás, mindenesetre posta és hivatalnok nélkül. A hajóskapitányok
tudniillik a Tábla-öböl elhagyása előtt egy bizonyos megjelölt helyre
a kövek közé dugták leveleiket az utánuk következő hajók számára.

CAPR COEONY. HÍD A BOSZORKÁNYFOI.YÓ FÖLÖTT.
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i

Míg a földgömb többi részében felfedezett

földterületek, sőt

igen apró szigetek körül is néha véres versengések folytak a fölött,
hogy tulajdonképen kié a kérdéses

föld,

—

csak

emlékezzünk

vissza, hogy a portugálok és spanyolok a köztük fenforgó vitás
felfedezések és birtoklások ügyében az akkori idők legfőbb fórumához, a pápához (VI. Sándorhoz) fordultak döntés végett — a Fokföld körül nemcsak hogy viták nem keletkeztek, de még esze ágába
sem jutott valamely nemzetnek, hogy lefoglalja,

vagy birtokába

vegye a gazdátlan földet. Tényleg, a Fokföld hosszú időkig

—

„senkié" sem volt, csupán azoké, a kik ezen a földön—születtek,
éltek és meghaltak. Szóval: a bennszülötteké. Ezek pedig — az
európaiaknak erős jogi érzékük mellett — egyenlők voltak a senkivel.
Abban az időben a hollandi haditengerészetnél egy tengerészorvos — Jan Van Ribeek — vonta magára a figyelmet

azáltal,

hogy az általa érintett földrészek felől nagyon érdekes és praktikus
közléseket tett, a melyek főképen üzleti és gyarmatosítási szempontból voltak nagyfontosságúak.
ság",

az azon

időbeli

A „Holland —Kelet-indiai Társa-

„részvénytársaságok"

és

„szövetkezetek',

leghatalmasabb]a és legvagyonosabbja, a merész és vállalkozó tengerész-orvost, Van Ribeeket bízta meg a Fokföld lefoglalásával

és

szervezésével. A három hajóból álló expedíció az orvos parancsnoksága alatt 1652-ben hagyta el Texelt és „mesésen rövid idő
alatt" — tudniillik 114 nap alatt elérték a Tábla-öblöt.
Talán ugyanazon a ponton, a mai

Palace Hotel, vagy a

Royal Hotel villanymotoros szellőző készüléktől

hűvösen tartott

terraszán, a hol elsőrendű minőségű „dinnert" serviroz a fekete
pinczér: ugyanazon a ponton Van Ribeekék a megérkezés utáni
első napokon abból éltek,

hogy

ezeknek

le a sziklákról,

a tojásait

vadásztak.

szedték

tengeri madarakat horgásztak,
meg fiatal

Ez persze csak addig tartott, a míg

hottentottákkal érintkezésbe léptek

és

megkezdték

fókákra

a bennszülött
a cserekeres-

kedést. A hottentották, csábíttatva a temérdek csillogó kincstől —
üveggyöngyöktől, színes vásznaktól, vastárgyaktól, dohánytól, pálinkától stb. — csakhamar tömegesen hozták nemcsak a pompás élelmi-

A TÁBLAHEGY

TÖVÉBEN,

AZ

ÓCEÁN FELŐL.

**nm.\-<í&*-v*x>.i.>

A

GYÉMÁNTBÁNYÁKBAN.
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szereket,

hanem

gyönyörű

strucztollakat

és

hatalmas

elefánt-

agyarakat.
Ilyen szerény formák között indult meg a Fokföld „kikezdése"
a hollandi tengerészorvos útján. Húsz évvel később már mintegy
hatszáz európai élt a Fokföldön, főképen hollandok, aztán dánok,
németek és portugálok. Ezen közben már a hottentották is megismerték a fehér embert, főképe a puskáját, meg a pálinkáját, de a
fehérek közül is sokan haraptak az afrikai fűbe, a hová a hottentották nyila és dárdája terítette őket. Közben felépült az első „fort",
a vár, a mely körül ennek védelme alatt hollandi ültetvényesek
telepedtek le. így jött létre az első megoszlás a letelepült fehérek
között „burgher"-ekre és „boer"-okra. A kis gyarmat gyorsan terjeszkedett befelé és a partok mentén; 1700 körül már „gouverneurje"
is volt a gyarmatnak, a ki csábító szavakkal hívta honfitársait az új
Eldorádóba. Ez a kormányzó, Simon van der Stell, nagyon okos és
praktikus ember lehetett, a mi kitűnik a következő tényből. Odahaza
ugyanis Hollandiában, az árvaházakban temérdek volt az árva leány, a
kiknek otthon alig vehették hasznát. Van der Stell tehát azt a tanácsot
adta -a hollandi kormánynak, hogy küldjék ki ezeket a fiatal leányokat az új gyarmatra, a hol azok rendkívül becses szolgálatot tehetnek.
Ha már egyebet nem, de legalább szükséges és dicséretes módon
fogják szaporítani a fehér elemet a fekete földön, mert ezek a bennszülött fekete asszonyok csodálatos módon sehogy sem akarnak fehér
embereket szülni, akármilyen szőke a papájok és akárhányan vannak. Az okos tanácsot megfogadták odahaza és nemsokára egy
hajórakomány jelent

meg

a

Tábla-öbölben, a mely rakományt

óriási örömmel fogadtak a burgherek is, meg a boerok is. Tudniillik ötven viruló, fiatal hollandi árvalány volt a hajón, a kiket a
rotterdami és amsterdami leányárvaházakból

hoztak feleségekül a

Fokföldön élő honfitársaknak, a kik között „Afrikander" —
fehér szülőktől származó —

azaz

még alig volt. Képzelhető a bájos

szőke teremtések után való kapkodás és versengés. Hatszázán voltak
a férfiak, többnyire életerős és fiatal vihar-, kaland- és munkaedzett
emberek, a kik a portugálok kivételével — a portugálok minden
Dr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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földrész minden színű asszonyaihoz nagyon könnyen acclimatizálódtak — csak nehezen kötöttek kényszerházasságot a bennszülöttek
leányaival, s azt is csak temporálisat; feleséget pedig csak ötvenet
hoztak. Az azon időbeli följegyzések után ítélve azonban az ügy
sokkal simábban folyt le, mint gondolni lehetne. Tudnilliik minden
feleségre legfeljebb két-két — bevert fej jutott.
Nemsokára franczia vér is keveredett a Cap Colonia lakosai
közé. A Tábla-öbölben ugyanis egy vihar alkalmával tönkrement
egy franczia hajó; ennek a legénységéből

harminczöt huguenotta

a Holland—'Kelet-Indiai Társasághoz szegődött, á kiket a szintén
protestáns hollandusok nagyon szívesen fogadtak. A mint a rabszolgarendszer a világ többi részében terjedni kezdett, a Fokföldön is
megjelentek

a rabszolgák,

a kikből természetesen portugál

hajó

hozta az első rakományt. Később malayokat hoztak Jáva szigetéről,
négereket Alsó-Guineából, sőt kínai kulikat is akartak letelepíteni,
a mennyiben a Jáván és Sumatrán élő kinai fegyenczeket
munkásoknak. A

gyarmat

kezdett szerepet játszani;

kérték

hatalmasan fejlődött és a Tábla-öböl
az Indiákra vitorlázó hajóknak ez az

öböl volt csakhamar a legfontosabb pihenőpontjuk, a hol a hajók
mindazzal, a mire az Európa és Ázsia közötti 'rengeteg útjukon
szükségük volt, bőségesen ellátták magukat. Mikor aztán a nagy
küzdelmek árán felépített munka —• a gyarmat — már annyira
fejlődött, hogy érdemes volt vele bővebben foglalkozni, akkor aztán
megérkezett a nagy czápa — Anglia, és számos ürügy alapján —
többek közt azért is, hogy: miután Anglia háborút üzent Francziaországnak, Hollandia pedig szövetségese Francziaországnak, a Fokföld viszont Holland tulajdon, ennélfogva Anglia, bár közvetve, de
háborút üzent a Fokföld ellen is, ennek alapján pedig joga van azt
elvenni, meghódítani — el akarta venni a Fokföldet a hollandusoktól.
Az első roham nem sikerült, mert a Fokföld elhó,dítására kiküldött
angol flottát a francziák még a Cap Verdéi szigeteknél tönkretették.
Annál eredményesebb volt a második roham; 1795-ben a Cap Colonia
angol birtokba került és a Tábla-öbölből „Capetown"-ná fejlődött
kikötő ormain feltűnt az angol lobogó, a mely azóta le sem tűnt többé.
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Messze túl menne e könyv keretén, ha az angol gyarmat történetét és fokozatos fejlődését akarnók vázolni, ha mindjárt csak
legnagyobb

körvonalaiban.

E helyen is, úgy mint a délamerikai

államoknál, csupán a gyarmat vagy az állam keletkezését

akartuk

megismertetni, a mi minden nemzet történetében és múltjában legérdekesebb mozzanat.

A múlt század első tizedében a Colonia lakossága hirtelen és
tetemesen gyarapodott. A franczia forradalom véres napjai alatt
ugyanis ezrével jöttek a francziák, valamint ezrével jöttek a németek,
az 1817-iki nagy éhínség idejében. Ezekre a bevándorlókra annál
inkább szükség volt a gyér lakosságú Coloniában, mert ugyanezen
időben szüntette be az angol kormány újabb rabszolgák behozatalát.
Egy-két évtizeddel ezután egyáltalában szabadnak nyilvánították a
rabszolgákat és az összes színes bőrűek emancipáltattak, egyenjogú brit
polgároknak mondattak ki. A körülfekvő területek bennszülött törzseivel számtalan véres harcza volt a Coloniának, a melyek között
legjelentősebbek voltak a kafferek ellen viseltek. A kafferek

ugyanis

Dél-Afrika legharcziasabb, s egyszersmind leghatalmasabb, legrendezettebb törzsei, több ízben betörtek a gyarmat területére és irgalmatlan
pusztítást vittek végbe a fehér lakosok között. Az angolok mindannyiszor
sikerrel verték vissza a feketék támadásait, nem mulasztván el minden
ilyen alkalommal újabb és újabb földeket — mint hódított területeket — csotolni a Fokföldhöz. Ugyanígy jártak el a többi szomszédos törzsekkel, a matabélékkel és a zulukkal. Főképen a zuluk,
a kaffer törzseknek legharcziasabb törzse, voltak sokáig rémei a
szomszédoknak. Csáka király, az „afrikai Nero" idejében, egy évtized
alatt több mint egy millió bennszülött pusztult el a szomszédos területeken, a zuluk kegyetlenségei

folytán.

A boerokkal szemben az angol Colonia elejétől kezdve hadilábon állott és a két szomszéd kölcsönösen sok borsot tört egymás
orra alá. Többek közt éppen a mi szabadságharczunk nagy eszten^

'
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dejében történt, hogy Sir Harry Smith, a Fokföld kormányzója a
„rebellis" boerokat, a kiknek Pretorius volt a vezére, megtámadta,
a boerokat szétszórta, Pretoriust „lázadónak" nyilvánította, a kinek

MASUPHA DÁVID BASUTOFŐNÖK ÉS „TÁBORNOKA".

a fejére kétezer font sterling vérdíjat tűzött ki. Az Oranje és a Vaal
folyók közötti területet, a boerok eddigi hazáját, Sir H. Smith
„British Oranje River Sovercignity"-nek nyilvánította. (Egy félszázadnál több idő tellett el, a míg a boerok az angoloknak ezen eljárásáért valamiképen bosszút állhatták és elégtételt vehettek.)
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A léteért és fennállásáért erősen küzdő és véres harczokat vívó
Coloniában időnként igen nehéz idők állottak be. Különösen nagy
volt a visszaesés a hatvanas évek végén, a mikor különböző elemi
és más természetű csapásoknak egész halmaza, egyszerre

zúdult

a gyarmatra. Egyszerre állott be ugyanis a néhány éven át tartó
nagy szárazság, a mi pusztító járványokat vont maga után a nagyszámú
marhacsordákban és juhnyájakban és csaknem teljes kipusztulását
a már híressé vált bortermelésnek. (A világhírűvé vált gyémántbányák
felfedezése előtt, rengeteg marhatenyésztés, meg nagyszabású bortermelés volt Fokföld legnagyobb gazdagsága és még ma is — gyémántföldek mellett — ez a kettő a gyémántokkal egyenlő értékű jövedelmi
forrása.) Tetézte a csapást a Suezi csatorna megnyitása, a mi a
Fokföld kereskedelmi és gazdasági viszonyait egyszerre és gyökeresen
felforgatta. A boerokkal, hasútokkal, a matabelekkel, meg a zulukkal
a határvillongások

is folytonos

nyugtalanságot

okoztak.

Szóval:

Fokföldnek nagyon meggyűltek a bajai.
S ekkor történt valami, a mi a Fokföldnek hirtelen újabb lendületet adott és a mely körülmény folytán egyszerre központja lett a
figyelemnek,

mondhatni a világérdeklődésnek.

A Fokföld

egyik

részében — a nyugati Griqua földön — gyémántbányákat fedeztek
fel, a melyekről csakhamar kiderült, hogy az egész világon a leggazdagabbak.

Dél-Afrika

fellendülése

és a mai jelentősége ezen

időktől kezdődik, s miután valószínű, hogy ez a gyémántbányák
felfedezésével, s a tömeges bevándorlásokkal áll összefüggésben, czélszerűnek tartom, hogy a délafrikai gyémántba nyákkal e helyütt kissé
behatóbban foglalkozzunk.

A Griquaföldön — és később Dél-Afrika más helyein is —
talált gyémántbányák olyan rendkívül gazdagok voltak, hogy csaknem csodálatosnak mondható, hogy a gyémánt már ezen egy körülménynél fogva értékében nem csökkent, azaz: nem lett olcsóbb.
A gyémánt még ma is olyan drága, hogy azt a rengeteg munkát
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és fáradságot, a melylyel a napfényre hozatala jár, még mindig
bőségesen megfizeti.

A kivételes nagyságú példányoknak az ára

olyan horribilis nagy, s összehasonlítva több apró példányoknak
hasonló súlyával olyan aránytalanul drága, hogy a kevésbbé kiadós
bányákban is kitartó szorgalommal dolgoztak és kerestek, ámbár a
vele járó költségek igen nagyok, azon reményben, hogy egyetlen
egy ilyen kivételesen nagy példány találása bőségesen kárpótolja az
összes kiadásokat és fáradtságokat. A gyémántnak ez a sajátságos
becslése, — tudniillik, hogy számos aprónak az összértéke jelentékenyen kevesebb, mint egyetlen egy nagyobbnak — a gyémántbányászatot valóságos „kincskereséssé" változtatja, a melyet sehol
a világon nem űznek olyan kitartással, olyan nagy mértékben és
olyan rendszerességgel, mint a Fokföldön, a hol egyetlen egy lelet
adta meg hozzá a lökést. A nem egészen biztos adatok szerint
1867-ben találták az első kivételes nagy példányt, a melynek 21-25
karat* volt a súlya és a melyet egy John O'Rielly nevű kereskedő
hozott a Hope-Town kerületből Capetownba. O'Rielly ezt a követ
egy Schalk van Niekerk nevű hollandi farmertől kapta csekély öszszegért, mert az eladónak halvány sejtelme sem lehetett a kő értékéről. A capetowni ékszerészek valódi gyémántnak jelentették ki a
követ és hogy az értékét megállapítsák, felküldték Londonba Hunt
és Roskell udvari ékszerészeknek becslés végett. Ezek a szakértők
a követ 500 font sterling értékűnek mondották, a mely árban a
követ a Fokföld kormányzója, Sir Philip Woodhouse meg is vette;
az 1867-iki párisi világkiállításon a kő már nagy feltűnést keltett.
Ezen alkalommal tereltetett a közfigyelem

a délafrikai gyémánt-

bányákra. Egy évvel később Van Niekerk egy bennszülöttől egy 83 5
karátos gyémántot vett meg. Hogy most már a bennszülötteknek is
volt fogalmuk a kő értékéről, kitűnik abból, hogy ezért a kőért van
Niekerk már négyszáz fontot fizetett a feketének, azaz, hogy ennyi
értékű szarvasmarhát és egyéb árút adott érette. Van Niekerk 10 ezer
fontért adta el ezt a követ egy capetowni ékszerésznek, a mely kő
* Egy karát annyi mint 0'205 grm. A karat szó onnan ered, hogy a négerek
az aranyport a kuara fa magvaval mérték, mikor eladták az európaiaknak.

(;YI':MÁNTRA\'YÁK
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a köszörülése után ugyan 46 - 5 karatra fogyott, de azért mégis
25 ezer fontért adatott el. (Ez a kő ma is megvan Lady Dudley
ékszerei között.)
Ennek a második kőnek a találása után datálódik a délafrikai

gyémántbányák híre és
ezen időben kezdődött
meg a nagy nemzetközi
bevándorlás a Fokföldre. Sajátságos módon a
bevándorlás központja
nem Hope-Town distrikt volt, a hol a két
nagy
hanem

követ
az

GYÉMÁNTKAVICS FELSZÁLLITÁSA A BÁNYÁKBÓL.

találták,
ettől északra

fekvő

Griquaföld, a

melyen

tényleg

még gazdagabb bányákra akadtak később. A gyémántkeresők első
rajai főképen az Oranje és a Vaal folyó

partjainak a vidékeire

húzódtak. Ezen két folyónak az egyesülési pontjától egyes csapatok
a Vaalon fölfelé haladtak; mintegy száz mértföldre a két folyó
egybetorkolásától számítva letelepedtek és megalapították a kis Barkley-telepet, a mely telep központja is maradt a mintegy 20— 30
bányának. Egy-két évvel később már mintegy 10 ezer ember élt
ezen a vidéken; persze mind csupa gyémántbányász, helyesebben:
kincskereső. Egy év multán a letelepülők között híre terjedt, hogy
a közeli Griquaföld magas fensíkján

még gazdagabb

gyémánt-
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bányák vannak; e hírre azonnal tömegesen hagyták oda az eddigi
folyómenti bányákat, hogy ezeken az új telepeken, Duitotspan és
Blutfontain vidékén telepedjenek le. Ez a két telep közel volt ahhoz
a helyhez, a melyen az azóta keletkezett griquaföldi főváros, Kimberley keletkezett. Kezdetben jóformán nyomát sem találták a gyémántnak az új bányákban; ellenben rendkívül sokat szenvedtek az
emberek a teljesen

kultiválatlan és legelemibb

szükségleteket

is

nélkülöző vidéken. Eddig hűs erdőktől árnyékolt folyóvizek partjain dolgoztak, most pedig teljesen kopár homoksivatag közepén

kellett élniök, a hol még
ivóvizök sem volt. Capetownban még ma is élnek
néhányan, a kik ebben az
GYÉMÁNTKAV1CSSZÁLL1TÁS

A MOSODÁBA.
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tülCK

gyémántbányák környékén.
Ezek

egyhangúan

elismerik,

hogy

emberi elme nem képzelhet

nyomorúságosabb, küzdelmesebb és nélkülözésekben teljesebb

éle-

tet, mint a minőt azok ez emberek éltek át, a kik ezen időket
töltötték
egy

ezeken a vidékeken.

másik

parti

rengeteg

utazásba

kér —

azonkívül,

várostól
került.

Maga

hetekig,
A

az
sőt

út

Capetowntól, vagy

néha

nyolcz-tíz-tizenkét

hónapokig
fogatú

hogy az ára, vagy a viteldíj

kis

tartó

ökörszevagyonba

került — hol őserdőkön, hol nagy vizeken, majd ismét végtelen
terjedelmű forró homoksivatagon vándorolt, a míg elérte a gyémántbányákat. Ezen idő alatt a vándorok minduntalan ki voltak téve hol
a vadállatok, hol a bennszülöttek rablótámadásainak és midőn nyolczDr. Gáspár F.: A föld körül. II.
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tíz heti nélkülözés- és veszélyteljes vándorlás után megérkeztek a
bánya vidékére, még nagyobb mértékben fokozódott a szenvedésük.
Lakásról szó sem lehetett; az emberek könnyű szellős sátrakban
laktak, a melyeket minduntalan felforgatott a szél és éppenséggel
nem nyújtott védelmet az éjjeli hidegek
drága

pénzért kaptak;

a kenyérnek,

ellen.

tejnek

Ennivalót

csak

vagy tojásnak

kis

vagyon volt az ára és jóllehet köröskörül milliószámra legelt a
temérdek szarvasmarha, itt, a homokpuszta közepén csak az jutott
egy darabka húshoz, a ki „beatus possidens" volt; a ki már talált
gyémántot.
És

hogy

mi lett ebből

a vidékből

és

minő eredményre

vezetett a gyémántkeresők megtörhetetlen szorgalma és kitartása,
a minőre semmi más nem ad az embernek annyi erőt, mint
a pénzvágy,

azt legjobban

bizonyítják

a számok.

1885-ig har-

minczötmillió font sterling értékű gyémánt került ki a fokföldi
bányákból, holott ebbe az összegbe nincs beleszámítva az a gyémánt,
a mit a kiviteli vám, vagy az adó megtakarítása ez óljából kicsempésztek az országból. Pedig temérdek gyémánt kerülhetett — és
kerül ki még most is — csempészés útján, a mi kitűnik abból,
hogy a gyémántcsempészetre, azaz a talált gyémánt eltitkolására
tizenöt esztendeig terjedő fegyházbüntetés van kiróva. Éppen így
tilos valamely gyémántot megvenni, ha erről a tulajdonosa okmánynyal ki nem mutatja, hogy honnan és miképen jutott hozzá. Tehát
„passzus" nélkül nincs vásár.
A kimberley-i

gyémántbányák

igazán

kincsesbányák

voltak

a Fokföldre nézve, mert azon időtől kezdve, hogy az első európai
körülhajózta a Jóreménység fokát, ennél fontosabb és jelentőség- .
teljesebb esemény a Fokföldön — az angol-boer háborútól eltekintve
— mind e mai napig nem történt.
Ma, a midőn a „láz" még megvan ugyan, de a „gyémántvadászat" többé nem szabad mesterség, vagy foglalkozás, a gyémántbányászat szigorúan előírt feltételek és szabályok szerint van rendezve, így például, hogy a gyémántot értékében a tömeges termelés
által ne csökkentsék, olyan óvatosan járnak el, hogy csupán annyit

"J<Sk
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termelnek, a mennyi a kereslettel
például

csupán három bányában

arányban

áll.

Kimberleyben

dolgoznak; a többit parlagon

hagyják. Az üzlet azonban úgyis nagyon jövedelmező lehet, mert
ennek a három bányának az átlagos évi bevétele 3 millió font
sterling, azaz 72 millió korona. így aztán nem csoda, hogy az
igazgatósági tagoknak kijáró

„dividendák" néhány millió korona

évi jövedelemre rúgnak. A gyémántbányászat olyan nagy alapokra van
fektetve, hogy ma már külön gyáruk van a — dinamit előállítására,
a melyet eddig Európából hoztak, valamint külön — hűtőkészülékkel
ellátott hajójuk arra a czélra, hogy friss húst hozzanak Ausztráliából
a nagyszámú munkások számára.
A „gyémánttermelésnél" foganatosított

eljárás a következő:

A' gyémántok a kőzetnek természetesen csak elenyésző
parányai; a legkedvezőbb

esetben úgy

csekély

aránylik ez a kettő

—

a gyémánt meg a kőzet — mint egy a húszmillióhoz, de rendesen, mint egy a kétszázmillióhoz. A gyémántot az úgynevezett
,,kékalapzatban" találják, a melyeket a bányákban dinamit segélyével törnek le és az összezúzott kőzetet széles, nagy, bekerített
területeken mintegy deciméter magas
a helyen kilencz hónapig hagyják
esőnek

kitéve,

hogy

szétmálljon.

rétegben

terítik ki. Ezen

a kékalapzatot a napnak és
A

mely

darab

nem

mállott

széjjel, azt utólagosan megőrlik az erre szolgáló malmokban. Az
így nyert szétmállott és szétmorzsolt anyagot turbinákban kimossák,
a mi által száz szekér rakományú kőzet egyetlen szekérnyi kavicsosa
redukálódik. Ezt a kavicsot, homokot vagy iszapot tovább kezelik,
a mi által az iménti egy szekérnyi mennyiség a negyedére

olvad

le; ennek egy számottevő része már értékes kövekből áll; gránátokból és gyémántokból. A további eljárás abban áll, hogy ezt
a kis mennyiségű kőzetet olyan készülékbe helyezik, a melylyel
szitaszerű mozgásokat végeztetnek. A készülék
anyaggal

van

bevonva,

a melynek

az

a

alja

zsiradékféle

tulajdonsága,

hogy

a gyémánt hozzátapad, az értéktelen kavicsot pedig kidobja magából.
Az egyszerű és szellemes gépezet úgy működik, hogy a mintegy
harmincz köbláb finom maradékot fél, vagy háromnegyed karat

GYÉMÁNTMOSÓ KÉSZÜLÉK KIMBERLEYBEN,
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súlyú gyémántig dolgozza fel. A munkába vett száz szekér rakomány ú kőzetből tehát a végén marad egy fél karat, azaz egy tizedgramm értékes anyag. Ezeket a szitához tapadt gyémántokat aztán
beszállítják a gondosan őrizett irodába, a hol további kezelés alá
veszik. A gyémántokat ugyanis a hozzájuk tapadt értéktelen rétegektől salétromsav és kénsav keverékében való főzés útján tisztítják

„GYÉMÁNT-KERESÉS"'.

és aztán nagyság, szín, tisztaság és alak szerint. 150 csoportba
osztályozzák.

**• **"

-" J \

'

A végzett munka nagyságára jellemző adat a következő : Egyegy tárnából egy
kocsirakomány
értéke

pedig

év

leforgása

alatt, hárommillió-ötszáznégyezer

kőzetet dolgoztak fel;
4

millió

az ebből

harmincznyolczezer

azaz: kilenczvenhatmillio-nyolczszáztizenkétezer
egyetlen

nyert

font

gyémánt

sterling

volt,

korona. Ha csak

tárna a millióknak ekkora számát jövedelmezi,

akkor

elképzelhető, hogy mekkora óriási kincset hajtanak valamennyien
együtt.

A betsuánokkal, zulukkal meg más bennszülöttekkel és a Fokfölddel

határos más délafrikai

államokkal1 folytatott

háborús és

egyezséges események után úgy alakultak a Fokföld viszonyai,
hogy ma már valóságos gyűjteménye-a legkülönbözőbb területeknek

J.EKÖTÖ2ÖTT KEZŰ MUNKÁSOK

A KIMBERLEY-I

"GYEMÁNTBÁNYÁKBAN.
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és néptörzseknek. Ma már a Tokióidhoz tartoznak a Transkey
a Tembo-, Pondo-, Betsuana- és Griqua-földek, a melyekkel együtt
kereken 756 ezer négyzetkilométer területe van és mintegy kétmillió
a

lakosa.

Az

bushmanokat

a kafferek

ország

eredeti

mind beljebb

és

lakosait,

a hottentottákat és

beljebb

tolták

a

betsuanok,

és a fehérek. Ennek folytán a lakosság viszonyai úgy

alakultak, hogy

a nyolczvanas

évek

végén

a Fokföldön

lakott

377 ezer fehér, 600 ezer kaffer és betsuana, 50 ezer hottentotta,
230 ezer dingo, 14ezermalay és mintegy 250 ezer különböző színes és
keverék. A kafferek és betsuanok csoportja magába foglalja a bantu
négerek valamennyi faját:

az amakorát, a tembut, a bonvanot,

a basutot, a damarát, a pondot és a zulut; a dingok a szétugrasztott, vagy önként szétvált zuluk megmaradt és a fokgyarmat
kormányzóságának

védelme

A hottentottok csoportjába,

alatt

újból

összetömörült

a kik ma már csak

csapatai.

kevés helyen

maradtak meg mint ,,tisztavérű" hoítentottok, tartoznak a namaquak
és a korranak; a csak néhány ezer emberre leapadt b u s m a n o k egészen különálló faj. A malaj'ok a hollandok révén kerültek ide távoli
hazájukból és főképen Capetown és Port Elisabeth vidékein élnek, a
hol a férfiak „privilegizált" kocsisok meg kőmívesek, a feleségeik pedig
a kizárólagos mosónők. A Fokföld talán az egyedüli hely, a hol
a malayok letették eredeti nyelvüket és ruházatukat. A lágy malayi
nyelv helyett a sokkal durvábban hangzó cap-hollandi nyelvet beszelik, a szokott ,,sarong" (hosszú szoknyaszerű öltözet) helyett

—

nadrágot és kabátot viselnek.
A mi Dél-Amerikában vagy Nyugot-Indiában a creol, körülbelül ugyanaz a Fokföldön az ,,Afrikander". így nevezik magukat
ugyanis az itt született fehérek. Az afrikander meg a creol közt
azonban jellemre nézve óriási a különbség. Míg a creol sok tekintetben egészen leveti az európai szülőktől örökölt jellemvonásokat
s hozzájuk viszonyítva hanyatlást mutat, az afrikander

úgyszólván

mint magasabb qualitású ember, sok tekintetben jellemileg felülmúlja
a fehér szülőket. (Ezeknek az ősanyja az az ötven hollandi árvaleány lehetett, a kiket még Simon van der Steel kérelmére küldtek

b
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az amsterdami és rotterdami leány árvaházakból.) Míg az ófranczia,
német

és skandináviai

eredetű

régi

elemek

tökéletesen

egybe-

olvadtak a hollandusokkal — a Fokföld legrégibb európaiaival

—

a hollandusok és angolok között megmaradt a régi különválás. Míg
az angolok — a kik bár egy s másban különböznek. „Old-England'
angoljaitól,

de azért

alapjukban

hamisítatlan

english-manek

1

—

főképen a városokban, s rendezett falvakban élnek, ki a sík földié,
vagy a hegyek közé pedig csak kivételesen kerülnek, addig a hol-

GYEMANTKÖSZÖRÜLÉS.

landusok — pontosabban kifejezve: cap-hollandusok, mert ezek már
lényegesebben különböznek az Európában, vagy az ázsiai gyarmatokon élő hollandusoktól — főképen benn az ország

belsejében,

a partoktól roppant távolra eső ültetvényeiken élnek, a hol tekintettel arra a körülményre, hogy a cap hollandusok a földgömbön
élő emberek között a legszaporábbak

—

tizenkét-tizenhat gyer-

mekkel megáldott családok éppenséggel nem tartoznak a ritkaságok
közé — nem került sok nehézségükbe társadalmi életükben nélkülözni az angolokat, a kikhez különben sohasem volt valami igen
rokonszenves

a

viszonyuk.

Számra

nézve

nem

nagy

köztük

a különbség; a cap-hollandusok mintegy 430 ezren vannak, cap-

A GYÉMÁNTOK OSZTÁLYOZÁSA,
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angolok pedig 395 ezren. Hogy ez a két szorosan egymás mellett,
s nagyjában

ugyanazon viszonyok és körülmények között élő két

nemzet sehogy sem tudott összeolvadni, az a két nemzetnek egymástól

lényegesen

eltérő egyéni

és nemzeti vonásain

alapszik.

A hollandok bár „kifogástalanul loyalis angol alattvalók", de azért
a lángoló hazaszeretetük egy pillanatra sem szűnt meg egy önálló
és külön „hollandi haza." alkotására az exotikus földön. Az angolok
részéről több ízben történtek kísérletek a hollandokat egy egységes
állam alkotására és arra bírni, hogy megteremtsék az „Egyesült
Délafrikai Államokat". Csábító Ígéretek által, mint például: nyelvengedmények
Afrikában

(úgy

látszik,

az „anyanyelv"

kérdése

még Dél-

is — Achilles-sarka a nemzetnek), polgári jogok

osztása stb., a hollandok már-már hajlandók

meg-

voltak az angolok-

tervét elfogadni, a midőn „Dél-Afrika Napóleonja", Cecil Rhodes,
napóleoni erőszakossággal

és kíméletlenséggel felforgatta az egész

művet.

Cecil Rhodes Dél-Afrika

legújabb történetében egyike volt a

legjelentékenyebb férfiaknak, a kinek a neve Európában is — azaz
Dél-Afrikán kívül mindenütt — nagyon népszerű; ez okból emlékezzünk meg e helyütt röviden erről a kiváló férfiúról.
Cecil John Rhodes 1853-ban született Angliában, mint egy
angol lelkész fia. Tüdőbetegsége miatt már egészen fiatal korában
kivándorolt Natalba testvérbátyjához, a ki ott ültetvényes volt. Mikor
rövid idővel megérkezése után 1870-ben kitört Dél-Afrikában

a

kimberleyi gyémántláz, az idősebb Rhodes eladta az ültetvényét,
a két testvér Kimberleybe költözött, kibéreltek egy bányát, a melyet
közösen dolgoztattak addig, míg az idősebbik fivér kaland- és vagyonszerzési vágytól hajtatva, az északi vidékekre vonult, a hol el is
pusztult. Cecil azonban két év alatt — már nem mint bérlő —
hanem mint bányatulajdonos nemcsak meggazdagodott, de visszanyerte az egészségét is. Miután a kiváló képességű és tehetségű
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ember azonkívül nagyon okos is volt és a pénzben nem látott
egyebet, mint hatalmi eszközt — a minthogy nincs is benne egyéb,
ezzel azonban minden benne van — öt éven át minden esztendőben néhány hónapra Angliába utazott, hogy tanulmányait folytassa.
Beiratkozott az oxfordi egyetemre, a hol szorgalmasan tanult is.
hogy valamely akadémiai gradust érjen el. Ezenközben szorgalmasan eljárt a londoni Citybe is, a hol bőséges alkalma nyílott

ERODES C. EREDETI BIRTOKA KIMBERLEY MELLETT.

kiváló üzleti hajlamainak fokozására

és nevelésére, a melyeknek

első fényes tanujelét akkor adta, a mikor visszatérvén Dél-Afrikába,
bámulatraméltó ügyességgel és okossággal sikerült neki a kimberleyi
összes

gyémántbárryákat

egy

köztársulat

tulajdonába

egyesíteni.

Ez a művelet óriási vagyont jövedelmezett Rhodesnek és e naptól
kezdve ő volt Dél-Afrika hőse. Rövid idővel ezután tagja lett a
fokföldi parlamentnek és nemsokára — pénzügyminiszter. Egy évvel
ezután már miniszterelnöke volt a Fokföldnek és titkos tanácsosa
Victoria királynőnek. Ennek a férfiúnak — a saját dicsőségén és
emelkedésén kívül — egyetlen egy vágya volt: egész Dél-Afrikát
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megszerezni Angliának, mint osztatlan egységes államot. Rendkívül
ügyes és ravasz politikával egy ideig sikerült megnyernie úgy a
hollandusok (és boerok), mint az angol korona feltétlen bizalmát.
A boerokat, cap-hollandokat azzal ámította, hogy teljesen az
észak-amerikai Unió mintája szerinti államot akar Dél-Afrikában
is teremteni; nem lesz sem angol, sem hollandi, hanem lesz „dél-

RHODES SÍRHELYE.

afrikai" ; magában pedig feltette és eltökélte, hogy: „Africa English
from the Cap to the Nile". Hog}" a Jameson-féle betörés a boerok
földjére a Cecil Rhodes műve volt, ez annyira köztudomású, hogy
meg sem kell külön említeni. Valamint köztudomású az is, hogy
midőn a délafrikai szerencsétlen kimenetelű kísérletekért Angliában kérdőre vonatott, ártatlan bárányként került ki a felelősség alól
és teljhatalommal tért vissza Capetownba. E közben azonban a
„Dél-Afrika Köztársaság" bebizonyította, hogy igenis: Cecil Rhodes
volt az oka, hogy a délafrikai államok egymáshozi viszonya ilyen
viharosan felforgattatott és ennek folytán kénytelen volt a miniszterelnökségről lemondani. Eképen befejezve a Fokföldön való politikai
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foglalkozott,

de még

többet a capetown-cairoi telegraph és vasút ügyeivel. Mindenesetre
nagyon érdekes egyéniség lehetett, a mi kitűnik abból, hogy „délafrikai Napóleonnak" nevezték el azok, a kik szerették és dicsőítették, vagyis a kiknek •— hasznukra váltak az erőszakos ember
ténykedései és hogy „Délafrikai Bismarcknak" nevezték azok, a.
kiknek hiányzott az ügyességük, vagy alkalmuk, hogy

Rhodes

erőszakosságaiból hasznot húzzanak. Valószínűleg ez lesz az oka
annak is, hogy „Hős"-nek nevezte az egyik rész és „Rabló"-nak
a másik.

A német nemzetnek — úgy mint mindenütt a világon — a
Fokföldön is teljes mértékben sikerült érvényesülni és elsőrendű
tényezőkké emelkedni. Mintegy tizenkétezer német lakik a Fokföldön, a kinek a letelepedési ideje öt fő mozzanathoz fűződik.
A legelső németek már a hollandi Van Ribeek idejében telepedtek le; a második fő-zöm a Napoleon utáni zavaros időkben és az
1817-iki nagy éhínség idejében jött; a múlt század ötvenes éveiben
is egyszerre jött néhány száz német családostól Észak-Németországból. Legtöbben jöttek természetesen a gyémántbányák fölfedezésekor. A német nemzet fiai Dél-Afrikának szívesen látott polgárai
voltak és a ki ismeri a capetowni meg a fokföldi városok társadalmát, meggyőződhetett felőle, hogy a németek minden tekintetben kivívták a többi nemzetek tiszteletét, sőt — a mi ennél többet
ér — irigységét is.
Magyar ember vajmi ritkaság volt a mi időnkben a Fokföldön.
A mai nagyszabású — és sajnálatos — kivándorlás Magyarországból, a melynek különben ma is csaknem kizárólag Észak-Amerika
a központja, azokban az időkben csak egyes szórványos esetekre
szorítkozott. A magyarokat nem ragadta magával sem a kaliforniai
aranybányák, sem a kimberleyi gyémántbányák ragadós láza. Ha
jött is egy-két magyar a Fokföldre, az vagy kivételesen

vállal-
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kozó szellemű iparos volt, vagy pedig egy társadalmilag „letört",
a ki otthon valamilyen okból lehetetlenné téve magát, kénytelen
volt új hazát keresni. Magyarországra nézve ez az új haza csaknem kivétel nélkül Amerika volt; Ázsiába vagy Afrikába alig egy
töredéke jutott a magyar kivándorlóknak. A mai napokban azonban a Fokföldön már kis coloniája van a magyaroknak. Igaz,
hogy a „Colonia" tagjai számára csak azt a mértéket alkalmazhatnók, a melyet a Siera Leone belföldjén

élő angolok clubjára

alkalmaztunk. Dél-Afrikának a partoktól messze eső vidékein, mint
példuál Pretoriában, Johannesburgban, szintén van néhány letelepedett magyar, a kiknek itteni társadalmi helyzete és vagyoni állapota élénk bizonysága annak, hogy a magyar megállja

a helyét

ezen a neki teljesen idegen földön, szokatlan viszonyok között is.
A Fokföld közigazgatása ma már teljesen rendezett és megállapodott. 1854 óta a gyarmatnak meg van a saját parlamentje,
1872 óta pedig a saját felelős minisztériuma. A közigazgatás élén
az angol korona által kinevezett kormányzó áll, a ki egyszersmind
főbiztosa egész Dél-Afrikának, fölöttes hatósága a Betsuana protectorátusnak, a Basutoföldnek, Rhodesiának és Brit Közép-Afrikának.
A governort a kormányzásban hat miniszter támogatja, a kik a
parlamenti többséghez kötelesek tartozni. A népképviselet a főrendiházból és az alsóházból áll, a melynek tagjait öt évre

választják.

Választópolgár minden született és naturalizált angol alattvaló, a
ki egy év óta lakik a Fokföldön és a kinek 75 font értékű fekvő
vagyona, vagy 50 font évi jövedelme van, s legalább annyira írástudó, hogy le tudja írni a nevét, lakhelyét és foglalkozását. Főrendiházi tag csak az lehet, a ki legalább 30 éves és a kinek 2 ezer
font értékű fekvő és 4 ezer font ingatlan vagyona van. Nem érdektelen — sőt ellenkezőleg: igen érdekes — körülmény, hogy a Fokföld parlamentje kétnyelvű, a mennyiben a tárgyalások angol és
hollandi nyelven folynak.

„GROOT SCHUUR", RHODES VOLT NYÁRI LAKÁSA

CAPETOWNBAN.

>

CAPETOWN LÁTKÉPE A KIKÖTŐBŐL NÉZVE.
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S most — nagyjában tájékozódást szerezvén az általános viszonyokról — nyugodtan vethetünk horgonyt Capetown kikötőjében,
a mely város nemcsak Fokföld, hanem egész Dél-Afrika központja
és egész Afrikának minden tekintetben a legjelentékenyebb emporiuma.
Nagyszabású,
mint a Mississipi

gyönyörű

szép látvány tárult fel előttünk, a

a kikötőbe befordult.

A Táblahegy

csaknem

függélyesen meredek, hosszúra nyúlt meztelen sziklafala, bámulatosán szép háttere a városnak, a mely közvetlenül a hegy tövében
terül el és helyenként folytatódik a hegyen, a melynek lankás
halmait karcsú pálmáktól és terebélyes lombfáktól körülvett elegáns és csinos külsejű

villák borítják.

A Táblahegy

páratlanul

szép és érdekes symboluma Capetownak. A hegy ezer méternél
magasabb

és mintegy négy

kilométer hosszúságban

húzódik a

város fölött csaknem megszakítatlan vonalban. Majdnem mindig
lebeg rajta egy-egy elmosódott szélű felhődarab. A sziklafal két
végén mintegy színpadias elrendezésben áll két társa: a Devils
Peak, meg a Lions Head, az Ördögcsúcs, meg az Oroszlánfő. A
benyomás, a melyet a hegy és a két sziklacsúcs előidéz, olyan
sajátszerű,

hogy nem csoda, ha a babonás hajósok azt mondják

róla, hogy ez a hegy a két csúcsával a viharok bölcsője. Csak
néhány szín kerül össze a kikötőben és a kikötő körül s mégis
gyönyörű szép képpé varázsolják az egészet. A kikötő zöldes vize,
a melyen helyenként fehér fodrot hajt az óceán felőli szél meg az
ide-oda mozgó hajók és csónakok orra, a vizén úszó fekete testű
gőzösök és fehérre mázolt hadihajók a part sötét barna-piros talaja,
a zöld lombok által körülvett fehér házak és villák, az aranyos
fénynyel

elözönlőit karcsú tornyok és monumentális épületek, a

háttérben a rengeteg szürke sziklafal, a rajta lebegő fehér felhőfoszlányokkal, valamennjá fölött a mosolygó derűs égboltozat —
mind ez együtt elragadóan szép, érdekes és sokat igérő.
A Mississipi körül akkora csónaktábor keletkezett, mintha mi
lettünk volna a kikötőben az egyedüliek, a kikkel érdemes foglalkozni, holott legalább is négy-öt hajó volt velünk egy időben mozgásban, a mennyiben, vagy éppen befutott a kikötőbe, vagy készült

CAPETOWN A TÁBLAHEGY TÖVÉBEN.
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kifelé. Még szerencse, hogy Captain Thomastól, valamint az útitársaktól még a befutás előtt elbúcsúztunk, mert ebben a zűrzavarban
alig jutottunk volna hozzá, hogy még egy „good byet"-t mondhassunk egymásnak. A hányan voltunk, annyifelé széledtünk és
tíz perczczel azután, hogy a kikötőhatóságok — orvos, vámhivatalnok, kikötőrendőrség, stb. — rendben találták a „bill of health'"-et
meg a „praticat", már csónakban ültünk. A kocsi, a melyen a

A TABLAHEGY ES AZ OROSZLANFO.

Hotel Royalba igyekeztünk, áthaladva a kapun — a kikötővárostól elzáró kőfal egyetlen

nyílásán

—

egy

darabig közvetlen a

tengerparton halad végig, az „Amsterdam Battery" előtt. Az út
széles, egyenes, jól gondozott és olyan tiszta, mint egy belvárosi
aszfaltozott utcza. Ámbár a város egészen amerikai módszer szerint
épült, a mennyiben a nyílegyenes és egyformán hosszú utczákat
ugyancsak ilyen egyenes és egyforma hosszú utczák keresztezik,
mégis meglátszik rajta, hogy régi város, a melynek már van múltja.
Egymás után következnek a gyönyörű térségek, díszes parkokkal
beültetve; minden parkban egy-egy szobor, e körül pedig vidám

A FOKFÖLDÖN

349

gyermekcsoportok, elegánsan és jól öltözött közönség; az utczákon
pedig eg}^ kisebb szabású ethnograflai gyűjtemén} r : kafferek, zuluk,
hottentották, malayok, hinduk, angol gyalogosok, skót tüzérek, gyorsan száguldó egyfogatú

cabek. Valamennyi között azonban a leg-

tipikusabb „afrikai" az itt-ott felbukkanó nagy ekhós társzekér, nyolcztíz pár hosszúszarvú ökörrel.
A hotel terrassáról tekintve Capetownon alig látszik

meg,

RÉSZLET CAPETOWN KIKÖTŐJÉBŐL.

hogy Afrikában

vagyunk. Inkább középszerű északamerikai város

benyomását teszi, a melyben sok a néger, meg a színes elem. Ha
nem látnók a sok feketét, — afrikait meg ázsiait — és az Afrikára
typikus ökörszekereket, semmi sem emlékeztetné az embert arra,
hogy Afrikában van. Hogy Capetown régi keletkezésű város, az a
régi templomokon —

az egyedül hamisítatlan születési bizonyít-

ványon — kívül többek közt meglátszik azon is, hogy

a bel-

városa teljesen kiépült. Az egész területen egyetlen építkezés, sem
volt látható. Az épületek vagyonosságra és jólétre vallanak, mert
díszesek és szépek; néhány épület pedig valósággal monumentális.
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Az Avenue páratlan szépségű parkja arra nézve is meglepő, a ki
Dél-Európa legszebb vidékeit, vagy sceneriáit ismeri. Azok a részletek, a melyek érdekessé és széppé teszik, más vidékeken különkülön talán imponálóbb alakban láthatók; itt azonban az adja meg
a park értékét és érdekességét, hogy az egyes részletek, a melyek
más és más vidékeken otthonosak, itt együtt

láthatók,

egymás

mellett. Dél és észak növényzetének némely példányai olyan alakban
és minőségben fejlődtek, a melyet csak ezen az egyenletes éghajlatú földön érhettek el, a hol egyrészt

meg voltak kiméivé, az

északi vidék zord hidegétől, másrészt pedig a tropikus vidékek
ernyesztő forróságától. Itt egyformán gyönyörűen fejlődött a hatalmas északi tölgy és fenyő, a mint üde frisseségben

pompáznak a

tropikus pálmák s az olasz pinia. Az Avenuen fekvő botanikus
kertnek némely részletei páratlan szépségűek még annak a szemében
is, a ki éppenséggel semmit sem ért a botanikához. Feltűnő azonban az a körülmény, hogy a szemet gyönyörködtető szép pázsitot,
a mely különben legszebb kerete a fának, virágnak meg parknak,
Capetownban

a

legnagyobb

szorgalom

és költség

mellett sem

tudták meghonosítani. Vagy a nap az oka, vagy a talaj, de tény,
hogy a pázsitot Afrika nem tűri meg.*
Abban a városrészben, a melyben a Hotel Royal áll és a mely
Capetownak a „city"-je, már a kora reggeli

órákban jelentékeny

a forgalom és fokozódó mértékben tart naplementéig. A city forgalma tisztán üzleti, miután ebben a negyedben alig vannak magánlakások.

Azon

forgalomnak

oknál fogva, hogy

azonban központja:

a terület kicsiny,
ebből

az következik,

az üzleti
hogy

a

házbér példátlan magas; a mi fogalmunk szerint óriási. így például
egy magyar aranyműves- (a ki még a hatvanas években került ki
Budapestről Capetownba, mint egyszerű aranyműves munkás) az
Adelaide Streeten egy kis helyiségért egy ajtóval és egy kirakattal,
Dél-Afrikának az egész föld kerekségén teljesen különálló (endemikus) növényzete az, a mely elnyomja az európai pázsitféléket. A ki egy kicsit járatos a botanikában,
azonnal észre veszi, hogy Capetown környékén egészen más a dudva, az útszéli gaz,
az ugart felverő burján, mint Európában. Ez a növényzet teljesen idegen. (Cholnoky J.)

CAPETOWN. A PARLAMENT EPÜLETE.
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30 ezer korona (!) házbért fizet évenként. (Ennek ellenében azonban
•egy jelentéktelen kis gyűrűért, a melyet idehaza talán 25 — 30
forintért lehet megkapni, itt — a gyémántok és az arany hazájában
— 50 forinttal kell megfizetni.) Ehhez hasonlóan drága minden,
a mi ipari, a mit kész állapotban kell vásárolni. Az árak azonban
•csak az idegen szemében tűnnek magasaknak; a fokföldiek nagyon
természetesnek tartják. A délafrikaiak ugyanis egészen más mértékkel mérik a pénzt úgy a szerzésekor, mint a kiadásakor és a mi
európai méreteink meg viszonyaink, ő előttük nevetségesen kicsinyek.
A pénz értékének jellemzésére

szolgáljanak

például, az egyszerű

•és semmi esetre sem elsőrendű Hotel Royal árai. Egy szerény kis
szobának a napidíja a mi pénzünk szerint 14 korona, egy egyszerű
lunch 4—5
bor —

korona, a dinner 7—8 korona, egy kis üveg asztali

a híres cap-bor hazájában —

5—7

korona, egy csésze

fekete kávé 1 korona.

Capetown és környéke talán egész Afrikának a legegészségesebb
"vidéke. Mindenesetre egyike azoknak, a hol ,,az embernek mindig
száraz a ruhája meg a lába", — a mint egy capetowni német
orvos mondotta. Ennek a nagy szárazságnak tulajdonítható, hogy
•aránylag igen nagy melegben is —

30—32

fok Celsiusnál

—

•a mezei munkások alig szenvednek a hőségtől. Hogy mennyivel
jobban tűrhető el és mennyivel kellemesebb a száraz meleg, mint
a nedvességgel telített, arra érdekes esetet említ Dove. Egy angol
tiszt, a ki a különböző tropikus angol gyarmatokon teljesített szolgálatot, és így a forróságnak a legkülönbözőbb fokához már hozzá
szokhatott, Capetownba érkezvén, a lakószobája hőmérsékletét kellemesen hűvösnek tartotta, a melyben becslése szerint

legfeljebb

20 fok lehetett a hőmérsék. A hőmérő azonban 30 fokot mutatott.
Capetown egészséges klímáját nagyban elősegítik a sajátszerű
szélviszonyok.

A délkeleti szél ugyanis néha tíz-tizennég}^ napig

is állandó hevességgel seper végig a környéken- és ámbár „sok

CAPETOWN. FŐÚT.
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port ver fel", azaz hogy rendkívül viharos jellegű, azért mégis
olyan áldásos a hatása, hogy „Cape doctor"-nak nevezik a capetowniak. A nyugoti

szél hozza létre az „abroszt", egy párat-

lan szép tüneményt a Táblahegy fölött. Az abrosz röviden magyarázva physikailag tulajdonképen abban áll, hogy az alulról fölfelé
szálló levegő' a hegy fölött lehűl és a víztartalma fehér

felhővé

sűrűsödik, a mely a Táblahegy fölött lebeg. Mint tünemény azonban
ez a köd-alakulás olyan nagyszabású és gyönyörű természeti tünemény, hogy alig van párja

az egész világon. A mikor nagyon

nagy a forróság Capetown fölött, az emberek kíváncsian lesik a
Táblahegy ormait, hogy nincs-e kilátás — szélre. A meddig ugyanis
a Táblahegy háta tisztán kivehető, addig nincs remény időváltozásra, a forróság tehát nem fog csökkenni. Ha azonban a hegy
csúcsán itt, vagy amott apró felhők rakódnak le, a melyek olyanok,,
mintha odatapadnának a hegyhez, akkor van remény, hogy jön a
szél és felfrissül

a levegő. Az apró felhők néha hirtelen és rop-

pant gyorsan összefolynak

és összeálló, sűrű szürkésfehér

lepellé

gomolyognak, a mely lepel, mint szilárd anyagból készült valami,
merően áll a hegy csúcsa fölött. És akkor egyszerre megmozdul ez a tömörnek látszó lepel, s bámulatos látványt hoz létre.
A lecsapódott vízpárából álló tömeget ugyanis a beállott szél mozgásba hozza, és lenyomja a város fölé. Az ember csaknem várja,
hogy a nehéz tömeg lezuhan a földre, a hol óriási zajjal

fog

szétzúzódni. A mozgó páratömeg azonban ezt nem teszi; ámbár
nemcsak látszólag, hanem ténylegesen lefelé zuhan, még sem éri
el a földet, hanem bizonyos magasságban — még pedig pontosan megmondva: rendesen 900 méter magasan a föld felett —
szétoszlik, szétbómlik, megszűnik. Ebben a magasságban
a levegő

már olyan meleg, hogy a lecsapódott vízpárák

ugyanis
ismét

elpárolognak. A tetején tehát folyton rárakódik a lecsapódott vízpára,
az alján pedig, 900 méterre a föld felett, folyton feloldódik. Ennélfogva olyan benyomást kelt, mint egy kolosszális vízesés, a mely
nem ad hangot, nem zúg, hanem esés közben valahol hirtelen
eltűnik, elenyészik. De ugyanekkor már az utczákon is végig seper
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a haragos szél. Az ordítva, bőgve és fütyülve végigseprő szél,
a mely valóságos porfelhővel takar el mindent. Néha nagy károkat
okoz ugyan, de utána olyan kellemesen üde, friss és tiszta a levegő,
mint a szoba, a melyet alaposan kiszellőztettek. A capetowniak
valósággal felfrissülve érzik magukat utána és ezért is adták neki
hízelgőén a „Cape doktor" nevet. Ott tartózkodásunk idejében a
„Doktor úr" kissé igen szorgalmas háziorvosnak mutatkozott, mert
tizennégy nap alatt három-négyszer is meglátogatta „betegeit".
Lehet, hogy a capetowniaknak szükségük volt reá, de nekünk,
a kik Capetownban töltött néhány napunkat alaposan kiakartuk
használni kirándulásokra, kissé megnyirbálta tervünket. Hanem azért
nem jöttünk el — üres kézzel; néhány kirándulásunk sikerült, a
melyek részben kellemesek és érdekesek, részben pedig tanulságosak
voltak. Majd elmondjuk őket sorjában, csak előbb ismerkedjünk
meg bővebben Capetownnal és társadalmi életével.

Bár Capetownban a túlnyomóan angol lakosság mellett számos
más európai nemzetiségű él, a társadalmi élet tisztán angol jellegű.
Sőt egyes vonásaiban annyira angol, hogy az ember azt képzelheti,
hogy Ó-Angliának valamelyik közepes nagyságú tengerparti városában tartózkodik. Habár ezen vonások nem minden tekintetben
olyanok, hogy az angoloknak legsűrűbben hangoztatott jelzőjét:
„most charming" vagy „delightful" alkalmazhatnék reájok, azért
olyan természetűek, hogy kevés alkalmazkodó képességgel könnyen
beléjök törődik a nem angol is.
Feltűnő az a fegyelmezettség és rend-betartás, a mit az angolok,
a tömeges együttlevés alkalmával tanúsítanak. Legjobban látható ez
ott, a hol ugyanegy czélból nagy tömegek gyülekeznek össze. Egy
kirándulás alkalmával a közeli villanegyedbe, Wynbergbe, a hol
a cityben lévő nagy üzletek és irodák tulajdonosainak meg Capetown előkelőségének a villái vannak és a hol egyszer-kétszer hetenként katonazene van, valamely oknál fogva a szokottnál nagyobb
45*
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számban rándultak ki a városiak. A közönségben látható nagyszámú
„önkéntesekről" ítélve valami nagyobbszabású katonai parádé lehetett az oka, a melynek az angolok tudvalevőleg nagy bámulói.
A Táblahegy tövében fekvő Wynberg különben is nagy katonanegyed,

KAFFER HÁZASPÁR.

mert a capetowni helyőrségnek egy-két ezrede mindig itt lakik
sátortáborban. Még valószínűbb azonban, hogy valami sportversenyt
tartottak Wynbergben, a mi — ugyancsak tudvalevőleg -— az angolnak a „greatest attraction". A helyi vasutak indóházánál ezrekre
menő közönség gyűlt össze. Megjegyzendő, hogy Capetownból a
közeli vidékekre temérdek vonat indul; naponként mintegy 150
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vonat; de nem a viczinálisok szokott kényelmes lassúságával, hanem
a gyorsvonatok sietségével és elegáns berendezésével. A. ivonatok
indulását semmivel sem jelzik; sem szóval, sem haranggal;[e helyett
az indóház "és a várótermek falain óriási betűkkel áttekinthetően
van feltüntetve minden, a mi a vasúti utazásra vonatkozhatik.
Pontosan ki van mutatva minden vonat vágánya, felszálló helye,

FIATAL HÁZASPÁR.

indulási ideje, az érintendő állomások lajstroma, a jegy ára stb.
Ámbár ezerekre megy az utasok száma, senki sem sietett,1!senki
sem kiabált és senki sem volt izgatott. Az indulások olyan simán
bonyolíttattak le, mintha egyetlen vonat indult volna kevés jszámú
utassal. Hanem azért mégis furcsa benyomást tett, a mikor a perronon egy alantas vasúti hivatalnok azon kérdésünkre, hogy mikor
indul a vonat Wynbergbe, a nélkül, hogy válaszolt volna, vagy
csak egyetlen pillantásra méltatott volna bennünket, az ujjával a
kifüggesztett jelző táblákra mutatott és szó nélkül odébb állt.
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Az angol jellemhez meg az angol viszonyokhoz hozzászokni
'részben nagyon könnyű, részben — lehetetlen. Ezek az emberek
I egyszerűen kiszámíthatlanok. Némely tekintetben olyan túlkövete[lők, vagy olyan tökéletesek, hogy az ember joggal tartja őket a
Lvilág első nemzetének. Ezzel ellentétben, némely tekintetben olyan

ZULU-KAFFEREK.

kicsinyesek, csaknem naivak, mint a gyermekek. Itt van például
Capetown meg az egész Cape Colony. Ehhez hasonló kultúrát, ipart,
és kereskedelmet teremteni Afrika

déli végén,

erre igazán csak

hatalmas, önérzetes, de egyszersmind vasmarkú és erőszakos nemzet
volt képes. Államszervezete, közigazgatása, baromtenyésztése, bányászata, bortermelése és kereskedelme elsőrendű és tökéletes. A lakása,
a berendezése, az életmódja, a ruházata, a nevelése, minden tekintetben elsőrendű; kevesebbel nem is tudna megelégedni: A művészettel szemben pedig olyan kis igényű, a mi őt kielégíti, az olyan
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alantas, hogy csaknem érthetetlen. A Town Hall, az a múzeum.
Adderley Street, az Avenue, meg a botanikus kert páratlan szépségűek; a Wynbergi villanegyed felveheti a versenyt némely tekintetben Nizza és San-Remo környezetével; azok a festmények pedig,
a melyeket a Town Hallban, vagy a múzeumban láthatunk, kezdetlegesek és szegényesek, a Wynbergben tartott concert olyan

KAFFER GYERMEKCSAPAT.

alantas és szerény, hogy alig áll magasabb színvonalon, mint egy
női zenekar concertje egy éjjeli kávéházban. Dinner után a comme
0

il faut öltözött gentlemanek és az estélyi toilettben, a sok drága
ékszerrel pompázó ladyk elmennek a színházba, a melyben az
előkelőbb jegyek árai magasságra vetekednek Európa legelőkelőbb
színházainak az áraival. Ezek után azt hinné az ember, hogy úgy
a színház, valamint az előadás szintén ilyen nagyszabású és előkelő. Minő tévedési A színház ugyan eléggé elsőrendű, az előadás
azonban vagy burleszk bolondság, vagy karrikaturája egy bohózatos
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ostoba operettének. Maga a közönség pedig érthetetlen. Ugyanaz
a közönség, a mely másutt tömegekbe csoportosulva

úgy visel-

kedik, mint mi a színházban és ideálja lehet a tömegek
viseletének, olyan rendes, csendes és fegyelmezett,

maga-

a színházban

úgy viselkedik, mint másutt a neveletlen tömegek. A páholyokban
meg a földszinten ülő közönség hangosan és fesztelenül

társalog

kalappal a fején és természetesen kézzel a zsebben; a karzaton
ülők egyszerűen kiabálnak. Az előadás kezdete néhány perczczel
késett; a függönyt

nem húzták fel pontosan a megjelölt időben.

Erre olyan éktelen lárma, lábdobogás és fütyülés keletkezett, mintha
csupa türelmetlen karzati publikum ült volna valamelyik ötödrendű
vidéki színházban. Maga az előadás pedig alatta áll minden komolyabb megemlítésnek. Azok a színészek talán nem is voltak színészek, hanem orfeum bohóczok, vagy czirkusz clownok. A színdarab,
illetőleg az előadás, nem egyéb, mint kevés próza, sok léha couplet
és azonkívül csupa merész és bizarr taglejtés — a nők részéről is,
sőt talán még inkább —

csupa bolondos táncz, de olyan furcsa

táncz, mintha tánczosoknak és tánczosnőknek mind a két lába ki
lenne ficzamodva; katonai csapatok felvonulása, torzított fegyverfogásoknak és evolutioknak mesteri összjátékkal végrehajtott bravúrjai. Egy-egy durva,

mondhatni szellemtelen,

de otromba

tréfát

frenetikus tapssal jutalmaz a közönség és óriásakat röhög rajta.
Méltóságra nézve a mi ripacsaink színielőadása, hasonlítlanul magaszabb színvonalú.

Érdekes alakja a capetowni utczáknak az angol katona. Az európai
hadseregnek katonái nagyjában hasonlítanak egymáshoz és nagyobbára
azonos életviszonyok között töltik el kötelezett szolgálati idejöket. Az
angol katona azonban ezektől lényegesen eltérő viszonyok között él
és egészen mást is mutat. Ne azokat értsük, a.kik odahaza az angol
kaszárnyákban robotolják le az előírt exertitiumokat meg az őrszolgálatokat ; ilyen katonája úgy is kevés van Angliának; hanem a gyár-

WYXBERG, CAPETOWN KÖZELÉBEN.
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mátokon élő angol katonákat tekintsük, a kiknek mindegyike — legalább látszólag — egy-egy individuum. Valamennyien szálas sugár
alakok, katonás, férfias magatartással. A mint egyenként, vagy csoportokban végigmennek az utczán, oldalfegyver nélkül, e helyett suhogó
nádpálczával a kezükben, feltűnően tarka, de pompásan illő és mindig

CAPETOVN KÖRNYÉKE. WYNBERG.

kifogástalan tiszta egyenruhájukban, és a mint merészen és bátran
•— de egyszersmind kihivóan — • szétnéznek a publikumon, határozottan feltűnő, de nem kellemetlen alakok. Van ugyan valami
színpadias és mesterkélt a fellépésükben, de tagadhatatlanul sokkal
imponálóbb és tetszetősebb ez a habár kaczkiás, de önérzetes fellépés, mint az egyéniséget teljesen

kiölő, vasszigorú

figyelemmel

fenntartott „drill" által közönséges numerussá degredált más nemDr. Gáspár F.: A föld körül. II.

.

46

362

GÁSPÁR FERENCZ : A FÖLD KÖRÜL

zetiségű katonának nyomott, ügyetlen, csaknem félénk magatartása.
Hogy az angol katona nem „nemzeti", — ámbár telivér angol —
és hogy nem a magasabb nemzetiségű eszme az, a mi lelkesíti és
ugyanegy vérű bajtársakká

fűzi őket, az az eddigi példák után

ítélve éppenséggel nem volt kárára az angol hadseregnek, meg az
angol fegyverek dicsőségének. Az angol katonát, ezt a „zsoldost"
vagy ,,redrock"-ot egészen más eszmék és érzések buzdítják; hogy
a magas zsold lelkesíti-e, vagy az egyéniségüket érvényesülni engedő
,,reglement"-on alapszik, vagy azon a körülményen, hogy bármely
viszonyok között is az angol katonák kifogástalan ellátásban részesülnek,
annyi tény, hogy az angol katona egyformán otthon és jól érzi magát
a földgömb

bármely pontján lévő angol területen és legyen az

ellenség canadai indiánus, délafrikai basuto, vagy nyugotafrikai asanti,
akár hátsóindiai malayi, ő mindenütt egyformán jó katona.
Legcsodálatosabb ebben az, hogy nem az angol tisztek kiválósága vagy jó példája az, a mi ezeket a kiváló jó katonákat buzdítja, vagy vezeti. Éppenséggel nem; az angol tisztek sem kiválósággal, sem jó példával nem járnak elől. Még az ütközetekben
sem járnak elől, mert az angol katonáknak a rohamot a tisztek
nem úgy vezénylik, hogy: „utánam fiúk", hanem úgy, hogy: „előre
katonák". (A búr háborúban azonban mégis olyan arányban estek el
a tisztek, a milyen arányról egy háború naplója sem emlékezhetik
meg.) Az angol tiszt jóformán nem is katona, hanem egy katonatiszti rangban álló sportsman, a kinek a bevégzett napi szolgálat után
első teendője levetni az egyenruhát és átvedleni — nem polgárrá,
hanem sportsmanné. A sport jóformán az egyetlen foglalkozása
legalább

szenvedélye

—

az angol katonatisztnek.

Az

—

Adelaydi

cricket match Ausztráliában sokkal inkább érdekli a capetowni tisztet,
. a Fokföld. bármely politikai vagy társadalmi eseményénél és a Hongkongi Highlander-Regiment által rendezett football-match foglalkoztatja a Sierra leonei angol tisztet is. A mikor mi — hadihajókon —
különböző angol területekre jöttünk, Máltában és Gibraltárban éppen
úgy mint Adenben vagy Hongkongban, mindenütt kaptunk meghívásokat az angol tisztek clubjaiba.

A meghívás azonban csak

A VICTORIA ROAD-ON. HÁTTÉRBEN AZ OROSZLÁNFŐ.
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ritkán szólott bálra, lunchre vagy dinnerre, hanem igenis egy polohoz vagy football matchhez. Semmi sem mutatja olyan jellemzően
az angol nemzet utolérhetetlen és bámulatos nagyságát, mint az,,
hogy ilyen — polgárias módon — tisztikarral és ezzel a toborzott
katonasággal, a világ legelső és leghatalmasabb nemzetévé tudott
fejlődni, és megmaradni.

Dr. Digelen, a Sailors Hospital sebész főorvosa, meghívott néhányunkat Capetown közelében fekvő villájába, Campsbaybe. Magától
értetődik, hogy szívesen fogadtuk a meghívást, a mely által alkalmunk nyilott egyrészt megismerkedni Capetown környékével, másrészt pedig egy kissé bepillantani a capetowni előkelő polgárok családi
életébe. A tengerészkórházban volt a gyülekezés, a honnan dr. Digelen
kocsiján indultunk. A kocsiról, meg a lovakról ítélve fel lehetett,
tételezni, hogy Dél-Afrikában még van értelme annak a mondásnak,,
hogy „dat Galenus opes".
Délutáni háromkor indultunk, s egy órával később künn voltunk
a város határán Sea Pointnál. Már itt megkezdődtek a serpentinek,.
a melyek helyenként meredek kaptátokon vezettek fel a hegyre. Az
utak

pompásak; a tekervényes

serpentinek, a melyek a sziklák

oldalába vannak vágva, olyan simák és egyenesek, mint az asztal,
a kilátás pedig, a mely már a második-harmadik serpentin kanyarodásánál föltárult, elragadó szép. A hátunk mögött és alattunk,,
mint gygaszok. számára készült óriási sakktábla terül el a város;.
jobb oldalt a meredek sziklafal, a melynek az oldalába az út van
vágva, balra pedig, a hol a talán háromszáz méter magas hegy
olyan meredek, mint egy kőfal, a tenger terül el. A sziklafal tövében
fekvő óriási sziklatömböket csaknem simára csiszolta a tenger, a
melynek hullámai tompa zúgással és tündöklő fehér tajtékkal törnek,
meg a szanaszét heverő sziklatömbökön. Itt-ott feltűnnek a kint
járó vitorlások, a melyek ebből a magasságból apró lélekvesztőknek
látszanak és egy nagy gőzös, a mely éppen az öböl csúcsát kerüli

A TÁBLAHEGY ORMAI; SZERPENTINEK.
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meg, hogy betérjen a kikötőbe. A seapointi világító torony ebből a
magasságból csak akkora, mint vékony karcsú minaret, a tövénél
beforduló gőzös pedig csak apró kis propeller.
A mint a kocsi a serpentinek kanyarulatának megfelelően fordul, eltűnik a tenger aczéloskék tükre és ismét a meredek falak
állanak előttünk. Csak a lovakkal nem voltunk sehogysem
elégedve. Konok makacssággal

meg-

mindenütt közvetlen az út szélén

haladtak; de nem azon a szélén, a mely belül volt, közel a falhoz,
hanem ellenkezőleg, mindig a szabad szélen, még pedig olyan közvetlen közel hozzá, mint a hogyan a hegyi öszvérek szoktak járni,
a melyek talán nem is tudnak máskép hegynek menni, csak úgy,
hogy a patájuk széle egy kicsit túlmegy az út testén. A legcsekélyebb zavar vagy megcsúszás elég lett volna, hogy menthetetlenül
leforduljunk a szédítő mélységbe. Meglátszott azonban a gazdánkon,
meg a malayi kocsisunkon, hogy már nagyon megszokhatták a
lovaknak ezt a járását, mert mindketten a legnagyobb lelki nyugalommal viselkedtek és éppenséggel nem látszottak észrevenni, hogy
bizony nekünk vendégeknek itt-ott borsódzik egy kissé a hátunk.
Egy újabb fordulónál felérkeztünk egy síkságra s néhány percczel
később egy svájczi stylusban épült kellemes és barátságos külsejű,
de nagyon terjedelmes villa előtt állottunk meg. A park kapujából
kilépő házi úrnő, egy hollandi nő, rendkívül nyájasan

és jóleső

szívességgel fogadott bennünket idegeneket. Mögötte kisebb szabású
gyermekhadsereg állott szépen kisorakozva,

mintegy várva, hogy

„szemlét" tartsunk fölöttük. Dr. Digelennek ugyanis nem kevesebb,
mint tizenkét élő gyermeke volt, a kiknek a legidősebbje tizenhattizenhét éves fiú lehetett. Csupa piros pozsgás eleven gyermek, a
kik között még a leányokon is meglátszott, • hogy ebben az aethertiszta levegőben töltötték el ifjú életüket és hogy többet foglalkoztak
crickettel és Jawntennissel, mint latin declinátiókkal és görög mythologiával. A dr. Digelen villájában eltöltött délután sok tekintetben
emlékeztetett a magyar vidéki város előkelő és művelt magyar család
háztájára. Ugyanaz a jókedvű, lármás szívesség a gazda részéről
és ugyanaz a felmelegítő kedves nyájasság az úrnő részéről, bemuta-
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tása a háznak meg az udvarnak, a gyermekek tudományának és jól
neveltségének, utána pompás ozsonna és befejezésül a Dél-Afrikában
„mindig rendkívül fontos és mindig actuális" — politika.
A kellemesen

eltöltött délutánnak sajnos,

hamar vége volt.

Miután kocsival megtenni az utat hazáig kissé hosszadalmas lett
volna, iparkodnunk kellett, hogy még elérjük

az utolsó vonatot,

a mely este Green Pointból — a Sea Pointtal csaknem ellenkező
oldalon — bemegy a városba. A hazatérő' út a holdvilágos éjszakában felejthetlen szép benyomást keltett. A hold bevilágította és
lágy fénynyel besugározta az egész környéket. Csillogó ezüst fényű
volt helyenként a sziklafal — a melyhez most mégis közel tartották
magukat az óvatosan

előrehaladó lovak —

és leírhatatlan szép

fényben meg színekben tündökölt a tenger. A sziklaalj tövében megtörő hullámok játéka, szépségre nézve felülmúlt minden képzeletet.
Kár, hogy a festők ilyen képeket nem festenek. Pedig határozottan
szebbek lennének, mint az örökös ránczosképű pipázó paraszt, a
kretint ingerlő leányok, meg az abrakoló lovak.

Érdekes volt a kirándulás Sommerset Westbe, egy közeli elővárosba, Capetown legelőkelőbb tengeri fürdőjébe. Az egész környezet nagyon emlékeztet egyik északi testvérére, Norderneyre, azzal
a csekély különbséggel,

hogy a mikor itt van a fürdő-„Season",

akkor Norderney vidékén javában
hófúvások.

dühöngenek a téli viharok és

Sommerset Westben ugyanis a „high season" éppen

január és február havára esik. A téli hónapokban, főképen áprilistól októberig, éppen olyan kihalt, mint az északi fürdők a téli
hónapokban; de a nyári hónapokban ezen a „most fashionable"
fürdőhelyen a kép ugyanaz, mint bármely európai előkelőbb tengeri
fürdőben. A „strandon" elegáns közönség, meg léha, üres gigerlik,
felgyűrt nadrággal és hátul legyűrt panamával, a vízben pedig vígan
lubiczkoló és ílirtelő párok. Az

angoloknak a „moralitás" terén

tanúsított sokszor ferde és kiszámíthatatlan berendezése ellenére,
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férfiak és nők együtt fürdenek. Sommerset West talán az egyedüli
hely, a hol a hollandusok közvetlen érintkezésbe jönnek a „verdoemd
rooinock"-okkal, az „átkozott veresnyakúakkal", a mely néven a
hollandusok angol polgártársaikat beczézgetik. Megjegyzendő, hogy
ámbár Capetownak is van tengeri fürdője, azért az előkelő közönség Sommerset Westbe jár, mert ez egyrészt előkelőbb, másrészt
— és talán mégis inkább ezért — itt a víz melegebb.
Hogy ilyen csekély helykülönbségnél

ugyanegy tengerben a

víz melegebb, ez nem képzelődés, hanem hőmérő fokokkal kimutatható komoly valóság. Az oka pedig megvan adva az áramlásokban, (a melyeket persze mi most már jól
Agulhas
közel

ugyanis — Afrika szárazföldjének

fekszik

a Jó Reménység' fokához,

ismerünk). Cap

legdélibb

csúcsa

—

a mely fokot •— a

mint emlékezni fogunk — tulajdonképen „Cabo Tormentoso"-nak
neveztek azok a tengeri hősök, a kik mintegy négyszáz

évvel

ezelőtt először merészkedtek erre járni,, a mikor a Tajo menti hazájukból az Indiákra mentek kincseket gyűjteni. Ennek a Cap Agulhasnak — a Tűfoknak — a vonalában képzelik a geographusok
a két óceánnak találkozási vonalát. Az Atlanti-óceánnak és az Indiaióceánnak tényleges érintkezése ezen a ponton természetesen nem
látható, de azért a különbség megvan és ténylegesen kimutatható.
Keletről ugyanis — a mint később alkalmunk lesz evvel bővebben
foglalkozni — a Mocambique csatornán végig jön a mocambiqueiáramlás is ennek a folytatása, az Agulhas áram, a mely az Indiai
óceán meleg vizét hozza magával, és a mely áramlás éppen ezen
a ponton, a Tűfoknál, változtatja az irányát és fordul ismét keletnek, vissza az Indiai óceánba. Az Afrika nyugoti partján délről
északra az Egyenlítő felé surranó áramlás vize azonban hideg.
A Déli-tengerről jövő hideg áramlás ugyanis keskeny csíkban csaknem a Congo torkolatáig hatol fel a nyugotafrikai partok mentén,
s csatlakozik a déli egyenlítői áramláshoz. Capetown tengeri fürdője
ebbe a hidegebb vízbe esik, míg ellenben a tőle csak mintegy húsz
tengeri mértföldre eső Sommerset West fürdője már az Agulhasi
áramlás melegebb vizében van. Ugyanezen a körülményen alapszik
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az is, hogy a Capetowntól ugyancsak mintegy 20—25 mértföldre
eső hadi kikötőben, Simonstownban, az átlagos évi hőmérsék két
fokkal magasabb (!) mint Capetownban.
*
Egy nagyobb kirándulás alkalmával kedvező alkalmunk nyilott
egy strucztenyésztőtelep meglátogatására Wellington közelében, a mely

TÁJKÉP CAPETOWN! KÖRNYÉKÉRŐL.

a Capetown közelében fekvő tenyésztőtelepek között a legrégibb és legnagyobb. Letérvén a kocsiútról, a mely itt is olyan sima és gondozott
volt, mint akár Svájcznak valamely nagy forgalmú kocsiútja, rögtön
megint — Afrikában voltunk. Kiértünk a „kultúrából" és benne
voltunk a vadonban. A kocsiról le kellett szállani és gyalog folytattuk
-. az utat. Mindenek előtt magas és meredek homokdombon kellett
átjutnunk, a mi a meglehetős nagy forróságban elég nehéz munka
vevőit. A domb túlsó oldaláig terjedt a strucztenyésztőtelep területe,
jókora nagy luczernás, a melyet itt-ott apró tiszta vizű erek metszettek. A tenyésztelepeket ugyanis, a melyekhez lehetőleg mész-
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tartalmú földeket keresnek ki, ellátják néhány láb magas kő- vagy
drótkerítéssel, gondoskodnak a kellő mennyiségű vízről, aztán beültetik luczernával, legelőül a struczoknak, s ezzel a telep nagyjában készen van. A nagy telep bejáratánál kisebb szabású colonia
feküdt, az intéző, a munkások és a cselédség lakásai. Az intéző
háztartása élénken emlékeztetett arra a lakásra, a melyet annak idején
Monte Video vidékén találtunk a vágóhidak közelében. Úgy mint ott,
itt is rikító ellentétben állt az intézőnek, egy széles vállú erőteljes
és feketére sült hollandusnak a lakása a környezettel. A nagy legelő,
a mely körülbelül egy óra járásnyira

feküdt

az intéző házától,

több, körülbelül fél holdnyi területű parczellákra van beosztva,
melyek

sugár alakban terülnek el egy

központ

a.

körül. Minden

egyes parczella egy méternél magasabb drótkerítéssel van elkerítve,
és minden parczellán egy-egy felnőtt struczpár él. A fiatalokat együtt
tartják egy közös udvarban. Ámbár a struczok főtápláléka fűből
áll és az itt-ott utjokba kerülő rovarokból meg békákból, azért napjában egyszer-kétszer búzát, kukoriczát vagy konyhahülladékot tesznek eléjök, főképen azért, hogy szokjanak az emberhez. Éppen etetés
idejére esett a látogatásunk, a mikor a fiatalokat, hét-nyolcz hónapos
apróságokat, etették. Ezek olyan szelídek voltak, hogy nemcsak a
kafferasszonyok

kosaraiból

ettek, hanem a tenyéren

odanyujtott

falatot is olyan gyöngéden szedték el, mint akár a csikó a czukrot.
Megjegyzendő, hogy ezek a hét-nyolcz hónapos fiókák már kis
óriások voltak, a mennyiben a legkisebbik is magasabb volt egy
méternél. A felnőtt példányok, csupa jól táplált állatok, átlag két, két
és fél méter magasak voltak, a hosszúságuk pedig — a csőr végétől
a fark végéig — mintegy két méter. A strucz által

fogyasztott

mennyiség óriási nagy és nem csoda, hogy a gyomruk közmondásossá vált. Itt, a hol zárt helyiségben tartják őket s nem jutnak
más táplálékhoz, mint a fűhöz meg a véletlenül utjokba kerülő
állatkákhoz, csak ezekből fogyaszthatnak óriási mennyiségűt. De a
hol a strucz szabadon él — vadon vagy szabadon valamely ház
körül — ott úgyszólván mindent elnyel, a mit csak lát: falevelet,
káposztát, békákat, téglát, követ, cserepet, pléhdobozt, vasdarabot.
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Egy struczfarmer beszéli, hogy valahányszor a kulcs-csomója elveszett,
rendesen a házi struczja ürülékében keresték és mindig eredménynyel. Berchon egy strucz felbontásakor, a következő tárgyakat
találta a gyomrában: négy és fél kilogramm homokot, három és fél
kilogramm csepüt és rongyot, három vasdarabot, kilencz darab
angol rézpénzt, egy ajtókilincset, harminczhét vas és drótszeget,
köztük néhány kampósat, egy csengőt, egy csattot és számos
gömbölyűre csiszolódott kavicsot. Ha egy ilyen házi strucz betéved
a majorság udvarba, ott nagy pusztítást végez. Methuennél egy
alkalommal egy ruczának valamennyi csibéjét egy perez alatt falta
fel a „szelídített" házi strucz. Úgy szedegette fel csőrével a tuczat
apró állatot, mint galamb a búzaszemeket.
Míg a fiatal óriások éppenséggel nem vettek rólunk tudomást,
az öregek egyik-másika nyugtalanul emelgette a fejét és idegesen
tipegett hatalmas lábaival, ha a közelébe léptünk. Különösen egy
gyönyörű szép fekete tollazattal ékeskedő, öreg hím viselkedett nagyon
ellenséges hangulattal irányunkban. Néhányszor felénk kapott a csőrével és belátván, hogy nem ér el bennünket, dühösen rúgott egyet; de
nem úgy, mint például a ló vagy az ökör, hátrafelé, hanem, mint
az ember, előre. Akár egy csőrkoppanás a fejen, akár egy rúgás a
gyomron, éppen elég arra, hogy leüsse az embert a lábáról. Befejezvén az etetést, az egyik őr egy karikással közibük cserdített, a
mire szétrebbent az egész g3rülekezet, fiatalok és vének egyaránt.
A futásuk bámulatosán gyors. Ha nyugodtan lépeget a strucz, a
lépései akkor is egy vagy másfél méter hosszúak, ha azonban fut,
két-három méter a távolság a két lábnyom között. És ha vadászat
közben üldözik, még ennél is több, úg}r, hogy a leggyorsabban
száguldó vadászló sem éri utói. Ugyanazon ápoló, a ki a karikással szétrebbentette a struezokat, egyet-kettőt füttyentett, a mire a
fiatalok visszatértek és minden félelem nélkül csoportosultak körülöttünk. Olyan szelídek voltak, hogy nyugodtan hagyták magukat
simogattatni, sőt mikor engedelmet kaptunk, hogy emlékül vigyünk
magunkkal egy-két tollat, olyan nyugodtan tűrték a toll kitépését,
mintha egy skatulyából egy szál gyufát vettünk volna ki.
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Egyik legérdekesebb része volt látogatásunknak az a mező, a
melyen a fészkek vannak és* a hol egy struczpár éppen a tojások
kiköltésével foglalkozott. Előbb azonban mindnyájan jókora tüskés
ágat kaptunk és felvilágosítottak bennünket, hogy a vezetőnk majd
megmagyarázza —

illetőleg megmutatja — hogy mire kell ez a

STRUCZMADÁR MINT — LÓ.

tüskés ág. Arra is figyelmeztettek bennünket, hogy óvatosak legyünk,
mert a költéssel foglalkozó hímstrucz ilyenkor fékezhetetlenül vad.
A hím tudniillik csak éjjel ül „személyesen" a kiköltendő tojásokon ; nappal fölváltja

a nőstény, a hím pedig ezenközben kis

körökben jár a fészek, meg a költő nőstény körül és mint valami rendkívül figyelmes őrszem gondoskodik a fészek biztonságáról és nyugalmáról. Megjegyzendő, hogy úgy a tojásoknak, mint az éppen kikelt
fiókáknak nagyon sok az ellensége, a melyek között első sorban
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áll a hiéna, meg egy néhány ragadozó madár. A fészek felé közeledvén, a hatalmas kifejlett madár gyors galopban rohant felénk,
dühösen emelgetve csonka rövid szárnyait, a mely mozdulatokon
meglátszott, hogy nem a gyorsaság fokozása czéljából történnek,
hanem hogy a dühösség és a harag nyilvánulásai. Futás közben a
madár rekedt hangon ugyan, de azért igazán ijesztően ordított; a
hangja nagyon erős, nagyon csúnya és kellemetlen. A jóval előttünk
járó vezető kaffer a legkevésbbé sem zavartatta magát a dühösen
nekirohanó állat által, hanem nyugodtan haladt előre, éppen szembe
a struczczal. Mikor a madár közvetlen közelébe ért, a kaffer kinyújtotta a kezében lévő tüskés ágat, egyenesen a madár feje elé. Mintha
oda czövekelték volna, olyan hirtelen állott meg a madár a gyors
száguldásban. Most oldalról próbálta meg ellenségét megtámadni és
nagyokat vágott feléje a csőrével. A kaffer azonban mindannyiszor
csak a tüskés ágat tartotta eléje, a melytől a strucz úgy visszahőkölt, mintha tüzesvasat nyújtottak volna feléje, vagy kantárszárral rántották volna vissza a fejét. Ha a védelemnek ez a módja
nem sikerül, abból nagyon nag}'- baj keletkezik. A strucz ugyanis
olyan erős, hogy csőrének egy ütésével bezúzza az ember fejét,
a lábával pedig akkorát tud rúgni, hogy egyetlen rúgással beüti
az ember mellkasát, vagy szétzúzza a czombját. Megjegyzendő, hogy
a rúgás nem hátrafelé irányul, hanem előre és lefelé és számtalanszor megtörtént már, hogy ez az első rúgással leterített embert,
a strucz addig. ütötte a csőrével, míg valósággal szétzúzta. A
földön fekvő emberre a rúgásai már nem ártalmasak, mert csodálatos módon a rúgásnak csak akkor van ereje, mikor az állat
kirúg, s mert közel a földhöz erejét veszti, a rúgás. Ezért van,
hogy mikor a strucz valakit védtelen állapotban támad meg, az
illető rögtön a földre fekszik, hogy így legalább a rúgások elől
legyen védve. A fészekhez érve, miközben hol az egyik, hol a
másik oldalon tartottuk távol a még mindig nagyon dühös állatot a tüskés ág feléje bökése által, a kaffer kiszedett néhány
tojást, a melyek olyan nagyok voltak, hogy egy tojásból csinált
rántotta talán valamennyiünknek elég lett volna. Egy-egy tojás
Dr. Gáspár F.: A föld körül II.
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lehetett másfél vagy két kilogramm nehéz. Tizenöt tojás volt a
fészekben, helyesebben a csupasz földön, a mely körül alacsony
gát volt emelve, illetve csak összekaparva homokból. És abban a
perczben, a mikor a tojásokat kiszedték a fészekből, a kaffer
beszűntette a hím elleni védekezést; még a tüskés ágat is eldobta.
A mint ugyanis a strucz meglátta, hogy a fészket kiraboltuk és a
tojások a mi kezeinkben voltak, egyszerre egészen más lett; mintha
kicserélték, volna. A dühös dobogás meg szárnycsapkodás helyett
most valósággal lehorgasztott fejjel, bambán és bután tipegett a
fészket körülvevő csoport körül, panaszos, halk hangon nyöszörögve; olyan benyomást tett, mintha kért volna bennünket, hogy
;
tegyük vissza a tojásait.
'
.
A strucztojásra vadászó ellenségek között rendkívül ravasz a
„dögvarjúnak" az eljárása. Ennek a madárnak ugyanis a csőre nem
elég erős ahhoz, hogy a strucztojás kemény héját feltörje; ez okból
tehát úgy segít magán, hogy a karmaival egy aránylag elég
súlyos kődarabot markol fel a földről, felrepül vele bizonyos magasságra és onnan ejti le a tojásra. A kavicsot dobáló ragadozó eszén
azonban túljárnak a struczfarmerek. Ismervén tudniillik a madárnak azon gyengéjét, hogy csak függélyes iran}^ban tud felrepülni
a kavicscsal, vízszintes irányban azonban egjr lépésre sem tudja
odébb vinni, ennélfogva úgy védekeznek ellene, hogy a fészek közeléből és környékéből egyszerűen eltávolítják a köveket.
A tenyésztés kizárólag a tollak végett történik. A megfelelő
párokat ugyanis — mint láttuk — közös parczellába zárják, jól
táplálják, a mennyiben gondoskodnak bőségesen fűről és vízről.
A tyúkok évenként kétszer tojnak és a hat hétig tartó költés után
kikelő flókákat, a melyek már a kikeléskor akkorák, mint egy
kakas, elszedik a szülőktől és búzapéppel vagy kukoriczalepénynyel
felnevelik. Az első két évben a strucz semmit sem hajt; ebben az
időben, főképen az első hónapokban a fiatal struczok tollazata inkább
hasonlít a sün szőrezetéhez, mint a madár tollazatához; ugyanis
szerteszét állanak kemény tüskéi. Megjegyzendő, hogy a fiókák
már a kikelés napján elevenek és fürgék és olyan gyorsan futnak,

SÜRGÖNY-OSZLOPOKAT RAKÓ KARAVÁN KELET AFRIKÁBAN'.
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hogy munkába kerül a megfogásuk.

A tollszüret a két évesnél

idősebb struczon kezdődik és minden nyolcz hónapban egyszer
történik. Régebben a tollakat egyszerűen kitépték, a mely czélra a
megfosztandó madarat beterelték egy szűk ketreczbe és a lábait
összekötözték. A tollak kitépése azonban nagyon ártalmasán hatott
az állatokra; némelyike bele is pusztult. Ma ollóval vágják le a
tollakat közvetlenül a bőr felett,

a bennmaradt tokot pedig hat

héttel később távolítják el, ha ugyan a meglazult tok magától ki
nem hull. A hím strucz fekete és fehér tollai sokkal értékesebbek,
mint a nőstény barna tollai, valamint a szabadban felnőtt vadon
élő strucz tollai is értekesebbek, mert szebbek, mint a szelíden
tenyésztett madarakéi. Még a szabadban felnőtt hím strucznak is
legfeljebb tizenkét-tizennégy olyan fehér tolla van, a mely értékes.
Evenként összesen mintegy egy kilogramm súlyú tollat termel egy
madár. A tollnak az értéke nagyon különböző; van olyan toll, a
melynek kilogrammja

1200—1500 korona, a kisebb szárnytollak-

nak az ára ennek csak a negyedrésze, míg egy kilogramm háttolnak csak 70—90 korona az értéke. Dél-Afrikában, a hol mintegy
150 ezer madárból áll az átlagos évi állomány és az innen kikerülő
tollak nem az értékesebbek közé tartoznak, a kivitel mégis húszhuszonkét millió korona értéket képvisel. A mióta a strucztolltermelésben más államok versenyeznek

a Fokfölddel, mint például

Argentina, Ausztrália, California, azóta a Fokföldön szigorú

tör-

vények szabályozzák

egy

az eleven srucz kivitelét. így például

kifejlett példány kiviteli vámja 2500 korona, egy tojásért pedig 120
koronát kell fizetni.

Június 23-ával lejárt a Capetownra szánt tizennégy nap és intézkednünk kellett, hogy fennakadás nélkül és lehetőleg kellemesen
folytathassuk az utat, végig Kelet-Afrika

partjain. Manapság mái-

nem okoz gondot a Capetownból való indulás; akár a keleti, akár a
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nvugoti oldalon akarja valaki az útját folytatni Európa felé, bőségesen nyílik reá alkalma és úgyszólván válogathat a hajóban, a
melyen utazzon. A posta- és telegráf-összeköttetés is elég sűrű, sőt
tekintettel az Európa és a Fokföld közötti távolságra, elég gyors is.
Kábel útján régi idők óta van a Fokföld összekötve Európával és
magán a Fokföldön is sűrű a hálózat. Az

„Eastern and South

SÜRGÖNYDRÓTOK FELRAKÁSA KELET AFRIKÁBAN.

African Telegraph Co." tenger alatti kábeljén

kívül, a melyet a

Fokföld, Natal, Mauritius szigete és Nagy-Britannia nagy összegekkel
szubvencionálnak, — így például Nagy-Britannia maga évenként
60 ezer font sterlinget fizet a társaságnak, — a Fokföld a Capetown-Alexandriai

szárazföldi

vonal útján is összeköttetésben

áll

Európával. Ennek a vonalnak a főága Capetowntól Mafekingig a
Fokföld tulajdona; Mafekingtől Karongaig, a Nyassa tó partján,
a Chartered Co. rakta le a vonalat, innen pedig az „African Trans-
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continental Telegraph Co." folytatta tovább Német-Kelet-Afrikán
Fasodáig, a mely viszont Alexandriával van összekötve.
A hajóközlekedés már 1853 óta rendszeres és a szükségletnek teljesen megfelelő. Főképen angol hajók tartják fenn a közlekedést. Legrégibb társulatok az „Union Steamship Company" és
a „Castle Mail Packets Company"- Míg az ötvenes években a hajóknak 28—30 nap kellett az Angliából Capetownig terjedő útra, ma
kiválóan gyorsjáratú hajók tizennégy nap alatt futják be a Southhampton és Capetown közötti 6 ezer 500. mértföldet. Német hajók
is — Hamburg kikötőjéből — rendszeres közlekedést tartanak fenn
a Fokfölddel, a mely hajók huszonnyolcz nap alatt teszik meg az
utat. A hosszú útnak megfelelően a viteldíj is elég magas. Angol
hajókon az első osztályú viteldíj 38—47 Guinea, a második osztályon 25—29, a harmadik osztályon 15—17 Guinea. (Egy Guinea
21 shilling.)
Arra a napra, a melyre a mi indulásunk volt kitűzve, éppen
esedékes volt egy szép nagy angol hajó, a Castle Mail Packet Co.
„Grantully" hajója. Egy előzetes kis hiba, helyesebben hanyagság
folytán későn gondoskodván ezen hajón megfelelő helyekről, az
utolsó előtti napon, sajnos, már csak olyan kabinhoz jutottunk, a
mely sehogy sem felelt volna meg a Capetown — Aden közötti
hosszú útra. Jobb hiányában azonban sietve foglaltuk le a még
meglevő néhány kedvezőtlen fekvésű — és ennek folytán jóval
olcsóbb — kabinokat, abban a reményben, hogy Durbanban, a
német és olasz hajók végállomásán, más hajóra fogunk átszállani.
A Capetownban elkövetett hanyagság

helyreütésére ezúttal nem

mulasztottuk el a német hajótársaság ügynökségénél Durbanban
sürgöny útján megrendelni a megfelelő kabinokat az onnan legközelebb indulandó hajón.
Temérdek utas szállott Capetownban a Grantullyra, a kik
között azonban kevés volt olyan, a ki Európáig akarta megtenni
az utat. Az utasok legtöbbje csak a közeli kikötőig, Port Elisabethig, East Londonig, vagy Durbanig szándékozott a hajón maradni.
Már az indulás napján, június 23-án megmutatta a Jó Reménység

„GYAPJÚ, GYAPJÚ ÉS — GYAPJÚ'
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foka, hogy mennyivel jogosultabb volt az első neve: Cabo Tormentoso. A „téli" napnak megfelelően
szél sepert végig a hajó fedélzetén
volt

alkalmunk arra gondolni, hogy

csaknem metszőén hideg

és hosszú idők óta először
„mégis bunda a bunda".

Ezúttal azonban csak egy plaiddel megtoldott felöltő képviselte a
bundát, mert a jól bélelt télikabát lenn volt a „nagy podgyászban".
Hogy pedig a nagy podgyász egy óceáni személyszállítón, az indulás
napjának délelőttjén hol van, azt talán csak az Isten tudná megmondani, de ember nem. A Cap Agulhasig délkeleti
haladt a Grantully és ennek megkerülésével

irányt

irányban

változtatva,

nemsokára északkeletnek fordult. A délkeleti szél meglehetősen felkorbácsolta a tengert és a jobb oldalról jövő hullámok óriási erővel
döngették a hajót, akárhányszor keresztül csapva a hajónak különben jó magas peremén. A nap folyamán egy parányit sem javult
a helyzet és a mikor másnap délben beérkeztünk Port Elisabethbe,
a hol a Grantully egy napra vetett horgonyt, a kiszállás meglehetős
nehézségek között ment végbe és — a mint majd látni fogJLik —
másnap a hajóraszállás még keservesebb volt.

Véletlenül éppen egy vásárnapon érkeztünk Port Elisabethbe,
ennélfogva zajos és lármás volt az egész város. A Mail Streeten
végig haladva, ennek az egészen új keletkezésű városnak a főutczáján, az első pillanatra látható volt, hogy Port Elisabeth a gyapjú
városa. A temérdek öszvér és lófogatú kocsikon kívül, a melyek
szorosan egymás mellé sorakozva betöltötték a hosszú utcza mindkét oldalát, számos nagy ekhós szekér állott. Az elébök

fogott

nyolcz-tíz, sőt tizenkét pár ökrön, meg a tömör kerekeken, a melyeken
három-négyszínű sár és agyag rakódott le a hosszú úton, meglátszott, hogy messzi földről jönnek. Úgy a fogatok alakja meg a
hajcsárok, — helyesebben: béresek — a kik csaknem

kizárólag

kafferek, valamint a szekerek rakománya exotikus benyomást tesz.

STRUCZFALKA DÉL-AFRIKÁBAN.

jUHNYAJ A DELAFRIKAI KARUN.
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Valamennyi kocsin széles vaspántokkal összeszorított óriási kötegek
vannak és valamennyi kötegben egyetlen árúczikk: gyapjú. Különben is csak gyapjú látható mindenütt; az irodák ablakaiban, a
vásártér bódéinak az asztalain, a szembe jövő emberek kezében,
mindenütt csak gyapjú és gyapjú. Jellemzésül a port elisabethi
gyapjúforgalomra, elegendő azon tény felemlítése, hogy a Fokföldről
évenként kikerülő gyapjúnak kétharmada Port Elisabethen át kerül
forgalomba.
Eredetileg az egész Fokföldön nem volt gyapjút adó juh, mert
a bennszülött juhnak durva szőr fedte a bőrét. Annál kiválóbb
volt a húsa ezeknek a juhoknak és érdekes volt a nagy

farkuk,

a mély egyetlen hájtömegből állott. A juhok farka néha olyan nagy
volt, hogy öt-hat kilogrammot is nyomot. Ezeketa kövér juhokat
• a gyapjas juh ma már teljesen kiszorította és a karru vidékek —
a Fokföld rengeteg legelői — mai gazdasági fellendülésüket kizárólag a nagyszabású juhtenyésztésnek köszönhetik. Hogy mekkora
területen folyik a Fokföldön a juhtenyésztés és hogy mekkora darab
föld felett kell rendelkeznie a juhtenyésztő gazdának, kitűnik abból,
hogy egy juh legelésére átlag egy hektár földet számítanak a fűben
gazdag vidékeken, míg ellenben a karrun —

a kevésbbé kiadós

legelőjű földeken — néha hat hektár legelőt számítanak egy juhra.
(Egy hektár valamivel kevesebb, mint két katasztrális hold.) Ha.
már most halljuk, hogy valamelyik farmer hét-nyolcz ezer juhnak
a gyapját hozta a port elisabethi vásárra, akkor

elképzelhetjük,

mekkora rengeteg legelője lehet ennek az embernek, a melyen
a juhait tenyészti és hány pár ökörre van szüksége, a míg ennek
a temérdek juhnak a rengeteg gyapját az 1000—1500 kilométernél
nagyobb .távolságból kihozza a tengerpartra.
A

Main Street

felső

vége a port elisabethi

villanegyedbe

vezet. Ámbár néhány évtizeddel ezelőtt talán még nyoma sem
volt a városnak, ma már olyan a villanegyede, mintha egy évszázadra visszatekintő nemesség élne benne. Csupa előkelő ízlésű és
gazdag építkezésű házak, szép parkokkal körülvéve, belül pedig
olyan berendezéssel, a melyet az angol gentleman

„comfortja"

POSTAKOCSI INDULÁSA A BELFÖLDRE.
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megkövetel. Bámulatosak ezek az angolok az ő „colonizálásukkal"
és „comfortjukkal". A németek is mesterek ugj'an ebben néhány
évtized óta, de az angoloknak még nyomába sem jönnek. Ha két-három
német valamely félreeső helyen letelepszik, legyen az a Xingu mentén
Braziliában, vagy Wuhuban aYangtcekiangpartján, vagyaHogulu szige- •
ten a Csendes-óceánon, az első, a mit tesznek, hogy clubot alakítanak,
a falakra kifüggesztik Bismarck, Moltke meg az „Olle Willem" olcsó
metszeteit, megrendelik a „Fliegende Blattért" meg a „Wochet" és
hozatnak néhány láda — „Bayerische"-t. Ha pedig két-három angol
telepszik le ugyanitt, akkor mindenekelőtt építenek „blockhouset'',
a melyből később „villa" lesz, körülveszik parkkal és azonnal megkezdik az udvarnak egy részét gyömöszölni, hogy — lawn tennis
groundot csináljanak rajta. A legközelebbi hajó már hozza a „comfortot", tudniillik a széles és süppedő bőrfoteleket, a nagy pamlagokat,
a mosquito-hálót, a „türelemjátékot", egynéhány kötet „Tauchnitz
Edtion"-t meg a frakkot, hogy a mikor a gentleman hazakerül
este a napi munka után, a mely talán a coprakészítők, vagy kopálgyűjtők felügyeletéből
veszi a frakkját

állott, vagy akár a — gyapjúvásárról,

fel-

és ünnepiesen leül a vacsorához, a mely akár-

hány esetben éveken át nem egyéb, mint „mutton and chicken".
A hol tíz

angol él együtt, ottan Anglia van; a hol ők tizen

vannak együtt, az már nem Xingu

vidék, az nem Kingsmill,

sem nem Cape Colony, hanem „Old England". És így lettek ők
a világ urai.
Port Elisabeth
egész

Capetown után a legforgalmasabb

Dél-Afrikának,

a mire szerencsés földrajzi

destinálta. Port Elisabeth ugyanis

kikötője

fekvése

prae-

nemcsak a Cape Coloniának

egyik kapuja, hanem kapuja az Oranje River Colonynak, Rhodesia
déli részének, továbbá a kimberleyi és colesburgi distriktnek, sőt
Johannesburgnak

is.

szerepre, a melyet
játszott és akkor
nyugoton

(Csak

emlékezzünk

Port Elisabeth
megértjük

az

vissza

arra a

angol-boer

fontos

háború

alatt

nagy jelentőségét.) A mint odaát

Freetown, Sierra Leone

fővárosa,

a

„West

African

Liverpool", úgy Port Elisabeth a „South African Liverpool", azzal
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míg Freetown azonkívül a „Grave of the

whiteman", Port Elisabeth ezzel ellenkezőleg csaknem üdülőhelye
a környékének. Hanem, hogy „a pálmák ne nőjjenek az égig",
arról gondoskodik Port Elisabeth kikötője,

a melynél — czuda-

rabb nem sok van egész Dél- és Kelet-Afrikában, a mint azt mindjárt látni fogjuk.

